
 

Onderdeel van aanbevelingsrapport coaching, behorend bij Zelfmanagement bij PAV, nov 2018  
Jenny Zwiggelaar 

 

Tips voor beweegcoaches bij het begeleiden en coachen van patiënten met 

PAV  

Voor patiënten met PAV1 is lopen de moeilijkheid, maar ook gelijk de grote noodzaak. Dit doen en 

volhouden vraagt veel discipline en doorzettingsvermogen. Zie daarvoor ook de verschillende 

ervaringsverhalen. 

Fysiotherapeuten aangesloten bij ClaudicatioNet kunnen gedurende een jaar een looptraining 

aanbieden met als doel om het lopen op te pakken en vol te houden. Het volhouden van het juiste 

beweeg- en loopgedrag na dat jaar is vaak nog lastig. Beweegcoaches spelen daarin een aanvullende 

rol. Daarbij moeten ze zich goed realiseren wat de specifieke kenmerken zijn van deze diagnose. 

Samenwerking met de fysiotherapeut kan een positief effect hebben.  

Lopen met een patiënt of een groep  

Lopen in de natuur stimuleert altijd, maar lopen op een oneffen ondergrond kost meer moeite en 

energie. Dit gaat ten koste van de loopafstand. Bij een verharde ondergrond kun je dit beter 

inschatten en het geeft de patiënt een stabieler en zekerder gevoel. Houd hier extra rekening mee bij 

deze groep. Variatie in ondergrond kan uitdagen en voor afwisseling zorgen, maar kan zeker bij deze 

groep ook demotiverend zijn. Bespreek dit en laat het ervaren door het te doen.  

Let vooral en juist bij de patiënten met PAV op hoogteverschillen. 1% hellingshoek maakt voor menig 

persoon niets uit, maar voor patiënten met perifeer vaatlijden is dit goed merkbaar. Het zorgt dat de 

pijn eerder komt en de loopafstand (aanzienlijk) verkort wordt. 

1) Zorg er als coach voor dat je een toegevoegde waarde hebt, maar maak de groep niet 

afhankelijk van jou. Stuur ze op eigen regie. Laat de route bijvoorbeeld door de lopers zelf 

bepalen. Houd zelf controle en inzicht of de voorgestelde route bij de groep past. Niet te ver, 

maar ook niet te kort. Het moet een positieve succeservaring zijn waar met trots en 

tevredenheid op terug gekeken wordt.  

 

2) Gebruik loophulpmiddelen: Nordic Walking stokken, wandelstok, krukken of rollator. Het 

maakt dat het lopen makkelijker aanvoelt en beter vol te houden is. Nadeel is dat 

loopmiddelen zichtbaar zijn en dat vindt niet iedereen prettig “ik ben toch niet oud”. (zie 

Blog Ben) 

 

3) Wanneer een nieuwe groep start met onbekenden is dat drempelverlagend. Er vormen zich 

vaak groepjes die samen lopen. Voordeel is de sterke sociale binding en het 

saamhorigheidsgevoel. Nadeel is dat men zich niet bij een vreemd groepje durft aan te 

sluiten. Bang om niet mee te kunnen komen of om niet goed genoeg te zijn, zijn vaak 

gehoorde argumenten.  

 

                                                           
1 In dit document wordt PAV gebruikt, dit is de afkorting van perifeer arterieel vaatlijden. Hiermee wordt ook wel etalagebenen en 

Claudicatio Intermittens (CI)  in de benen bedoeld. 

https://www.harteraad.nl/ervaringen-ontmoeten/
http://www.claudicationet.nl/
https://www.harteraad.nl/ervaringen/ervaringsverhaal-vaatproblemen/
https://www.harteraad.nl/ervaringen/ervaringsverhaal-vaatproblemen/
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4) Vertrouwen in trainer/coach/begeleider/ fysiotherapeut is ook drempelverlagend. 

Aansluiten bij een onbekende begeleider is vaak spannend. Als de fysiotherapeut 

(aangesloten bij ClaudicatioNet) actief betrokken is bij de wandelgroep geeft dat vertrouwen 

voor de patiënten. Het schept ook vertrouwen naar de coach/begeleider toe als de lijnen 

kort zijn. “De fysiotherapeut kent mij zo goed en weet wat ik kan.”  

 

5) Het gebruik van de Beweegpas kan de betrokkenheid van de zorgverlener bij het 

beweegaanbod ondersteunen. Deze is ontwikkeld door Harteraad en is een middel om te 

communiceren tussen zorgverlener (zoals de fysiotherapeut of POH - praktijkondersteuner 

huisarts). Door de veelheid aan invulformulieren denken zorgverleners niet altijd zelf aan de 

Beweegpas. Laat de patiënt de Beweegpas meenemen en invullen door de zorgverlener. Dit 

is dan een hulpmiddel voor zowel de zorgverlener als de patiënt.   

 

6) Naast het afspreken op een vast punt is de gezelligheid en sociale binding een belangrijk 

onderdeel. Het gezamenlijk drinken van een kopje koffie (afhankelijk van de groep en de 

loopafstand/looptijd) wordt erg gewaardeerd. Als coach/begeleider is het de taak en 

uitdaging om een geschikte plek daarvoor te zoeken. Hoewel het wordt gewaardeerd gaan 

veel mensen na het lopen weer snel naar huis. Het uitnodigen voor de koffie en 

aanmoedigen om toch even te gaan zitten is soms wel nodig. Als coach heb je toegevoegde 

waarde als je de stillen weet te enthousiasmeren en de aandachtvragers weet te temperen. 

Kennis over groepsdynamiek is essentieel. 

 

Succesverhalen 

Er zijn succesvolle voorbeelden waar patiënten met PAV aan hebben deelgenomen met positieve 

bevindingen. Onderstaande voorbeelden zijn ter inspiratie genoemd. De lokale setting en wensen 

van de doelgroep zijn bepalend voor de uitvoering.  

1. Lopen onder begeleiding van een buurtsportcoach 

In Dieren is er een loopprogramma van 12 weken onder begeleiding van een buurtsportcoach 

geweest. Samen met een fysiotherapiepraktijk werd een wandelgroep samengesteld van patiënten 

die in behandeling waren of zijn geweest voor looptherapie. Om te beginnen werd een meting 

gedaan. Daarna werd er gezamenlijk getraind. Elke week op een vast moment samen lopen en na 12 

weken werd de meting herhaald. Bij de laatste bijeenkomst werd een certificaat uitgereikt waarop de 

begin- en eindmeting ingevuld zijn. Belangrijk onderdeel is dat elke wandeling werd afgesloten met 

een kop koffie/thee.   

Er was een stukje geplaatst in de plaatselijk krant met een oproepje en de oproep is geplaatst op de 

facebookpagina van ClaudicatioNet.   

2. (Sportief) wandelen bij een atletiek vereniging 

Ieder op zijn eigen tempo laten lopen kan bij of op een atletiekbaan of sportveld. Je loopt van pion 

naar pion en kan daarmee per keer de vooruitgang zien. Voordeel is dat ieder zijn eigen afstand kan 

https://rheden.nieuws.nl/nieuws/94025/wandelgroep-in-dieren/
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bepalen en niet afhankelijk is van het tempo van de groep met het risico achter te blijven, of de angst 

om niet meer terug te komen. Atletiekvereniging Argos in Doetinchem doet dat bijvoorbeeld.  

3. Voorbeelden van (start)metingen 

Een meting van de resultaten kan stimulerend werken. De meting kan uitgevoerd worden op de 

loopbandtest onder begeleiding van een fysiotherapeut (de Claudiactio-loopbandtest). Maar kan ook 

door het dragen van een stappenteller gedurende een dag (of een week). Andere optie is een 

gevalideerde looptest (bijv. de 6 mwt / 12 mwt), dat is goed te doen om een hele groep te testen. 

Voorwaarde is dat er voldoende ruimte is (gymzaal/sportveld).  

 

4. Regionale wandelevenementen 

Het organiseren van of aansluiten bij regionale wandelevenementen biedt kansen. Steeds vaker slaan 

fysiotherapeuten, huisartspraktijken, lokale sportaanbieders en buurtsportcoaches of gemeentelijke 

sportbedrijven de handen ineen om gezamenlijk een dag te organiseren om het wandelen onder de 

aandacht te brengen. Belangrijk onderdeel daarvan is elkaar ontmoeten en verbinden.  

Voorbeelden zijn te vinden https://www.wandel.nl/wandelagenda.htm  

 

5. Landelijke wandelevenementen 

Landelijk wordt de Nationale Diabetes Challenge uitgezet door de Bas van de Goor Foundation.  

Het Longfonds is bezig met het ontwikkelen van de Longloop en de Hartstichting heeft dit jaar de 

Imagine Run mede georganiseerd.  

Tips beweegcoach bij individuele coaching 

In principe gelden dezelfde tips en adviezen zoals bij een groep. Voordeel is dat de adviezen op 

individuele punten heel nauwkeurig afgestemd zijn, alleen de sociale binding en contact komt minder 

voor. Niet iedereen zoekt een maatje of lotgenoot ter stimulans, maar de meeste mensen geven 

later vaak wel toe dat het prettiger is om met anderen te lopen. 

Kijk goed wat de patiënt kan en wil. Deze twee factoren liggen vaak uit elkaar. Als het goed is, is dit al 

uitvoerig besproken door de fysiotherapeut tijdens de looptraining, maar dit moet wel helder en 

duidelijk zijn om de verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. Het gebruik van de Beweegpas kan 

hierin ondersteunend zijn.  

 

 

 

 

 

https://www.argoatletiek.nl/1119/sportief-wandelen/
https://www.wandel.nl/wandelagenda.htm
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/
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Wat heeft Harteraad voor de ondersteuning van het zelfmanagement bij PAV:  

Deze informatie komt op de Harteraad website te staan:  

https://www.harteraad.nl/informatie/etalagebenen-claudicatio-intermittens 

- Check-ups: 3 voorbeelden van manieren om te testen of de patiënt op de goede weg zit 

o Loopbandtest bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeut 

o CVRM-consult bij praktijkondersteuner huisarts (POH) 

o Zelf-testen (zoals BMI, bloeddruk en loopafstand)  

 

- Voorbeelden en reviews van hulpmiddelen en tools om het lopen vol te houden of te 

ondersteunen 

o Apps 

o Websites 

o Loophulpmiddelen  

o You-tube kanalen 

 

- Patiënt ervaringen – goede voorbeelden 

o Ervaringsverhalen van patiënten met PAV wat hem/haar helpt bij volhouden van het 

lopen  

https://www.harteraad.nl/kennis-tools/leven-met/zelfmanagement-bij-etalagebenen/  

- Adviesrapport over lokale informatiebijeenkomst met fysiotherapiepraktijk/ 

gezondheidscentrum in samenwerking met Harteraad  

 

- Tips voor beweegcoaches voor het begeleiden van patiënten met PAV  

 

Voor meer informatie kun je terecht bij Annemarie Auwerda op annemarie.auwerda@harteraad.nl. 

 

 

 

https://www.harteraad.nl/informatie/etalagebenen-claudicatio-intermittens
https://www.harteraad.nl/kennis-tools/leven-met/zelfmanagement-bij-etalagebenen/

