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UMC Utrecht in Beweging
De afgelopen jaren hebben we met het project UMC Utrecht in Beweging meerdere tools en 

interventies ontwikkeld om bewegen toegankelijker te maken tijdens ziekenhuisopname.

Op de volgende sheets staan deze weergegeven.

Daarnaast geven we ook tips hoe je 

meteen aan de slag kan met implementatie.

Laat je inspireren!

Wist je dat:

• 55% van de tijd overdag liggend in bed wordt 

doorgebracht, 35% zittend en 10% actief

• 67% van de patiënten zelfstandig kan bewegen 

tijdens opname

• 37% van de patiënt in bed luncht 

• Patiënten meer in bed liggen als ze bezoek 

hebben



Voorlichtingsmaterialen

www.umcutrecht.nl/beweging

Website met tips en oefeningen 2018120701 = Folder met plekken 

om naar toe te bewegen binnen het 

UMCU

HERS.02.023 = Folder bewegen 

tijdens ziekenhuisopname

Connect > Service > Vormgeving en Repro > Web to Print > Patiëntbrochures UMC 

http://www.umcutrecht.nl/beweging


https://youtu.be/tjsftDRYwko

Video animatie over bewegen in het ziekenhuis

https://youtu.be/tjsftDRYwko


Posters
Geef aan waar 

de hometrainer 

staat, en waar 

de patiënt zélf 

koffie kan halen



Oefengidsen

HERS.02.029 = Oefengids op bed

HERS.02.030 = Oefengids staand

HERS.02.031 = Oefengids zittend

Connect > Service > Vormgeving en Repro > Web to Print > 

Patiëntbrochures UMC > HERS brochures

3 gidsen met oefeningen voor elke patiënt  



7 minuten workouts

Er zijn 3 workouts samengesteld met oefeningen

- in lig

- in zit 

- in stand

Deze zijn toegankelijk via de iPads op elke kamer

én via www.umcutrecht.nl/beweging

http://www.umcutrecht.nl/beweging


Wil de patiënt even weg? 
Laat hun telefoonnummer achter!



Fietsen door Parijs, Utrecht of ….



Looproutes

Kunstwandelingen in AZU en WKZ

Interactieve routes met 

elke dag nieuwe video’s 

NIEUW DESIGN!



Beweeggroepen

Op verschillende afdelingen worden 

beweeggroepen georganiseerd tijdens 

klinische opname



Gezamenlijk lunchen

Op verschillende afdelingen worden 

gezamenlijke lunches georganiseerd. 

Gezellig, patiënten eten beter én zijn in 

beweging.



Schakel familie of vrijwilligers in



NIEUW: Beweegsensor in de kliniek

Weergeven 

beweeggedrag 

(anoniem) op een 

scherm op de afdeling is 

mogelijk.

Overig dossier > ATRIS 

Beweegsensor voor 

om de enkel



NIEUW: HoloLearn

• Interactieve scenario based e-learning over 
‘activerend werken’ en ‘verplegen met de handen 
op de rug’ 

• 2 zorgverleners gaan samen aan de slag

• Mixed Reality (HoloLens)

• Scenario’s uit de praktijk oefenen met virtuele 
patiënten  in een échte patiëntenkamer



Aan de slag!

Om bewegen in te bedden in de dagelijkse zorg, adviseren we de 

volgende stappen per klinische afdeling: 

 Stel een multidisciplinaire werkgroep samen (bijv. verpleegkundigen, 

fysiotherapeut, arts, unitmanager)

 Breng samen de patiëntenreis in kaart en bepaal waar bewegen 

aan de orde gesteld kan worden

 Bepaal per fase hoe en met welke middelen je dat gaat doen

 Stel samen doelen en acties op die passen bij jullie afdelingen 

en patiëntengroep(en)

 Leg bovenstaande vast in een actieplan

 NB: Evalueer tussendoor en pas aan wanneer nodig



• Zorg dat de acties die je uitzet meerdere 
‘dimensies’ bereiken (zie plaatje hiernaast).

Hierdoor zorg je voor een breed bereik.

• Breng alles wat je doet regelmatig onder 
de aandacht middels verschillende 
kanalen (klinische lessen, nieuwsbrieven, werkafspraken, 
teambijeenkomsten, etc.)

• Doe níet teveel tegelijkertijd. Kies een 
duidelijk thema (bijv. ‘voorlichting’ of 
‘eten aan tafel’. 

Tips



Resultaten
Wetenschap

pelijke 

publicaties 

PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=valkenet


Meer weten?

Neem laagdrempelig contact met ons op!

Cindy Veenhof
Hoogleraar Fysiotherapiewetenschap

Lotte van Delft
Junior onderzoeker en fysiotherapeut 

Intensive Care

Petra Bor
Junior onderzoeker en fysiotherapeut 

Oncologische Chirurgie

Karin Valkenet
Projectleider en senior onderzoeker

Afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap & Sport
beweging@umcutrecht.nl

www.umcutrecht.nl/beweging



Bronnen

www.umcutrecht.nl/beweging

www.umcutrecht.nl/nl/umc-utrecht-in-beweging

KNGF standpunt Beweegziekenhuizen

Wetenschappelijke publicaties PubMed

http://www.umcutrecht.nl/beweging
https://www.umcutrecht.nl/nl/umc-utrecht-in-beweging
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/ik-ben/fysiotherapeut/kngf-standpunt-beweegziekenhuizen.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=valkenet

