
Hulpmiddelen om lopen vol te houden getest 
 
Er zijn een heleboel producten en tools om het bewegen en lopen te stimuleren. Lopen is voor 
mensen met etalagebenen heel belangrijk. Lopen is een groot onderdeel in het proces van 
verbetering en helpt tegen verergering van de slagaderverkalking en/of vaatvernauwing. Het lastige 
is dat uitgerekend het lopen de meeste problemen geeft. Door die vaatvernauwing krijgen 
beenspieren die nodig zijn voor het lopen te weinig zuurstof aangevoerd. Daardoor ontstaat pijn in 
de benen en kramp in de spieren. Harteraad herkent dit en wil graag ervaringsverhalen van mensen 
met een vaataandoening verzamelen en delen. Ervaringen delen ondersteunt en stimuleert mensen 
in het volhouden van het loopgedrag ondanks de problemen die ze daarbij ervaren.  
 
Door een testteam van ervaringsdeskundigen, namelijk mensen met etalagebenen, zijn er de 
afgelopen maanden verschillende hulpmiddelen en apps uitgeprobeerd. De ervaringen zijn 
wisselend. Voor iedereen is de ervaring anders en wat voor de een heel waardevol is kan voor een 
ander totaal niet werken. Er is niet gekeken naar welke app of hulpmiddel het beste is. Maar er is 
gezocht naar het antwoord op de vraag: ‘is dit ondersteunend om het lopen vol te houden’. Bij 
iedere vaatpatiënt is de pijn in de benen de grootste beperkende factor. Daarvoor zijn motivatie, 
positieve feedback, resultaat en ‘een stok achter de deur’ factoren die positief kunnen 
ondersteunen.  
 
Hoe ging dat testen in zijn werk? 
De mensen kregen een aantal opties om uit te kiezen. Soms kwam de vraag of een app of product al 
bekend was. De lijst die ondertussen inzichtelijk is bevat  meerdere apps en hulpmiddelen. Deze lijst 
zal in de toekomst verder uitbreiden. Als de testpersoon een app of   hulpmiddel had uitgekozen 
werd dat gedurende een week uitgetest in eigen gebruik. Zonder eisen en beperkingen, gewoon 
thuis uit proberen. Om dan na een week een paar vragen te beantwoorden over de werking, voor- en 
nadelen van het gebruik ervan. Deze ervaringen zijn verzameld en verwerkt. De hoop is dat dit 
mensen stimuleert om meer gebruik te gaan maken van deze middelen, maar ook om mensen uit te 
dagen om nieuwe producten uit te testen. Want loopgedrag verandert en kan de wensen van de 
ondersteuning doen veranderen. Door steeds op zoek te gaan naar wat ondersteunt  en wat helpt 
om het lopen vol te houden blijft het uitdagend en stimulerend om, ondanks die pijn toch door te 
gaan met het lopen.  
 
Apps 
Apps zijn programma’s die op een smartphone gedownload kunnen worden en die je op de telefoon  
gebruikt. Door handige technieken registreert dat programma zaken die ingevoerd worden of die 
door het bij je dragen van de telefoon dingen registeren. Bijvoorbeeld hoeveel stappen er gezet 
worden, door de bewegingen die geregistreerd worden. Maar het kan ook door middel van de 
navigatiefunctie de afstand en route uitlezen. Ook de hartslag en saturatie (zuurstofpercentage in 
bloed in vingers) kan gemeten worden.  
 
Verschillende organisaties en sites hebben verschillende apps verzameld en beoordeeld. Voor 
stappenteller- apps kun je kijken naar: 
https://www.wandel.nl/wandeluitrusting/wandelaccessoires/stappenteller-app-wandelen.htm.  
En voor meer bewegen-apps kun je kijken:  
http://www.innovatiesindezorg.eu/files/7514/8853/7580/Keuzewijzer_versie_1.pdf 
Voor de langere afstanden zijn er ook wandelroute apps. Deze zijn beoordeeld door de ANWB op 
https://www.anwb.nl/wandelen/wandeltips/wandel-app/wandelroutes-app.   
 
Belangrijk is om te realiseren dat alle apps voor- en nadelen hebben. Uitproberen en duidelijk krijgen 
wat je wil zien, meten en registeren kan een hulpmiddel zijn in de zoektocht. Gewoon uitproberen 
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geeft het beste beeld. Veel apps zijn gratis te downloaden en voor extra functies of het uitschakelen 
van de reclames moet je betalen. Een aantal apps is door het testteam geprobeerd. Lees hier de 
ervaringen.  
Accupedo (gratis downloaden in PlayStore) is getest door Hanneke (62 jaar). De eerste dagen was ze 
enthousiast. De app is makkelijk te downloaden op de telefoon en simpel in gebruik. Nadeel is wel 
dat je altijd je telefoon bij je moet hebben. Maar toen bleek dat er ook stappen werden geteld terwijl 
ze niet liep bleek dat de betrouwbaarheid niet groot was. Dat werkt demotiverend waardoor ze 
ermee is gestopt.  

 
 
Human is een app die geprobeerd is door Astrid (69 jaar). Deze app geeft regelmatig berichtjes op je 
telefoon om je te motiveren en stimuleren om in beweging te komen en door te zetten. Je moet 
continu je telefoon bij je hebben om te kunnen registreren, maar hij meet niet heel betrouwbaar. Als 
ik mijn beenspieroefeningen doe dan registreert de app het niet, terwijl fietsen wel wordt opgepakt. 
Maar het maakt geen onderscheid in fietsen en lopen. 
 
Dat onderscheid maakt de app van Google Fit wel. Ook deze app is gratis te downloaden in de 
Playstore. Je kunt daarin verschillende doelen instellen die gericht zijn op het aantal stappen, aantal 
km fietsen en aantal km hardlopen. Bij een nieuw behaald record (langste sessie ronde fietsen, 
snelste tijd, meeste stappen) krijg je een berichtje met een complimentje. Wanneer je de app opent, 
zie je direct een overzicht met de dagelijkse resultaten en je records. 
 
Vergelijkbaar is de app van Pacer.  Deze is Engelstalig. Met deze app kun je met standaard 
opbouwschema’s aan een doel werken. Bijvoorbeeld om 5.000 stappen per dag te halen.  
 
 

 



  
 
Een veel gebruikte app is Runkeeper. Bekend als hardloop-app maar ook in te stellen op wandelen. 
Door deze app aan te zetten voor de wandeling worden gegevens geregistreerd zoals afstand, 
snelheid, hellingen en gebruikte calorieën. Deze worden vergeleken met eerdere wandelingen en 
geven feedback en beloningen op het resultaat. Gerrie (63 jaar) gebruikt deze app elke week als ze 
met haar wandelgroepje gaat wandelen. Het is toch altijd weer leuk als we merken dat we wat 
verder of wat sneller hebben gewandeld. Doordat de route die we hebben gelopen zichtbaar wordt 
gevolgd met gps wordt de route inzichtelijk. Je krijgt daarmee inzicht in loopafstanden en hoe je de 
route kan verlengen of inkorten.  
 

 

 

 
 
Stappy – wandelcoach app van ClaudicatioNet 
Stappy ondersteunt looptherapie voor mensen met etalagebenen en helpt met hun weg naar herstel. 
Met de app kunnen gebruikers in de eigen woonomgeving trainingen uitvoeren, terwijl hun 
vooruitgang wordt bijgehouden. Samen met de ClaudicatioNet fysiotherapeut kunnen doelen gesteld 
worden en resultaten worden bekeken. Rob heeft deze gebruikt tijdens zijn behandelingen.  
 
Imagine Run App 
https://www.imaginerun.com/nl/ 
Wil je meer bewegen en ben je op zoek naar nieuwe wandel- of hardlooproutes? Download dan de 
gratis Imagine Run App. Met deze app zet je eenvoudig wandel- en looproutes uit vanaf de plek waar 
je bent. Overal ter wereld. Oud-marathonloper Gerard Nijboer heeft trainingsschema’s opgesteld om 
je conditie rustig op te bouwen. Er zijn aparte schema's voor wandelaars en hardlopers. Je krijgt ook 
tips voor de warming-up, je loophouding en de cooling-down. 
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Wearable: 
In het algemeen kun je stellen dat een wearable (link https://www.wearablesmagazine.nl/news/wat-
is-een-wearable) een item is dat je draagt, en waar een computer-onderdeel een rol in speelt. Dat is 
natuurlijk wel heel erg algemeen en zeker het digitale, computerdeel kun je nogal breed invullen. 
Van een miniatuur telefoontje voor om je pols tot een sensor in je lens die je bloedsuiker in kaart kan 
brengen.  
 
De Fitbit is een fitness tracker. Ingrid (49 jaar) heeft de Fitbit charge 2. Deze is te koop voor circa 
€150,-. Je moet alles eerst installeren en instellen maar daarna is het makkelijk in gebruik. Je draagt 
het bandje om je pols en dan wordt het aantal stappen, hartslag en slaapritme gemeten. Voor 
mensen die graag gestimuleerd willen worden om meer te bewegen en daar graag in door andere 
mensen worden gestimuleerd is het zeker een aanrader. Je kunt connecten met andere mensen en 
dan een bijvoorbeeld een workweek challenge doen wie de meeste stappen doet.  
 

 
 
 
Polar M400 is een smartwatch en voor circa €100,- te koop. Gerrit (64 jaar) draagt het als een 
gewoon horloge en een hartslagband is optioneel. Met een te downloaden programma kun je de 
gegevens die hij gedurende de dag meet, verzamelen en analyseren. 
  

     
 
Een ander voorbeeld is de Apple Watch, deze heeft dezelfde functies en is te koppelen aan je 
Iphone.  
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Hulpmiddelen: 
Walk-stool https://www.bever.nl/p/walkstool-comfort-65-kruk-MCAFA82001.html?colour=5806  
Rob (54 jaar): ‘’Zo’n stoeltje heb ik thuis en dat is wel fijn, maar ik gebruik het niet. Ik wil graag door 
de pijn heen gaan, ik wil beter worden. Het houdt mij ook tegen om het mee te nemen. Het is dan zo 
zichtbaar dat het niet zo goed met je gaat.”  
Ron (64 jaar) is enthousiaster. “Ik klap dat stoeltje heel gemakkelijk en snel op en stop het in mijn 
rugzak. Die rugzak heb ik toch altijd wel bij me voor een flesje water en een regenponcho. Door het 
lichte gewicht en kleine pakketje heb ik er geen last van dat ik het bij me heb. En het grootste 
voordeel is, wanneer het even niet meer gaat kan ik altijd gaan zitten en hoef ik niet naar een bankje 
te strompelen als dat er überhaupt al is.”   
 
Loopfiets  
Eline van Gent (53 jaar). “Ik heb mijn loopfiets via de zorgverzekering gekregen. Het is heel erg 
wennen, ik voel mijn beenspieren nu ook omdat ik ze anders gebruik. Toch kan ik de loopfiets wel 
aanbevelen omdat ik ervan overtuigd ben dat als je slecht ter been bent, je veel plezier van de 
loopfiets kunt hebben. ”Via een ergotherapeut kan een loopfiets aangevraagd worden bij de 
verzekering. Op de website van de beroepsvereniging van de ergotherapeuten is een ergotherapeut 
in de buurt te zoeken, www.ergotherapie.nl  
 
Rollator:  
Ervaringen met een rollator lees je in de blog van Ben (link naar ervaringsverhaal).  
 
Nordic Walking  
Wist je dat Nordic Walking een zeer belangrijke rol kan vervullen bij het verbeteren van de 
loopafstand van mensen met etalagebenen? Mensen met deze aandoening kunnen niet echt 
afstanden wandelen maar door middel van Nordic Walking training zijn de klachten aanzienlijk te 
verbeteren en soms zelfs op te lossen.  De Nordic Walking instructeurs van INWA Nederland kunnen 
je goed begeleiden door middel van wandeltraining. 
https://www.nordicwalking.nl/nieuws/inwa-contactdag-wolvega-claudicatio-intermittens 
 
Internet 
Op www.harteraad.nl staat de Hart&Vaatwijzer. Daarop staan onze beweegpartners.  
https://www.harteraad.nl/hartvaatwijzer/  De beweegpartners van Harteraad hebben een 
deskundige gecertificeerde beweegcoach in huis die veilig bewegen begeleiden na een 
hartrevalidatie of looptherapie traject. 
 
Op internet is van alles te vinden om het lopen te ondersteunen. Er zijn websites waar je je kan 
aanmelden om in contact te komen met andere mensen die iemand zoeken om mee te sporten of 
wandelen. Mevrouw (66 jaar) heeft zich bij www.sportmaatje.net aangemeld en een profiel 
aangemaakt. “Wellicht dat ik er in de toekomst toch gebruik van ga maken als ik er aan toe kom om 
te gaan wandelen. Bij www.jouwbeweegmaatje.nl kon ik me gewoon niet aanmelden. Ik heb dat 
doorgegeven, maar nooit meer iets gehoord daarop. Wel heel jammer maar ik ben nu bij een 
sportschool en daar kan ik zelf naartoe en ben ik van niemand afhankelijk.”  
 
Ook Uniek Sporten heeft een zoekfunctie om aangepast sport- en beweegaanbod op te zoeken. 
https://www.unieksporten.nl/#sport-zoeken.  
 
Geen smartphone of stappenteller om mee te nemen? Ook vanuit huis kan een afstand gemeten 
worden. Op www.afstandmeten.nl kan de gelopen route op een kaartje aangegeven worden. De 
website rekent dan de afstand uit. Of gebruik deze site vooraf: wanneer je wil weten of je een 
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bepaalde afstand lopend af kan leggen. Door deze site te gebruiken kun je de loopafstand en 
looproute uitrekenen.  
 
Naast het lopen is het ook belangrijk en goed om voldoende te bewegen. Aangezien het lopen vaak 
beperkt is, wordt fietsen, zwemmen en krachttraining aanbevolen als aanvulling ter verbetering van 
de conditie en kracht. ‘Nederland in Beweging’ is te volgen op televisie op vaste tijden op de dag, of 
via internet op YouTube. Specifiek voor het lopen is het Amerikaanse ‘Happy Walks’ om thuis te 
lopen en oefenen. Volgens Astrid (deelneemster aan het testteam) is het helaas niet zonder pijn uit 
te voeren, maar wel degelijk vol te houden door  het enthousiasme van de trainster en de 

afwisseling.  

 

Nederland in Beweging: https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-

beweging/ 

 

Happy walks: https://www.youtube.com/watch?v=njeZ29umqVE 

 
Zelfhulpmiddel 
 
Ik wil moet kan minder zitten werkboek. Auteur: Hanneke de Bruin  
 

 

Anoniem (74 jaar) heeft geen smartphone en wil die ook niet meenemen voor een wandeling in het 

bos. Zij heeft een zelfhulpboek toegestuurd gekregen om te testen. Helaas voldeed dit niet aan haar 

verwachtingen. Het boek ziet er mooi en aantrekkelijk uit. Het is de bedoeling om meer in beweging 

te komen en daar de motivatie voor te vergroten. “Ik snapte er niets van, wat moet ik ermee? Ik 

moet gaan lopen, door dit in te vullen blijf ik alleen maar langer zitten. Ik ging hier niet meer door 

lopen.”  

De heer Hietbrink (80 jaar) heeft het boek ook bekeken. En mee naar huis genomen. “Na het 
doorgelezen te hebben snap ik niet waardoor ik meer ga lopen door het lezen van het boekje. Ik loop 
met twee stokken en dat gaat mij goed af. Zonder die stokken loop ik minder goed en minder ver.” 
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