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Pandemie
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‘Zitten is het nieuwe roken’
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Inactiviteit schaadt uw gezondheid!

Risicofactoren in EPD
Roken
Overgewicht
Diabetes
Bloeddruk
.........

VO2max?
Bewegen?

VO2max ~ Cardiorespiratoire fitheid
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VO2max

• Geslacht

• Leeftijd

• Genetisch (ca 60-80%)

• Spiermassa

• Cardiac output

• Training!
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VO2max Normaalwaarden
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Dallas bedrest study 1 & 2 & 3
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Survival of the fittest!

VO2max 17,5 ml/min/kg
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VO2max belangrijk!

1. Lage cardiorespiratory fitheid (CRF) is geassocieerd met een hoog risico op 
cardiovasculaire aandoeningen, all-cause mortaliteit, en mortaliteit door kanker. 

2. “Cardiorespiratory Fitness is the only major risk factor for cardiovascular 
disease and mortality that is not assessed in clinical practice!”

3. “The addition of CRF for risk classification presents health professionals with
unique opportunities to improve patient management and to encourage
lifestyle-based strategies designed to reduce cardiovascular risk.”
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Ross et al. Circulation. 
2016;134:e653–e699
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VO2max bepaling

Schatting dmv (sub)maximale fiets/looptest
Oa Astrand, SteepRamptest
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VO2max in de zorg!

• Bij iedere patiënt bij elk bezoek (geschatte) VO2max registreren!
• Screening & Triage obv VO2max
• Evt uitgebreide inspanningsdiagnostiek bij risicopatiënten

• Juiste (beweeg)zorg op de juiste plek!
• Very brief advice → Beweeg- en leefstijlcounselor

• Veel meer patiënten moeten Beweeg & Leefstijladvies krijgen voor, 
tijdens en na behandeling!
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VO2max

• Geslacht

• Leeftijd

• Genetisch (ca 60-80%)

• Spiermassa

• Cardiac output

•Training! (20-25%)

Increase 3,5 ml O2/kg = 
14-20 % survival benefit!
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Long term benefits of exercise

• xxx
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Rowe GC, Safdar A, Arany Z. 
Running forward: new frontiers in 
endurance exercise biology. 
Circulation. 2014;129(7):798-810. 
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Wereldwijde implementatie
Plezier!

19



20

Voordelen van (touwtje) springen
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Gunstig effect op 
Hartslag, BMI, Vetmassa
Kracht & andere fitness parameters

Cardiorespiratoire fitheid  VO2max!
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Bewegen bij chronische aandoeningen

•Verbetering VO2max!
• Psychische problematiek
• Neurologische aandoeningen
• Metabole aandoeningen
• Hart-vaatziekten
• Longaandoeningen
• Musculoskeletale aandoeningen
• Prehabilitatie
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In beweging komen in de zorg..
Exercise Snacks..........
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Jumping Jacks

Practice what 
you preach!
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Live life to the VO2max!
Jumping to conclusions.....

• VO2max is een belangrijke voorspeller van morbiditeit en 
mortaliteit!
• VO2max is trainbaar!
• VO2max & ‘Bewegen als medicijn’ worden in ieder consult 

besproken!

•Dank voor uw aandacht!


