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TrefwoordLeven met diabetesThemanummer Bewegen

Christien Waldman (57): “Tot 2001 leidde ik een actief 
leven. Met hart en ziel was ik docent Nederlands aan een 
vmbo school. Mijn lokaal bevond zich zes trappen hoog. 
Met de leerlingen deed ik altijd een wedstrijdje wie het 
eerst boven was, dat won ik met glans. Sporten deed ik 
toen trouwens niet; ik heb 55 jaar diabetes en vroeger 
was men van mening dat je met diabetes juist niet moest 
sporten of gymmen. Ik voelde me gezond en fit.
In 2001 kreeg ik echter complicaties, met name mijn hart 
begon duidelijk aan te geven dat de diabetes voor mijn 
lichaam zwaar is. Drie maanden later wist ik: mijn hart 
is een puinhoop. Achtereenvolgens kreeg ik een aantal 
bypasses, een hartinfarct, een stent (een metalen buisje 
om een bloedvat open te houden) en kort geleden een 
pacemaker. Mijn conditie is door dit alles enorm achteruit 
gegaan. Ik kan nog maar weinig, door de diabetes heb ik 
last van mijn gewrichten en mijn energie is beperkt.  
Er is geen uitzicht op verbetering, integendeel. Ik word 
weleens boos als ik het zoveelste artikel lees waarin staat 
dat je moet bewegen en dat het dan allemaal beter zal 
gaan. Met name bij mensen met ernstige complicaties is dat 
een illusie. Ik voel me bij het lezen van dat soort artikelen 
regelmatig in een hoek gezet.
Na het aanleggen van de bypasses moest ik cardiorevali-
datie doen. Eigenlijk vond ik dat wel leuk en ik bedacht dat 
het goed voor mij zou zijn. Daarom ga ik sindsdien naar de 
sportschool. Mijn maximale streven is in beweging blijven, 
beter wordt het immers niet meer. Op de sportschool 
word ik goed begeleid, er lopen mensen rond die op de 

hoogte zijn van mijn diabetes en 
hartklachten. Gemakkelijk vind ik 
het niet; ik train uitsluitend zonder 
gewicht, als ik het fietsen op de 
sportschool bijvoorbeeld maar één 
trede zwaarder zou zetten, dan lig 
ik binnen een minuut plat. Ik fiets 
hooguit zeven minuutjes, op de allerlichtste stand.
Ik heb goede en slechte dagen. Op mijn slechte dagen, 
die zijn er regelmatig, kan ik helemaal niets, alleen maar 
in bed liggen en slapen, dan kom ik niet eens de trap op. 
Op dit moment kan ik helemaal niet naar de sportschool, 
ik heb net een pacemaker gekregen en kan thuis hooguit 
een paar minuutjes per dag op de hometrainer bij elkaar 
sprokkelen. Dat probeer ik een beetje op te rekken, elke 
dag een minuutje erbij, tot ik weer naar de sportschool kan. 
Eigenlijk heb ik een leven vóór en een leven ná 2001. 
Eerst kon ik alles, nu ben ik gehandicapt. Ik probeer daar 
niet teveel bij stil te staan. Mijn man en ik waren verbijs-
terd bij de uitslag dat mijn hart een puinhoop was en dat 
opereren weinig zin had, maar we dachten ook meteen: we 
gaan er iets van maken, we pakken wat er te pakken valt. 
In een hoekje gaan zitten kniezen draagt immers niets bij. 
Natuurlijk ben ik wel eens somber, bijvoorbeeld als ik weer 
eens een dag op bed heb gelegen. Maar na een huilbui ga 
ik weer verder. Als er iets is waarvan ik me bewust gewor-
den ben, is het dat er nog veel leuks en positiefs in mijn 
leven is, er valt nog veel te genieten. Ik kan nog lachen en 
vrolijk zijn.” 

Bewegen als je 
weinig kunt
Als je diabetes hebt, is bewegen extra belangrijk. Die boodschap, meestal compleet 

met beweegplannen, kom je overal tegen. Maar voor mensen met ernstige  

complicaties is bewegen vaak moeilijk, zo niet onmogelijk. Hoe ga je daarmee om? 

En wat als je gewend was veel te bewegen, maar door complicaties en leeftijd ineens 

merkt dat je moet minderen? Twee Diabc-lezers vertellen. 

‘ Ik fiets 
hooguit 
zeven 
minuutjes’
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Ik was altijd een fanatiek schaatser, zeven jaar geleden ben 
ik zelfs nog overgestapt op de klapschaats. Maar afgelopen 
winter heb ik met pijn in mijn hart besloten om ermee 
te stoppen; het werd te risicovol. Ik ben overgestapt op 
zwemmen. Eerlijk gezegd zwem ik met grote tegenzin. 
Maar aan de fitheid die ik na het zwemmen voel, ervaar ik 
dat het heel gezond is. Dan stap ik in de auto en denk: wat 
is zwemmen toch goed. Bewegen is bij mij ook een beetje 
de aard van het beestje. Ik kán niet anders, ik moét bewe-
gen. De neuropathie heeft mij gedwongen rustiger aan te 
doen. Dat vind ik moeilijk, maar ik heb me er inmiddels bij 
neergelegd. Ik ben tenslotte al 74.”

*		Vallen	en	opstaan,	Yos	Lotens,	uitgeverij	Elmar,		
te	bestellen	bij	de	boekhandel.	ISBN	9789038916569

‘ Struikelen doe ik 
nog steeds, maar 
ik val niet meer’

Mevrouw Steendijk-Kuipers (74): “Ik ben altijd een sporter 
geweest. Zo had ik altijd veel plezier in het fietsen van 
lange afstanden. Zes jaar geleden kreeg ik neuropathie.  
Ik begon te struikelen en te vallen, ’s nachts had ik kramp 
in mijn benen en handen. Voor het eerst krijg ik nu moeite 
met wind tegen, spoorbruggen en viaducten. Mijn benen 
gaan duidelijk achteruit en bij lange fietstochten loop ik 
het risico dat er kramp in mijn benen schiet; dat is al een 
paar keer gebeurd. Niet leuk, maar ik doe er niet moeilijk 
over. Het is gewoon zo.
Om beter te leren vallen ben ik met een oud valboekje voor 
kleuters aan de slag gegaan*. Ik had namelijk al diverse 
blessures opgelopen door het vallen. Met dat boekje in de 
hand heb ik op een matje in mijn slaapkamer net zolang 
geoefend totdat ik goed kon vallen. Nu krimp ik in elkaar 
als ik val en maak ik een rollende beweging. Zo heb ik al 
een aantal keren een heupblessure voorkomen. Tjonge, 
wat heb ik dat goed gedaan, denk ik dan.
Op aanraden van kennissen ben ik een aantal jaar geleden 
een keer gaan kijken bij een les linedansen. Ik voelde 
gelijk aan mijn benen dat het heerlijk was en ik doe het 
sindsdien twee keer per week. Het is weinig belastend 
voor de gewrichten en enorm goed voor de coördinatie; 
een echte bewegingstherapie. Hierdoor ben ik stabieler 
geworden: ik struikel nog wel, maar val niet meer, omdat 
ik heb leren bijstappen en meer grip heb gekregen op 
mijn voeten. Bovendien is het goed voor mijn sociale con-
tacten, het is opbeurend. 

Feiten over bewegen met diabetes 
Volgens revalidatie-arts drs. Arianne van den Hark zijn er geen 
redenen waarom mensen met diabetes niet zouden kunnen 
bewegen. Anders gezegd: bewegen is altijd goed. Iedereen met 
diabetes zou dus moeten kunnen bewegen, ieder op zijn of haar 
niveau. In beweging blijven draagt bij aan een fitter gevoel en 
een gezonder lichaam. Helaas is bewegen geen garantie dat u 
geen complicaties krijgt.
•  Van de mensen met diabetes is 1/3e zittend actief,  

1/3e lichamelijk actief en 1/3e er tussenin. 
•  Mensen met diabetes kunnen last hebben van onder andere 

hartklachten, extreem overgewicht, vermoeidheid, vermin-
dering van psychische belastbaarheid, neuropathie, artrose 
en problemen aan de ogen of de voeten. Ook kan diabetes 
invloed hebben op botten, gewrichten en de weke delen 
(zenuwen, pezen, spieren en huid). Hierdoor kunnen mensen 
met diabetes soms moeilijker sporten of bewegen.

Bron: lezing door revalidatie-arts drs Arianne van den Hark op congres 
Nationale Diabetes Dag 2008
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Meer weten over bewegen als u weinig kunt?
•   Meer informatie over verantwoord bewegen vindt u op 

www.nisb.nl.
•   De website www.sportiefbewegen.nl is speciaal bedoeld 

voor mensen met een chronische aandoening. Hier vindt u 
adressen van passende beweegactiviteiten bij u in de buurt.

•   Op www.oca.nl vindt u adressen van OCA-centra bij u in de 
buurt. De OCA is gespecialiseerd in chronische aandoeningen 
en klachten aan het bewegingsapparaat. Er is een speciaal 
beweegprogramma voor mensen met diabetes.

•  Als u meer wilt weten, kunt u het informatiepakketje Sport 
en Bewegen opvragen bij de Diabeteslijn (033) 463 05 66 of 
info@dvn.nl. Leden ontvangen dit pakketje gratis.

Inspanningen die niet 
veel vergen, maar die u 
wel een tijdje kunt vol-
houden. 
 
Iedereen die geen of  
weinig conditie heeft en 
dat wil verbeteren. 
 
 
Start met een kwartiertje 
bewegen per dag, en 
bouw dat binnen twee 
tot drie maanden uit naar 
dagelijks drie keer twintig 
minuten. 
 
 

Traplopen, strijken,  
afwassen, wandelen in de 
tuin, oefeningen die u in 
uw bed kunt doen. 

Het verleggen van de 
grens van uw uithou-
dingsvermogen.
 
 
Iedereen die al een 
basisconditie heeft, kan 
hiermee beginnen. 
 

Zes tot acht keer per dag 
vijftien tot twintig minuten 
trainen. Hieronder wordt 
ook verstaan: huishoude-
lijke klusjes of bijvoorbeeld 
een wandeling naar de 
supermarkt.
 

Kleine wandelingen  
afwisselen met oefeningen 
en huishoudelijke klusjes.

Een half uur tot drie kwartier  
aan één stuk door bewegen en/of 
sporten.
 
 
Iedereen die circa vier tot zes 
maanden met Stap 2 is bezig 
geweest en een goede basis- 
conditie heeft. 
 
Sporten onder begeleiding 
vergroot uw mogelijkheden.  
Stel in deze fase uw mogelijk-
heden centraal, niet uw  
beperkingen. Laat door de sport-
begeleider een reële schatting 
maken van uw mogelijkheden en 
de daarbij passende opbouw.
 
Fietsen, wandelen, yoga, nordic 
walking (goed voor de balans!), 
handbiken (fietsen op armkracht 
op een handbike, bedoeld voor 
wie in een rolstoel zit), afwisselen 
met oefeningen en zwaardere 
huishoudelijke klussen.

Sporten of bewegen 
zoveel als u wilt en kunt. 
Kies iets dat bij u en uw 
mogelijkheden past. 
 
Iedereen met een goed 
uithoudingsvermogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fitness, sportief wandelen, 
tai chi, qi gong, stijldansen, 
linedansen.
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Stap 4:  
Zelfstandig sporten

Stap 3:  
Sporten onder begeleiding

Stap 2: verbeteren 
conditie hart, longen 
en bloedvaten

Stap 1:  
Opbouwen conditie

Fysiotherapeut Jan van der Wel ontwikkelde een beweegplan in vier stappen voor  
mensen met een beperking. Een uitgebreide beschrijving van de oefeningen vindt u op 
www.dvn.nl -> elke dag diabetes -> leefstijl -> bewegen -> met een chronische beperking. 
Geen internet? Vraag de oefeningen op bij de Diabeteslijn (zie pagina 46). 

Bewegen  
in 4 stappen

Fysiotherapeut Jan van der Wel




