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Samenvatting 

Sport is op veel gebieden van positieve invloed, het is namelijk goed voor de gezondheid en het 

onderhouden en uitbreiden van het sociale netwerk. Echter neemt het aantal ouderen dat sport de 

laatste jaren niet toe en zijn er daarnaast nog niet veel onderzoeken naar de verklaringen van waarom 

ouderen wel of niet aan sport doen. Het doel van dit onderzoek is om de belangrijkste verklaringen 

van ouderen op gebied van individueel en collectief sporten, aan de hand van individuele en 

contextuele dimensies, te achterhalen en te begrijpen waarom sommige ouderen sporten en anderen 

niet. Daardoor kunnen overheden, sportinstanties, sportbonden en ouderen zelf beter inschatten wat 

er nodig is om meer ouderen aan sport te laten deelnemen. De twee typen sport zijn gescheiden 

behandeld op basis van de gevonden literatuur. De dimensies die onderzocht worden zijn de 

volgende: psychologisch, fysiek, leefstijl, cognitief, economisch en sociaal. Voor het uitvoeren van de 

analyse is naast bestaande literatuur gebruik gemaakt van data van het Longitudinal Aging Study 

Amsterdam (LASA). De gegevens die gebruikt worden voor dit kwantitatieve onderzoek komen uit de 

meting die plaatsvond in 2008-2009 en het gaat om een cross-sectioneel onderzoek. 

Leeftijd, fysieke gezondheid, cognitieve gezondheid, het sociaal netwerk en de leefstijl blijken bij deze 

ouderen het sterkst samen te hangen met het beoefenen van een individuele sport; het beoefenen 

van een collectieve sport hangt het meest samen met de fysieke gezondheid, psychisch functioneren, 

inkomen en leefstijl, aangevuld met de sekse (man) van de ouderen. 
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1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Inleiding 

Binnen Nederland zijn er verscheidene onderzoeken gedaan naar sport onder ouderen, waar vooral 

gekeken is naar het belang van sport voor ouderen. Uit meerdere onderzoeken bleek dat sport op veel 

verschillende gebieden een positieve invloed heeft. Zo is er een rapport verschenen, genaamd 

Rapportage Sport (SCP, 2010), waarin wordt beschreven dat sport als hulpmiddel dient om mensen 

meer te laten bewegen, waardoor de kans op gezondheidsproblemen afneemt. Daarnaast komt in het 

rapport naar voren dat individueel sporten bevorderlijk is voor de zelfstandigheid van de oudere, in die 

zin dat de oudere voor zichzelf kan blijven zorgen. Collectief sporten is volgens het rapport een 

belangrijk hulpmiddel voor ouderen die willen participeren in de maatschappij, wat zorgt voor cohesie 

in de samenleving. Er zijn mogelijk verschillende verklaringen voor individueel en collectief sporten, 

waardoor het van belang is een onderscheid te maken tussen beiden en op zoek te gaan naar de 

belangrijkste verklaringen. 

  Naast onderzoeksinstanties zoals het SCP, houdt ook de overheid zich bezig met beleid inzake 

sport. In een recente kamerbrief (2013), betreffende een trendrapport Bewegen en Gezondheid 

afkomstig van het TNO, wordt beschreven dat de eerdere positieve trend omtrent sport en bewegen 

niet doorzet. Uit datzelfde trendrapport (TNO, 2013) blijkt dat het aantal inactieven percentueel 

gezien stabiel blijft, ook onder de groep ouderen, wat niet als positief gezien wordt aangezien het 

aantal inactieven zou moeten afnemen. Het aantal ouderen dat aan de Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen voldeed, schommelt de laatste jaren rond de 50% (TNO, 2013), terwijl de rijksoverheid en 

de sportwereld inzet op een sportdeelname van 75% van de populatie in 2016.   

    Hoewel sporten als positief wordt gezien, neemt het aantal ouderen dat sport toch niet toe. 

Dat roept de vraag op naar waarom ouderen sporten, waar er al enkele verklaringen bekend zijn 

vanuit de literatuur. Uit onderzoek naar motivatie voor sport is bekend dat ouderen sporten om hun 

gezondheid op peil te houden en om het sociale netwerk te onderhouden en eventueel uit te breiden 

(Woudstra, 2009).  Daarnaast wordt beschreven dat de sociale contacten bij sporten als hulpmiddel 

dienen om depressie tegen te gaan (Woudstra, 2009). Verder is bekend dat inkomen een rol speelt, 

waarbij ouderen met een hoog inkomen vaker aan sport zouden doen dan mensen met een laag 

inkomen (TNO, 2013). Deze verklaringen zijn echter niet compleet, er zijn nog andere verklaringen te 

bedenken voor waarom ouderen sporten, zoals op het gebied van leefstijl en cognitie. 

  Met het ouder worden kunnen meerdere verklaringen van belang zijn om wel of niet te 

sporten, waarvan enkele benoemd in de vorige alinea (gezondheid, sociaal en emotioneel 

welbevinden, inkomen). Er is echter een brede range van determinanten nodig, een multidimensionaal 

verklaringsmodel, om iets te kunnen zeggen over de belangrijkste verklaringen waarom ouderen aan 

individuele en collectieve sport doen. Het verklaringsmodel bestaat uit een individuele dimensie 

(kenmerken van de persoon zelf) en een contextuele dimensie (kenmerken buiten de persoon). De 

volgende determinanten worden in mijn thesisonderzoek onderzocht; psychologisch, fysiek, leefstijl, 

cognitief, economisch en sociaal. De eerste 5 determinanten vallen onder de individuele dimensie en 
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de laatste determinant onder de contextuele dimensie. Ik zal eenzelfde verklaringsmodel toetsen voor 

individueel en collectief sporten en nagaan of de verklaring verschilt naar de vorm van sporten. 

 

1.2 Doel van onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de belangrijkste verklaringen, aan de hand van individuele en 

contextuele dimensies, van ouderen op gebied van individueel en collectief sporten te achterhalen en 

te begrijpen waarom sommige ouderen sporten en anderen niet. 

Om het doel van dit onderzoek te bereiken, vormen de volgende hoofd- en deelvragen een leidraad 

voor het onderzoek.  

Hoofdvraag: In hoeverre is deelname in individueel of collectief sporten bij ouderen te verklaren door 

individuele en contextuele kenmerken? 

Deelvragen: 

        - 1. Hoeveel ouderen doen aan sport en in welke individuele en collectieve sporten zijn zij actief? 

        - 2. In hoeverre is er een samenhang tussen de individuele kenmerken en sport? 

        - 3. In hoeverre is er een samenhang tussen de contextuele kenmerken en sport? 

        - 4. Wat is/zijn de belangrijkste determinant(en) met betrekking tot individueel sporten? 

        - 5. Wat is/zijn de belangrijkste determinant(en) met betrekking tot collectief sporten? 

 

1.3 Opzet van onderzoek 

Een onderzoeksprogramma van de Vrije Universiteit Amsterdam, genaamd Longitudinal Aging Study 

Amsterdam (LASA) (Huisman et al., 2011), beschikt over data gericht op ouderen. LASA voert al 

twintig jaar longitudinaal onderzoek uit onder ouderen, waar in totaal ruim 10.000 variabelen aan bod 

komen. De gegevens die gebruikt worden voor dit kwantitatieve onderzoek komen uit de meting die 

plaatsvond in 2008-2009. Het gaat om een cross-sectioneel onderzoek en het totale aantal 

respondenten (N) bedraagt 1528 personen, waarbij het gaat om respondenten die de vraag 

beantwoord hebben of ze wel of niet aan sporten doen en welke sport ze beoefenen. Een aanvullende 

vraag was of er ook een tweede sport is beoefend en om welke sport dat ging. 

 

1.4 Wetenschappelijke relevantie 

Twee jaar geleden is er een onderzoek (Wirtz, Aartsen, Visser & Deeg, 2012) uitgevoerd aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam over de voordelen die ouderen ondervinden bij sporten, waar onder andere 

het effect van sport op eenzaamheid gemeten is. Dit onderzoek gaat een stap terug door niet te 

kijken wat de uitkomsten zijn van sporten, maar wat de verklaringen zijn waarom ouderen sporten. 

Daarnaast is het een uitbreiding van het onderzoek van Woudstra (2009), aangezien er naar meerdere 

typen factoren (psychologisch, fysiek, leefstijl, cognitief, economisch en sociaal) wordt gekeken, 

waardoor er een totaalbeeld wordt weergegeven van verklaringen voor sport onder ouderen. Verder is 

de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek het toetsen van een multidimensionaal (individueel 
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en contextueel) verklaringsmodel voor individueel en collectief sporten onder ouderen, waar eenzelfde 

model wordt getoetst op belang voor individueel sporten en collectief sporten. Een andere toevoeging 

van dit onderzoek is ook dat niet alleen gekeken zal worden naar de verschillende verklaringen, maar 

ook naar de mate van effect van de verklaringen, om zo de belangrijkste verklaringen van sport op 

individueel en collectief vlak weer te geven.  

 

1.5 Maatschappelijke relevantie 

Door de toenemende vergrijzing (TNO, 2013) staan ouderen hoog op de agenda van de overheid. 

Daarnaast speelt sport een steeds belangrijkere rol binnen de maatschappij, wat inmiddels ook is 

opgepakt door de Tweede Kamer. Zo is er de eerder genoemde brief, gericht aan de voorzitter van de 

2e Kamer en afkomstig van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin het belang van 

sporten voor o.a. ouderen wordt benoemd.  Dit onderzoek levert kennis op waarom ouderen wel of 

niet sporten en de mate van effect van de verklaringen, waar de overheid haar beleid op kan 

aanpassen. Ook gemeenten kunnen beleidsmatig inspelen op de verklaringen van ouderen, door 

bijvoorbeeld buurtvoorzieningen voor ouderen op gebied van sport op te richten of te verbeteren. 

Sportverenigingen kunnen vanuit dit onderzoek nieuw beleid maken, gericht op de belangrijkste 

verklaringen, om ouderen naar de sportvereniging te trekken. Zo kan blijken dat inkomen een 

belangrijke reden is om niet te sporten, waardoor een sportvereniging kan besluiten haar prijzen aan 

aanpassen. Grote sportorganisaties, zoals het NOC-NSF of sportbonden, kunnen aan de hand van de 

resultaten campagnes opzetten om meer ouderen te laten deelnemen aan sport.   Voor ouderen zelf is 

dit onderzoek relevant, vanwege de zelfkennis die een oudere kan opdoen op gebied van de 

voordelen van sport en het belang van sport. Daarnaast kunnen ouderen elkaar mogelijkerwijs 

stimuleren om te gaan sporten. 

 

1.6 Leeswijzer  

De structuur en opbouw van dit onderzoeksrapport ziet er als volgt uit; In hoofdstuk 2 worden eerst 

de centrale begrippen besproken ter ondersteuning voor het theoretisch kader, waarna het 

theoretisch kader besproken wordt en aan de basis staat van de gevormde hypothesen. In hoofdstuk 

3 wordt eerst de totstandkoming van de steekproef beschreven, waarna de operationalisering laat 

zien hoe de variabelen zijn opgebouwd. Vervolgens worden de analysetechnieken in het kort 

beschreven. Hoofdstuk 4 bestaat uit de beschrijving en bijbehorende tabellen van de resultaten die 

zijn voortgekomen uit analyses uitgevoerd in SPSS. Ten eerste is er een beschrijving van de 

statistieken, waarin alle variabelen worden besproken. Het tweede onderdeel zijn de bivariate toetsen, 

waarvoor een t-test en crosstabulatie toets zijn uitgevoerd. De regressieanalyses, zowel bivariaat als 

multivariaat, vormen het laatste onderdeel van hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt er een conclusie 

getrokken en worden de deel –en hoofdvragen besproken, waarna er in de discussie een kritische blik 

wordt geworpen op hoe het onderzoek is verlopen, wat de struikelblokken waren en hoe dit 

onderzoek een maatschappelijke bijdrage kan leveren. 
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2 Theoretische achtergrond 

2.1 Centrale begrippen 

Sport 

Sport staat voor veel activiteiten en veel activiteiten worden ook geassocieerd met sport. Het woord 

sport werd oorspronkelijk verbonden aan aristocratische vrijetijdsbestedingen zoals schieten, doden of 

aanvallen van dieren, paardrijden en schermen (Dejonghe, 2007). De Amerikaan Guttmann(1978) 

omschreef sport als “speelse fysieke activiteiten”. Speels hield in dat de wedstrijden niet gericht waren 

op het bereiken van een bepaald nut en dat er ook intellectuele bekwaamheid nodig was naast de 

fysieke inspanningen. Bridge, schaken en dammen worden vanuit die gedachte wel als sportvormen 

geselecteerd, de aanwezigheid van een hoge mate aan geestelijke inspanning als substituut voor 

fysieke inspanningen zorgt voor die selectie. Een jaar later onderscheidde Guttmann (1988) spel, 

spelen, competitieve spelen en sporten. Hiervoor gebruikte hij een organigram, te zien in figuur 1, 

waarbij de stappen van spel naar sport beschreven staan.  

SPEL 

Bestaat uit 

SPONTAAN SPEL en GEORGANISEERD SPEL of SPELEN  

Bestaat uit 

NIET COMPETITIEVE SPELEN en COMPETITIEVE SPELEN 

Bestaat uit 

INTELLECTUELE SPELEN en FYSIEKE SPELEN of SPORT 

Fig. 1: Logische deductie van spel naar sport   Bron: Guttmann, 1988 

In dit organigram wordt er een onderscheid gemaakt in alle activiteiten die we als vrijetijdsbesteding 

en recreatie kunnen beschouwen. Kritiek die gegeven kan worden op deze gedachte van Guttmann is 

dat alle sport competitief moet zijn en dat activiteiten zoals fietsen, joggen, zwemmen en wandelen 

als recreatie gezien worden.  

  De Nederlandse socioloog Stokvis (1989) heeft het in plaats van sport over de “sportwereld” 

en hij definieert dit als: “alle individuen, groepen en organisaties die betrokken zijn bij 

sportactiviteiten. De grenzen tussen de sportwereld en het overige maatschappelijke leven zijn vaag 

en veranderlijk. Het lijkt daarbij dat die grenzen daarbij de laatste eeuw steeds onduidelijker worden”. 

Arbena (1988) en Bale (1989) zijn het eens met Stokvis en stelden ook dat het begrip “sport” moeilijk 

te definiëren was en dat de verscheidenheid van sportactiviteiten moeilijk onder één noemer te 

plaatsen zijn. 

  Het Europese sportcharter gebruikte in 1992 de definitie: ‘sport bestaat uit alle vormen van 

lichamelijke activiteit die, al dan niet in georganiseerd verband, ten doel hebben of verbeteren van 

lichamelijke en geestelijke activiteit, sociale relaties te ontwikkelen of het behalen van resultaten in 

competitieverband op ieder niveau.’’ (Gratton & Taylor, 2000). Het Mulier instituut, een 

wetenschappelijk onderzoeksprogramma met als opdrachtgever het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS), heeft recentelijk nog een definitie gesteld over de term sport (Dejonghe, 

2007). Daarin werd opnieuw het competitie-en wedstrijdelement aangehaald als kenmerk van sport.  

   Uit al de voorgaande definities blijkt dat een duidelijke en eenduidige afbakening van wat wel 
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en niet tot sport nauwelijks mogelijk is, en dat sport het karakter van een wedstrijdelement behoort te 

hebben. Ouderen die bewegingsvormen zoals fietsen, joggen, etc. beoefenen, kunnen die vormen 

zonder wedstrijdelement echter ook als een vorm van sport zien. In 2006 besliste de Europese 

Commissie om actieve sportbeoefening te definiëren als: ‘’Sport is ontstaan vanuit de lichamelijke 

opvoeding en wordt in deze context meestal gedefinieerd als alle vormen van lichamelijke activiteit 

zoals wedstrijden, recreatieve sport, georganiseerde en competitieve sport en inheemse sporten en 

spellen, die bijdragen aan fysieke fitheid, mentaal welzijn en sociale interactie’’ (Dejonghe, 2007). 

Deze laatste definitie behelst alle vormen van sport, waaronder recreatief bewegen en vormt daarom 

het uitgangspunt van deze thesis wat betreft het begrip sport. 

 

Individueel en collectief sporten 

Volgens Hofstede & Hofstede (2005) geeft individualisme aan in welke mate de onderlinge banden 

tussen individuen los zijn. Bij individuele sporten staat het ‘zelf’ in het middelpunt en bevatten zij de 

eigenschap van een zekere mate van egoïsme. Het gaat puur om het individu,  waarbij de sporters op 

zichzelf gefocust zijn en de banden met andere sporters zoals gezegd los zijn. Daarnaast kunnen ze 

hun eigen tempo bepalen, waardoor individuele sporters taakgericht moeten zijn en grote mate van 

eigen verantwoordelijkheid hebben. Er zijn in sommige gevallen wel coaches die op fysiek en mentaal 

vlak een rol spelen, maar de uiteindelijke beoefening is van individuele daad. Voorbeelden van deze 

sporten zijn: Roeien en skiën. Deze sporten worden ook wel als semi-individueel aangeduid omdat er 

bij het beoefenen van deze sport anderen nodig zijn om het spel of de sport uit te voeren. Een 

voorbeeld van een puur individuele sport is wandelen. Deze sport wordt veelal alleen uitgevoerd en is 

dan ook als individualistisch te bestempelen. 

  De tegenhanger van individuele sport is collectieve sport. Bij collectieve sporten staat niet het 

individu, maar het collectief centraal. Door de wederzijdse afhankelijkheid, die ontstaat doordat alle 

leden van team elkaar nodig hebben  voor een prestatie, zijn de onderlinge banden in veel gevallen 

sterk en vormt de teamgeest een belangrijke factor in collectieve sporten. Waar bij individuele sporten 

zelfgerichtheid vooral van belang is, is bij collectief sporten vooral relatie en netwerkgerichtheid van 

belang. Bekende voorbeelden van deze teamsporten zijn: basketbal en voetbal. 

 

Leeftijd ouderen 

Naast het begrip sport staat ook het begrip ouderen centraal in deze thesis. Het is echter onduidelijk 

hoe we ‘oud’ precies definiëren. In de literatuur die voor deze thesis van belang is, waaronder het 

onderzoeksrapport van Woudstra (2009) en het onderzoeksrapport van Wirtz en collega’s (2012), 

wordt de leeftijd vanaf 65 jaar aangehouden. De bovengrens die werd gesteld voor de leeftijd van 

ouderen, werd door Woudstra bepaald op 97 jaar en door Wirtz op 82 jaar. Figuur 2, een schema van 

het CBS (2012), laat zien hoe de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder verdeeld is, waarbij de 

leeftijdsklasse 80 jaar en ouder nog eens apart wordt weergegeven. Het schema toont aan dat het 



9 
 

aantal personen in de leeftijdsklasse 80 jaar en ouder in 2013 ongeveer 700.000 bedroeg en laat de 

prognose zien van de groep 65 jaar en ouder en van 80 jaar en ouder, welke in de toekomst nog 

zullen stijgen. Wat wellicht interessanter is, is dat de toename van 65-plussers vooral wordt 

veroorzaakt door een toename bij de groep van 80 jaar en ouder. Naast het gegeven dat de groep 

van 80 jaar en ouder een aanzienlijke groep is, zal deze groep in de toekomst gaan stijgen. Om die 

redenen zal het onderzoek plaatsvinden onder de groep ouderen van 65 jaar en ouder en geen 

bovengrens gehanteerd worden in het onderzoek.  

 

 

 

 

  

                

    Fig. 2: Aantal ouderen in Nederland    Bron: CBS, 2012 

 

Individuele dimensie 

Het onderzoek omvat een multidimensionaal verklaringsmodel, bestaande uit een individuele en 

collectieve dimensie. Het begrip individuele dimensie wordt in de literatuur niet letterlijk benoemd, 

maar bepaalde termen duiden het begrip aan, waaronder kenmerken. Individuele kenmerken worden 

benoemd als kenmerken die uitsluitend afkomstig zijn van de oudere zelf. Het gaat hier niet om 

kenmerken of invloeden van buitenaf, maar puur om de individuele kenmerken van de oudere 

(Declercq et all., 2009). Individuele dimensie gaat dus om invloeden die voortkomen uit het individu 

en kenmerken die zijn toe te schrijven aan het individu. Er zijn vijf determinanten die vallen onder 

deze dimensie; psychologisch, fysiek, economisch, leefstijl en cognitief. Naast deze vijf determinanten 

zijn er drie controlevariabelen, sekse, leeftijd en opleiding, die ook onder behoren tot de individuele 

dimensie. De zesde determinant (sociale determinant) valt onder de contextuele dimensie. 

 

Contextuele dimensie 

Het begrip contextuele dimensie is een lastig te definiëren begrip, aangezien er in de literatuur niet 

letterlijk wordt gesproken van een contextuele dimensie, en net als het begrip individuele dimensie 

zijn er bepaalde termen die het begrip verduidelijken. Contextueel wordt het gezien als argumenten 

en gedragskeuzen die voortkomen uit onder andere existentiële motieven, waartoe maatschappelijke 

participatie behoort, en die verbonden zijn aan de eigen leefomgeving en samenleving (Jaspers, 
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2012). In het onderzoeksrapport van GGD Hollands Midden (2013) wordt contextueel beschreven als 

het aanbod van sociaal-maatschappelijke activiteiten om de sociaal-maatschappelijke participatie te 

bevorderen, als fysieke leefomgeving waar de leefomgeving aantrekkelijk moet zijn en een veilig 

gevoel moet geven. Bij contextuele dimensie wordt dus uitgegaan van externe invloeden, waar het 

individu en de samenleving verbonden worden zodat het individu participeert in de samenleving. De 

sociale determinant behoort tot deze dimensie. 

 

2.2 Onderzoeksmodel  

In dit onderzoek wordt sporten onder ouderen, op enerzijds individueel en anderzijds collectief vlak, 

verklaard door een multidimensionaal verklaringsmodel, bestaande uit een individuele en contextuele 

dimensie. Voor de breedte van het onderzoek worden zes typen determinanten, verdeeld onder de 

twee genoemde dimensies, gebruikt: psychologisch, fysiek, cognitief, leefstijl, economisch en sociaal. 

Daarnaast zijn er drie controlevariabelen, te weten sekse, leeftijd en opleidingsniveau, zodat het  

effect van de determinanten op sporten zuiver is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Controlevariabelen 

- Sekse 

- Leeftijd 

- Opleidingsniveau  

    -    

     

Individueel 

- Psychologisch 

- Fysiek 

- Cognitief 

- Leefstijl  

- Economisch 

 

- Cognitief 

Sporten 

- Individueel 

- Collectief 

Contextueel 

- Sociaal 
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2.3 Hypothesen 

2.3.1 Individuele dimensie 

Psychologisch 

Om het psychologische vlak van dit onderzoek te beschrijven is er op basis van de literatuur gekozen 

voor twee kenmerken, subjectief welbevinden en persoonlijkheid, welke beide een samenhang hebben 

met sport.  Zo is depressiviteit een vorm van subjectief welbevinden, en onderzoek wijst uit dat 

ouderen met depressieve klachten succesvol behandeld kunnen worden middels sportoefeningen en 

krachttrainingen en een reden voor ouderen zijn om te sporten (Pauluska & Schwenk, 2000). 

Daarnaast blijkt dat ouderen met depressieve klachten minder aan sport doen, ongeacht of de vorm 

op individueel of collectief niveau wordt beoefend (Wirtz et al., 2012).  In het rapport van Wirtz en 

collega’s wordt niet benoemd waardoor het komt dat ouderen met depressieve klachten minder 

sporten, maar wellicht heeft dat te maken met de symptomen van depressieve  klachten. 

Energieverlies, moeheid, lichamelijke klachten en slaapproblemen zijn symptomen die specifiek bij 

ouderen voorkomen, terwijl langzaam praten en bewegen, te weinig eetlust en gebrek aan 

belangstelling voor gewone dagelijkse gebeurtenissen of activiteiten behoren tot algemene 

symptomen van depressie (Kooreman & Broek, 2010). Dit laatste symptoom, gebrek aan 

belangstelling voor gewone dagelijkse gebeurtenissen of activiteiten, en de symptoom energieverlies 

kunnen ertoe leiden dat ouderen met depressieve klachten minder aan sport doen (Kooreman & 

Broek, 2010). Naast deze bevindingen wordt in het rapport van Wirtz wel gesteld dat er een relatie 

bestaat tussen eenzaamheid en depressie, wat erop kan duiden dat personen die depressief zijn meer 

op zichzelf gericht zijn en om die reden eerder een individuele sport beoefenen dan een collectieve 

sport.  

  Een ander kenmerk op psychologisch vlak is persoonlijkheid. Persoonlijkheid wordt onder 

andere gekenmerkt door assertiviteit, wat een samenhang heeft met sport, wat staat voor een 

competitieve maar ook sportieve instelling van de sporter binnen de spelregels van de desbetreffende 

sport (Veldboer, Boonstra & Duyvendak, 2003). Een ander kenmerk van persoonlijkheid is 

zelfvertrouwen, wat een positieve invloed heeft op fysieke activiteit (De Bourdeaudhuij & Rzewnicki, 

2001). Zelfvertrouwen heeft te maken met het vertrouwen in eigen kunnen en zorgt ervoor dat een 

oudere een sport wil beoefenen en niet bang is om te falen, want dat kan ertoe leiden dat sport wordt 

vermeden. Een derde kenmerk is het gevoel te hebben de situatie te beheersen, in het Engels 

benoemd als mastery, om bijvoorbeeld te blijven fietsen en niet om te vallen, ook al is het slecht 

weer. Angst om te vallen kan er voor zorgen dat ouderen bepaalde activiteiten proberen te vermijden. 

Dit zal betekenen dat als een oudere het gevoel heeft de situatie te beheersen, hij of zij vaker aan 

sport doet. Bij groepsactiviteiten zullen ouderen eerder een gevoel hebben dat zij de situatie 

beheersen, aangezien er door de aanwezigheid van andere personen een ’vangnet’ is. Een vangnet 

moet in deze context gezien worden als zijnde dat de oudere weet dat er anderen aanwezig zijn die 

kunnen helpen als er fysieke ongemakken optreden en daarnaast mentale steun kunnen bieden.  
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Hypothese 1: Ouderen met minder depressieve klachten zullen vaker aan sport doen dan ouderen 

met meer depressieve klachten, waarbij ze eerder aan een individuele sport dan aan een collectieve 

sport deelnemen.  

Hypothese 2: Ouderen die een sterke mate van controle over het leven ervaren zullen vaker sporten 

dan ouderen die minder controle ervaren in het leven, waarbij ouderen die minder controle ervaren 

eerder aan een collectieve sport dan aan een individuele sport deelnemen. 

 

Fysiek 

In elke leeftijdsgroep, zo ook bij ouderen, bestaat er een sterke positieve samenhang tussen sporten 

en fysieke gezondheid (Long et al., 2002). Voor sportende ouderen zijn gezondheidsoverwegingen 

een belangrijke aanleiding om met sportbeoefening te beginnen, omdat het bijdraagt aan de fysieke 

gezondheid. Uit het kwalitatieve onderzoek van Woudstra (2009) blijkt dat ouderen die sporten een 

afname van stijfheid en een vertraging van het verouderingsproces ervaren, doordat beweging zorgt 

voor versoepeling van de spieren en ze zodoende fitter blijven. Daarnaast wordt sport ook ingezet als 

middel om ziektes en blessures te behandelen en tegen te gaan. Deze redenen zorgen voor het 

gegeven dat ouderen aan sport doen omdat ze een positief effect zien bij beoefening van sport, als 

het ware dienend als preventie tegen lichamelijke klachten. Bewegingsarmoede en een sedentaire 

leefstijl (meer dan 360 minuten per dag zitten of liggen) kunnen namelijk leiden tot ernstige schade 

aan de gezondheid (SCP, 2010). Daarnaast is een goede fysieke gezondheid ook een voorwaarde voor 

de meeste sporten. Een fysieke/functionele beperking verhindert niet de deelname aan bijvoorbeeld 

denksporten, maar wel aan actieve sporten zoals voetbal of tennis. Het is in wezen een negatieve 

spiraal: ouderen met functionele beperking sporten minder, waardoor ze nog verder achteruitgaan en 

uiteindelijk nog minder sporten. Daarentegen sporten ouderen zonder een functionele beperking 

meer, waardoor de kans op andere aandoeningen minder wordt en ze kunnen blijven sporten (Greef, 

2009). Het principe van het vangnet, waar ouderen bij het beoefenen van een collectieve sport hulp 

en steun van anderen hebben, geldt ook voor ouderen met een functionele beperking.  

  De negatieve spiraal die optreedt bij ouderen met een functionele beperking zal ook optreden 

bij ouderen met een chronische ziekte, zij zullen minder vaak sporten dan ouderen zonder een 

chronische ziekte. Voorbeelden van chronische ziekten zijn hart- en vaatziekten en astma. Chronisch 

zieken die actief zijn in de sport, beoefenen voornamelijk de individuele sporten fietsen, wandelen of 

zwemmen, met als reden dat ze hun vrije tijd zelf willen invullen (Chorus & Hopman-Rock, 2003). 

Hypothese 3: Ouderen met een functionele beperking zullen minder vaak aan sport doen dan 

ouderen zonder een functionele beperking, waarbij ze eerder aan collectieve sport dan aan een 

individuele sport deelnemen. 
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Hypothese 4: Ouderen met een of meerdere chronische ziekten zullen minder vaak aan sport doen 

dan ouderen zonder een chronische ziekte, waarbij ze eerder aan een individuele sport dan aan een 

collectieve sport deelnemen. 

 

Cognitief 

Als we ouder worden treden er veranderingen op in het brein. Deze veranderingen die gerelateerd zijn 

aan leeftijd lijken effect te hebben op de afname van cognitieve vaardigheden zoals aandacht, 

planning en geheugen. Achteruitgang in de cognitieve vaardigheden, veroorzaakt door ouderdom, kan 

met de juiste stimulatie in de vorm van beweging echter vertraagd of hersteld worden, waardoor er 

sprake is van een relatie tussen bewegen en geheugen (Sitskoorn, 2004). Fitnesstraining blijkt één 

van de stimulaties te zijn om mentaal gezond te blijven.  

  Naast ouderdom hebben ook verschillende ziekten, zoals dementie, de ziekte van Parkinson 

en Cerebro Vasculair Accident (CVA), een effect op veranderingen in het brein (Eggermont & 

Scherder, 2008). Dementie treedt veelal op oudere leeftijd en zorgt voor achteruitgang van het 

geheugen, waar het geheugen in veel gevallen uiteindelijk grotendeels wegvalt, voordat een oudere 

overlijdt. Naast achteruitgang in het geheugen gaat dementie ook gepaard met inactiviteit en weinig 

bewegen (Eggermont & Scherder, 2008). In sommige gevallen bestaat de maximale lichamelijke 

activiteit alleen uit handbewegingen die in groepsverband worden uitgevoerd, in andere gevallen uit 

het lopen met een rollator of het beoefenen van andere activiteiten. Het vangnet-principe zoals eerder 

beschreven in het gedeelte over persoonlijkheid, waar de fysieke en mentale steun van anderen 

aanwezig is, zal hier een belangrijke rol in kunnen spelen voor ouderen om aan collectieve sporten 

deel te nemen.  

Hypothese 5: Ouderen met een beter cognitief geheugen zullen vaker aan sport doen dan ouderen 

met een slechter cognitief geheugen, waar eerder aan een collectieve sport dan aan een individuele 

sport wordt deelgenomen. 

 

Leefstijl 

Op het vlak van leefstijl bestaat er een samenhang tussen roken, drinken en BMI (Body Mass Index) 

en sport, zodat we kunnen stellen dat sport een onderdeel is van een gezonde leefstijl. Zo worden alle 

vier de factoren veelal gelinkt aan lichamelijke achteruitgang, waar BMI staat voor een te hoge BMI en 

sport voor inactiviteit (Pluijm et al., 2006). Het is om die reden aannemelijk dat roken, drinken en BMI 

samenhangen met het sportgedrag van de ouderen. Een slechte leefstijl op jonger leeftijd heeft een 

negatieve invloed op de gezondheid en lichamelijke achteruitgang bij dezelfde persoon op oudere 

leeftijd, waar een huidige slechte leefstijl nog eens extra negatief kan bijdragen aan de achteruitgang 

van het lichamelijk functioneren. Achteruitgang van het lichaam, wat veroorzaakt kan worden door 

roken, drinken en/of een hoog BMI, veroorzaakt een negatieve spiraal waarin ouderen nog minder 

zullen sporten. Ouderen met een hoog BMI en een slechtere gezondheid die wel sporten doen dit 



14 
 

vaak op basis van een doktersadvies, om af te vallen, voor de gezondheid en voor hun zelfbeeld  en 

voeren de oefeningen meestal uit bij een fysiotherapeut, dit geldt voor zowel individuele als 

collectieve sporten (Mulier Instituut, 2009).  

Hypothese 6: Ouderen met een minder gezonde leefstijl, af te meten aan roken, drinken en/of een 

te hoge BMI zullen minder vaak sporten dan ouderen met een goede/gezonde leefstijl, waarbij er op 

basis van ontbrekende literatuur geen veronderstelling gemaakt worden of ze meer aan individuele of 

aan collectieve sport doen. 

 

Economisch 

Ouderen die in een positieve economische situatie zitten hebben minder last van financiële 

onzekerheid dan ouderen met een negatieve situatie (Van Gool, 2001). Deze financiële onzekerheid 

heeft als gevolg dat duurdere sociale activiteiten minder vaak kunnen worden ondernomen. Een 

gevolg kan zijn dat ouderen minder vaak sporten, waardoor er een samenhang is tussen de 

economische situatie van de oudere en sport (Van Gool, 2001). De keuze van een sport zal zodoende 

eerder vallen op een sport die goedkoop is of niet in verenigingsverband plaatsvindt, of de frequentie 

van het sporten zal afnemen. Zo zijn er kosten voor een lidmaatschap, eventueel benodigde 

materialen en kan het voorkomen dat ouderen door een sportblessure een deel van de revalidatie 

moet betalen, wat suggereert dat ouderen met een hoger inkomen makkelijker de kosten kunnen 

dekken om te gaan sporten (De Klerk & Waarts, 2001). Kijkende naar individuele en collectieve 

sporten kan er geen verschil worden aangetoond op basis van de literatuur, maar wel op basis van de 

indeling die het NOC-NSF heeft gemaakt en te vinden is in bijlage 2. Waar alle collectieve sporten 

kosten met zich meebrengen in de vorm van lidmaatschap of benodigd materiaal, zijn er een paar 

individuele sporten zoals wandelen en joggen welke geen kosten met zich meebrengen. Op basis van 

die gegevens kan gezegd worden dat ouderen met een lager inkomen eerder zullen kiezen voor een 

individuele sport en ouderen met een hoger inkomen makkelijker kiezen voor een collectieve sport. 

 

Hypothese 7: Ouderen met een hoger inkomen zullen vaker sporten dan ouderen met lager 

inkomen, waarbij ouderen met een hoog inkomen eerder aan een collectieve sport dan aan een 

individuele sport deelnemen.  
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2.3.2 Contextuele dimensie 

Sociaal 

Om de samenhang te beschrijven tussen sociaal en sport, wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

het huishouden, het sociaal netwerk en de leefomgeving. 

  Ouderen met een partner sporten vaker dan ouderen zonder partner. Een partner kan een 

belangrijke rol spelen om zijn/haar vrouw/man te laten gaan sporten, door hun partner te stimuleren 

om te gaan sporten (Woudstra, 2009). Ouderen zonder partner zijn mogelijk wel op zoek naar sociale 

contacten en sport kan daarbij als hulpmiddel dienen, waarbij collectieve sport een goed uitgangspunt 

is. Daarnaast hebben ouderen relatief vaak te maken met het overlijden van een partner, wat 

opgevangen kan worden door het persoonlijk netwerk (Woudstra, 2009). Sport kan in dit geval als 

hulpmiddel dienen om de weduwe/weduwnaar in contact te brengen met nieuwe en/of oude sociale 

contacten. Ouderen zonder partner zullen ook eerder kiezen voor een collectieve sport dan voor een 

individuele sport, vanwege de mogelijkheid tot het aangaan van nieuwe en/of oudere contacten. 

  Sport kan als middel dienen om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden (Woudstra, 

2009). Dit geldt voor ouderen die sporten, maar uit het rapport van Woudstra blijkt ook dat ouderen 

die niet sporten, sport als middel zien om andere ouderen te ontmoeten en het een reden zou zijn om 

deel te nemen aan sportactiviteiten. Ouderen met een groter netwerk hebben een grotere kans om 

een sport te beoefenen. Uit onderzoek blijkt ook dat mensen die over meer geld beschikken een  

groter aantal sociale relaties hebben in vergelijking met mensen die over minder geld beschikken 

(Stone & Hughes, 2001).  

  Naast een partner en het persoonlijke netwerk speelt ook de woonomgeving een rol in het 

sportgedrag. In een onderzoek van Kuppens & Ebbers (2010) komt naar voren dat er geen 

significante verschillen zijn gevonden omtrent de vraag of er een verschil is in sportfrequentie tussen 

bewoners van de stad en het platteland. Het onderzoek was echter niet specifiek gericht op ouderen 

en dat kan in dit onderzoek wellicht andere resultaten opleveren. In een ander onderzoek 

(Steenbekkers, Simon & Veldheer, 2006) wordt wel aangetoond dat er een verschil is tussen stad en 

platteland op basis van sportbeoefening, met als resultaat dat mensen op het platteland (niet-

stedelijk) vaker aan sport doen dan mensen in de stad (stedelijk). Dit heeft te maken met dat er op 

het platteland per persoon meer sportvoorzieningen in de buurt zijn dan in de stad, waardoor het 

aanbod per persoon groter is. Daarnaast doen volgens Steenbekkers, Simon & Veldheer (2006) 

mensen in zowel de stad als het platteland meer aan individuele dan aan collectieve sporten. Het zijn 

twee tegenstrijdige onderzoeken, waar ik me op basis van de interpretatie van sport als definitie 

confirmeer aan het onderzoek van Steenbekkers, Simon & Veldheer. Kuppens & Ebbers beperken zich 

tot puur het sporten, terwijl Steenbekkers en collega’s bewegen ook beschouwen als sport, zoals dat 

in dit onderzoek ook het geval is. 

 

Hypothese 8: Ouderen met een partner zullen vaker aan sport doen dan ouderen zonder partner, 

waarbij ouderen zonder partner eerder aan collectieve sport dan aan een individuele sport doen. 
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Hypothese 9: Ouderen met een groter persoonlijk netwerk zullen vaker sporten dan ouderen met 

een klein persoonlijk netwerk, waarbij ouderen met een groot persoonlijk netwerk eerder aan een 

collectieve sport doen dan aan een individuele sport. 

 

Hypothese 10: Ouderen die op het platteland wonen zullen vaker sporten dan ouderen die in de 

stad wonen, waarbij ouderen op zowel het platteland als in de stad eerder een collectieve sport dan 

een individuele sport beoefenen.  

 

 

2.3.3 Controle variabelen  

In dit onderzoek zijn de controle variabelen sekse, leeftijd en opleidingsniveau toegevoegd. op basis 

van twee redenen. De drie variabelen hangen sterk samen met zowel de determinanten als met 

sporten en kunnen van invloed zijn op het effect van de determinanten op sport. Het effect kan 

specifieker worden bij toevoeging van de controle variabelen, zodat er sprake is van een zuiver effect 

van de determinanten op individueel en collectief sporten. 

Sekse 

In de onderzoeken van Wirtz en collega’s (2012) en van Woudstra (2009) komt naar voren dat er 

geen significante verschillen ontstaan als de sportbeoefening wordt gescheiden naar het percentage 

mannen en het percentage vrouwen dat sport beoefend. Wirtz en collega’s tonen wel aan dat de 

mannen en vrouwen die wel sport beoefenen, vaker een individuele dan een collectieve sport 

beoefenen. Woudstra suggereert op basis van het theoretisch kader wel dat er percentueel gezien 

meer mannen sporten dan vrouwen, maar bestrijdt dit uiteindelijk op basis van de eindresultaten van 

de statistische analyses. Een ander onderzoek toont wel aan dat mannen meer sporten dan vrouwen 

(Stevens, 2009), waardoor er tegenstrijdige conclusies aanwezig zijn in de literatuur. De data die voor 

dit onderzoek gebruikt wordt is vrijwel dezelfde als de data van Wirtz en collega’s, waardoor het 

aannemelijk is dat er geen verschillen optreden tussen het percentage mannen en vrouwen dat sport 

beoefent. 

Leeftijd 

Het CBS (2012) toont aan dat de toename van 65-plussers vooral wordt veroorzaakt door een 

toename bij de groep van 80 jaar en ouder. Daarnaast bestaat de groep van 80 jaar en ouder uit 

700.000 personen, wat een aanzienlijke groep is, waardoor het interessant is om te kijken of er in dit 

onderzoek ook nog verschillen plaatsvinden in de mate van sportbeoefening op basis van leeftijd. Op 

basis van de literatuur blijkt een verhogende leeftijd samen te hangen met een mindere mate van 

sport (Wirtz, 2012). Een verklaring volgens Sitskoorn (2004) is dat het ouder worden een negatief 

verband houdt met de cognitieve vaardigheden van een persoon, het zorgt voor een achteruitgang 

van het brein wat samenhangt met inactiviteit en minder bewegen. Een andere verklaring is dat een 

hogere leeftijd samenhangt met meer ziekten (Hoeyman, Timmermans, De Klerk, De Boer, Deeg, 
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Poppelaars, Thissen, Droogleever Fortuijn, De Hollander, 2005) waarbij ziekten een negatieve 

samenhang heeft met sporten. Een derde verklaring volgens Wirtz (2012) is dat een hogere leeftijd 

meer functionele beperkingen met zich mee brengt, wat een negatieve samenhang heeft met sport. 

Opleidingsniveau 

Onderzoek toont aan dat opleidingsniveau een samenhang heeft met sport, namelijk dat een hoger 

opleidingsniveau zorgt voor meer lichamelijke activiteit (Wirtz, 2009). In de studie van Wirtz wordt 

echter geen reden of verklaring naar voren gebracht waarom dit resultaat naar voren komt, waarbij 

ook geen verschil in individueel of collectieve sport wordt gemeld. Een ander onderzoek (Koster et al., 

2006) zoekt de verklaring in andere factoren zoals de sociale netwerken die vasthangen aan het 

opleidingsniveau en de sociale support die daaruit voortkomt. Een andere verklaring is het inkomen 

wat in verband staat tot opleidingsniveau, waarbij een hoger inkomen zorgt voor het makkelijker 

kunnen bekostigen van kosten die vastzitten aan sportieve activiteiten (De Klerk & Waarts, 2001). Een 

derde verklaring is dat een hoger opleidingsniveau een sterker gevoel van controle over het eigen 

bestaan met zich meebrengt, waarbij het controlebesef samenhangt met een betere kennis van een 

gezondere leefstijl, een positievere beleving van de gezondheid en lagere sterftecijfers (Helderman & 

Meurs, 2006).  
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3 Methodologie 

3.1 Beschrijving steekproef 

Een onderzoeksprogramma van de Vrije Universiteit Amsterdam, genaamd Longitudinal Aging Study 

Amsterdam (LASA) (Huisman et al., 2011), beschikt over data gericht op ouderen. LASA voert al 

twintig jaar longitudinaal onderzoek uit onder ouderen, waar in totaal ruim 10.000 variabelen aan bod 

komen. Elke drie jaar worden steeds dezelfde personen onderzocht. De eerste meting vond plaats in 

1992 en de zesde meting heeft plaatsgevonden in 2008-2009. In de aanvankelijke sample is rekening 

gehouden met de verwachte sterfdatum in elke leeftijds- en seksegroep, zodat naar verwachting na 5 

jaar gelijke aantallen vrouwen en mannen in leven waren in de volgende leeftijdsgroepen: 55-59, 60-

64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-85. Gemeentelijke registraties zorgen voor het sample frame. De sample 

is zo opgezet dat het de nationale verspreiding van verstedelijking en bevolkingsdichtheid weergeeft. 

De manier waarop de gegevens verzameld zijn is middels hoofdinterviews, schriftelijke vragenlijsten 

en medische interviews. Het hoofdinterview is een face-to-face interview dat digitaal wordt ingevoerd. 

Dit interview bestaat uit verschillende modules. De modules bestaan uit vragen over één of twee 

onderwerpen. Tijdens het interview worden de antwoorden van de respondent direct door de 

interviewer ingevoerd in de computer. Naast het hoofdinterview bestaan er ook telefonische 

interviews. Deze zijn bedoeld voor respondenten die niet (meer) in staat zijn deel te nemen aan het 

hoofdinterview of voor respondenten die weigeren deel te nemen aan het hoofdinterview. De 

hoofdinterviews starten in september en de volledige dataverzameling neemt een jaar in beslag. Naast 

de hoofdinterviews zijn er ook respondenten die een schriftelijke vragenlijst hebben ingevuld. Verder 

zijn er een week na de hoofdinterviews nog medische interviews, waarin vragen over het gebruik van 

alcohol en sigaretten worden gesteld.  

  De gegevens die gebruikt worden voor dit kwantitatieve onderzoek komen uit de meting die 

plaatsvond in 2008-2009, omdat dit de meest recente data is van LASA. De totale G-wave bestond uit 

1601 respondenten (N). Vanuit dat aantal zijn er bij meerdere variabelen respondenten 

uitgeselecteerd die als missende waarden in het bestand stonden. Dit is gebeurd bij sporten, 

depressieve gevoelens, chronische ziekten, functionele beperkingen en inkomen. De reden hiervoor is 

dat het persoonseigen vragen betreft die niet kunnen worden vervangen door een gemiddelde of 

andere waarde, vandaar dat de respondenten met missende waarden bij de desbetreffende variabelen 

geheel uit het onderzoek gelaten worden. Bij de eerste selectie ging het om respondenten van de G-

data die de vraag beantwoord hebben of ze wel of niet aan sporten doen en welke sport ze 

beoefenen, waarna er 1583 respondenten overbleven. Vervolgens stelde een aanvullende vraag of er 

ook een tweede sport is beoefend en om welke sport dat ging. Hierop zijn de respondenten ingedeeld 

naar individuele en collectieve sport, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat één 

respondenten bij de oefening van twee sporten zowel bij individuele als collectieve sport kan zijn 

ingedeeld. Na selectie bleven er nog 1577 respondenten over. Na de derde selectie, waar de 

respondenten met missende waarden bij de variabele depressieve gevoelens uitgeselecteerd werden, 

waren er nog 1568 respondenten over. Dat aantal bleef hetzelfde bij selectie op basis van chronische 
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ziekten. Bij het uitselecteren van de respondenten met missende waarden bij de variabele functionele 

beperkingen, bleven er 1537 respondenten over. De laatste selectie, op basis van de respondenten 

met missende waarden bij de variabele inkomen, zorgde er voor dat het totale aantal respondenten in 

het cross-sectioneel onderzoek neerkwam op 1517.  

   Voor respondenten met missende waarden bij mastery, het sociale netwerk , stad of 

platteland en leeftijd is het gemiddelde van de desbetreffende variabelen gebruikt, omdat het lineaire 

variabelen zijn en het minder persoonsgebonden vragen betreft. Voor respondenten met missende 

waarden bij de alcoholgebruik, roken en BMI is een aparte groep met een valide waarde aangemaakt. 

Per variabele betreft het een specifieke groep met dezelfde kenmerken, namelijk dat ze een medisch 

interview hebben gedaan en er om die reden veel missende waarden optraden, waardoor de 

respondenten met missende  waarden niet zomaar uit het onderzoek gelaten mochten worden.  

Met het aantal van 1517 respondenten (N) zijn de toetsen en analyses uitgevoerd. 

 

3.2 Operationalisering  

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de centrale concepten uit het onderzoeksmodel worden 

geoperationaliseerd in het onderzoek. Vanwege het besluit om een secundaire kwantitatieve analyse 

toe te passen, is de operationalisering een kwestie van de juiste variabelen te vinden in een reeds 

bestaande dataset. Tevens wordt vermeld op welk schaalniveau de variabelen binnen de concepten 

worden gemeten, en hoe er wordt omgegaan met missende waarden. 

 

Sporten 

Het Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC-NSF) heeft een indeling 

gemaakt op basis van individuele sport, semi-individuele sport en groepssport (collectieve sport). Het 

criterium voor semi-individuele sport is; sporten waarbij altijd een ander nodig is om het spel of de 

activiteit te volbrengen (NOC-NSF, 2013). Op basis van die definitie behoort semi-individueel sporten 

in dit onderzoek tot collectief sporten. Bij individuele sporten zijn er zoals gezegd geen anderen nodig 

om het spel te volbrengen. In bijlage 1 is het complete overzicht te zien van de sporten die in de 

studie van LASA aan bod zijn gekomen. Hierin is aan de respondenten gevraagd of er in de afgelopen 

twee weken aan sport wordt gedaan en vervolgens is van maximaal twee sporten vastgesteld welke 

sport dat betreft. Aan de hand van een indeling van het NOC*NSF, te zien in bijlage 2, zijn de 17 

sporten die genoemd zijn door de respondenten onderverdeeld in individuele sporten en 

groepssporten. Overige sporten kunnen niet bij of individueel of collectief geplaatst worden, waardoor 

deze respondenten buiten beschouwing zijn gelaten. De variabelen Sport 1 en Sport 2 zijn 

gehercodeerd naar individueel en collectief sporten, met de waarden 0=nee en 1=ja. 
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Mastery 

Bij mastery zijn de respondenten gevraagd naar de ervaren mate van controle over hun eigen leven. 

Op basis van zeven items zijn de respondenten geschaald, de schaal is afkomstig van Pearlin Mastery 

Scale (Pearlin & Schooler, 1978), waarbij wordt aangehouden dat als de respondent hoog scoort, 

hij/zij een hoge mate van controle ervaart over het leven. De antwoordcategorieën van de items 

hebben een bereik van 1 tot en met 5; ‘sterk mee oneens’ tot ‘sterk mee eens’. De somscore heeft 

een minimale score van 7 en een maximale score van 35. De missende waarden zijn vervangen door 

het gemiddelde van de somscores. 

 

Depressieve gevoelens 

Depressieve symptomen zijn vastgesteld aan de hand van de Center for Epidemiological Studies 

Depression Scale (Ces-D; Radloff, 1977). De schaal bestaat uit twintig items die betrekking hebben op 

depressieve gevoelens in de aan de meting voorafgaande week. De antwoordcategorieën hebben een 

bereik van 0 tot en met 3; ‘zelden of nooit’ tot ‘meestal of altijd’. Hier worden somscores van gemaakt 

met een maximaal bereik van 60, waarbij een hogere score staat voor meer depressieve gevoelens. 

Bij een totale score van minimaal 16 kan gesproken worden van depressie (Radloff, 1977). De 

respondenten met missende  waarden zijn uit het onderzoek gelaten. 

 

Chronische ziekten  

Chronische ziekten zijn gemeten door de vraag of de respondenten een chronische ziekte hadden, 

waar de antwoorden ‘ja’ of ‘nee’ de keuzemogelijkheden waren. Van zeven ziekten is aan de 

respondenten gevraagd of ze deze hebben, waardoor er sprake is van een maximale score van zeven. 

De zeven ziekten zijn; hartziekten, vaatziekten, beroerte, artritis, maligniteiten (kwaadaardige 

tumoren), chronische longziekten en diabetes. De variabele, aanwezig in de dataset van LASA, is 

gehercodeerd naar 0=geen chronische ziekte, 1=één chronische ziekte en 2=twee of meer chronische 

ziekten. De respondenten met missende  waarden zijn uit het onderzoek gelaten. 

 

Functionele beperkingen   

Functionele beperkingen zijn gemeten aan de hand van zes activiteiten: traplopen, vervoer, het 

knippen van de teennagels, aankleden, opstaan vanuit een stoel en lopen (Pluijm et al., 2005). De 

vraag was steeds of men deze activiteit zonder moeite kon verrichten. Op basis van de items werd 

een schaal geconstrueerd met een maximumscore van zes punten. Daarbij staat een score van 0 voor 

geen enkele moeite bij het uitvoeren van genoemde activiteiten. Een score van 1 staat voor het 

hebben van moeite bij 1 van deze activiteiten, een score van 2 voor moeite bij 2 van de activiteiten, 

etc. De maximumscore van 6 betekent dat een respondent alle genoemde activiteiten slechts met hulp 

van anderen of met veel moeite kan uitvoeren en zodoende zeer beperkt is.  De variabele aanwezig in 

de dataset van LASA is gehercodeerd naar 0=geen moeite, 1=moeite bij één activiteit en 2=moeite bij 

twee of meer activiteiten. De respondenten met missende  waarden zijn uit het onderzoek gelaten. 
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Cognitief functioneren  

Het cognitief functioneren van de respondent is gemeten met het Mini-Mental State Examination 

(MMSE; Folstein, Folstein & McHugh, 1975), waar de som van een schaal van 20 items bestaande uit 

7 categorieën, een score van 0 (minimum) tot 30 (maximum) het cognitief functioneren van de 

respondent wordt weergegeven. In de eerste categorie kunnen 5 punten behaald worden; in de 

tweede 5 punten; in de derde 3 punten; in de vierde 5 punten; in de vijfde 3 punten; in de zesde 8 

punten; in de zevende 1 punt. Hier zijn somscores van gemaakt, waarbij hogere scores staan voor 

een beter cognitief functioneren van de respondent. Na selectie waren er geen missende waarden 

meer. 

 

Alcohol gebruik 

Het alcoholgebruik van de respondenten is in een medisch interview gemeten met de vraag of ze 

alcohol drinken, waar de antwoordcategorie ‘ja’ of ‘nee’ is. Als er op die vraag het antwoord ‘ja’ is 

gegeven, is er een aangesloten vraag die de vraag stelt hoeveel dagen per week de respondent 

alcohol nuttigt. De antwoordcategorieën hebben een bereik van 1 tot en met 6; van ‘minder dan 1 

dag per maand’ tot ‘iedere dag in week’. Deze variabele alcoholgebruik is gehercodeerd naar 

0=niet/licht, 1=normaal, 2=extreem en 3=missing. In bijlage drie is de tabel weergegeven waarin 

licht, normaal en extreem zijn beschreven (Garretsen, 1983). De missende waarden zijn geplaatst 

onder de waarde 3.  

 

Roken 

Het rookgedrag van de respondenten is gemeten met de vraag wat hun rookstatus is, waar er drie 

antwoordcategorieën mogelijk zijn; ‘nooit’, ‘vroeger’, ‘huidig’. De respondenten hebben deze vraag 

beantwoord in een medisch interview. In dit onderzoek zijn de antwoordcategorieën ‘nooit’ en 

‘vroeger’ aan elkaar gekoppeld, waardoor er een dichotome variabele overblijft. De reden hiervoor is 

dat voor dit onderzoek alleen de vraag van belang is of de respondent wel of niet rookt. De variabele 

roken is gehercodeerd naar 0=nooit, 1=nu wel en 2=missing. De missende waarden zijn geplaatst 

onder de waarde 2. 

 

BMI 

De Body Mass Index (BMI) is gevormd door de metingen van lengte en gewicht (gevraagd in een 

medisch interview) van de respondent samen te voegen, de formule kg / m² (Van Dommelen, De 

Wilde, Verkerk, Van Buuren & HiraSing, 2006). Vervolgens is de variabele gehercodeerd naar 

1=onder/normaal gewicht, 2=overgewicht en 3=missing. In eerste instantie was er extra categorie, 

genaamd ‘ondergewicht’, maar deze groep bleek te klein te zijn om mee te kunnen nemen naar 

verdere analyses, waardoor die groep is geplaats bij ‘onder/normaal gewicht’. Onder/normaal gewicht 

staat voor een BMI van 0 t/m 28; overgewicht staat voor een BMI van 29 en hoger. De missende  

waarden krijgen de waarde 4.  

 



22 
 

Inkomen 

In studie van LASA is bij het inkomen de respondenten gevraagd naar het gezamenlijk netto inkomen 

van het huishouden, waar de respondenten op basis van een 12-puntsschaal zijn ingedeeld en 

omgezet naar gemiddelden van de categorie. Daaruit heeft een omzetting plaatsgevonden van het 

gezamenlijk naar het individueel inkomen, door een andere variabele toe te voegen waarin staat 

vermeld of het een gezamenlijk of individueel inkomen betreft. Vervolgens zijn er drie categorieën 

aangemaakt; laag, midden en hoog. Laag is gekoppeld aan het AOW-inkomen van alleenstaande 

personen (bron: Sociale Verzekeringsbank), met de waarde €0 - €1033,99. Midden is gekoppeld aan 

het modaal inkomen (Centraal Planbureau, 2013), met de waarde €1040 - €1849,99. Hoog is 

gekoppeld aan alle inkomens boven het modaal inkomen, met de waarde €1850 en hoger. De 

respondenten met  missende  waarden zijn zoveel mogelijk vervangen door gegevens over inkomen 

uit voorgaande metingen. De overige respondenten met missende waarden zijn er uitgeselecteerd. 

 

Partner 

De partnerstatus van  de respondent is gevormd of basis van de vraag of de respondent een partner 

heeft, met zeven antwoordcategorieën; geen partner, getrouwd en samenwonend, samenwonend met 

partner van ander geslacht, samenwonend met partner van zelfde geslacht, partner van zelfde 

geslacht, partner van ander geslacht, getrouwd en niet samenwonend. De variabele wordt 

gehercodeerd naar 0=geen partner en 1=partner (gevormd door de andere mogelijkheden) en er was 

na selectie geen sprake meer van missende waarden.  

 

Sociale netwerk 

Het sociale netwerk van de respondent is in detail onderzocht (Van Tilburg, 1995). Naast de vraag uit 

hoeveel personen het netwerk van de respondent bestaat, zijn de netwerkleden geïdentificeerd door 

voor zeven relatiedomeinen te vragen naar de personen met wie men regelmatig contact heeft en die 

belangrijk zijn. Het totaal van deze personen wordt geteld als omvang van het netwerk. De 

verschillende scores in de dataset komen overeen met het aantal personen binnen het netwerk van de 

respondent, met een range van 79. De missende waarden zijn vervangen door het gemiddelde. 

 

Stad of platteland 

De studie van LASA heeft op basis van CBS-gegevens de urbanisatiegraad van de woonplaats van de 

respondent vastgesteld, het aantal adressen per vierkante kilometer, waar de respondenten op basis 

van een 5-puntsschaal konden antwoorden (Dulk, Stadt & Vliegen, 1992). De antwoordcategorieën 

lopen van 1 tot en met 5: van ‘niet stedelijk’ tot ‘zeer sterk stedelijk gehalte’. De missende waarden 

zijn vervangen door het gemiddelde. 

 

Sekse 

Het geslacht van de respondent is vastgesteld, waar de man een waarde van 0 en de vrouw een 

waarde van 1 heeft gekregen in de dataset. 
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Leeftijd 

De leeftijd van de respondent is vastgesteld in jaren. Vanwege de grote verscheidenheid in leeftijden, 

zijn er 3 leeftijdscategorieën aangemaakt, te weten 60-70, 70-80, 80-101.  

 

Opleiding 

De opleiding van de respondenten is gemeten met een 9-puntsschaal op basis van de vraag, wat is 

het hoogst behaalde opleidingsniveau in de levensloop. De schaal loopt van 1 tot en met 9; van 

‘hooguit basisonderwijs’ tot ‘universitair onderwijs’. Daar zijn drie categorieën voor aangemaakt; Laag, 

midden en hoog. De missende waarden zijn vervangen door het gemiddelde van de schaal. 

 

 

3.3 Analyseprocedure 

In deze paragraaf wordt besproken welke analysen gebruikt zullen worden in het onderzoek, waarbij 

het programma SPSS dient om de analysen uit te voeren.  

 

3.3.1 Beschrijvende statistieken 

Met behulp van de frequentietabellen is Tabel 1 opgemaakt met daarin de beschrijvende statistieken 

over de variabelen. Deze tabel bevat per variabele het aantal respondenten (N), het gemiddelde en de 

standaard deviatie bij lineaire variabelen, of het percentage bij categorale variabelen, en de range. 

Het doel van deze analyse procedure was om alle variabelen op een eenvoudige wijze in kaart te 

brengen, samengevoegd in één tabel, zodat in één oogopslag de belangrijkste statistieken worden 

getoond. Daarbij wordt ook getoond hoeveel ouderen wel en niet sporten. 

 

3.3.2 Bivariate toetsen en logistische regressie 

De analyse procedures die gebruikt dienen te worden om de afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

te analyseren, bestaan uit bivariate en multivariate toetsen. Allereerst zijn er bivariate toetsen 

uitgevoerd om het verband tussen de dichotome afhankelijke variabelen enerzijds en de 

onafhankelijke variabelen anderzijds te bekijken. Een ‘independent-samples T test’ en ‘crosstabulatie 

toets’ behoren tot de bivariate toetsen.  

  De volgende stap was het bekijken van de directe verbanden tussen de verschillende 

onafhankelijke en de afhankelijke variabelen samen, waar een bivariate regressie analyse voor is 

uitgevoerd. Na de bivariate toetsen is er een multivariate toets uitgevoerd, bestaande uit een 

logistische regressie analyse. In dit gedeelte zijn de hypothesen getest die staan uitgeschreven in het 

theoretisch kader. De relatieve impact, ofwel de sterkste samenhangen worden gemeten. De 

verbanden van de samenhangen tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen worden in deze 

analyse gezuiverd door de aanwezigheid van de andere onafhankelijke variabelen.  
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de beschrijvende statistieken, de bivariate 

toetsen en de multivariate toetsen, bestaande uit logistische regressie analyses. 

De beschrijvende statistiek is gebruikt om de kenmerken van de onderzoeksgroep te tonen en de 

verschillen naar klassen per variabele (leeftijd, opleiding, chronische ziekten, functionele beperkingen, 

alcohol gebruik, roken, BMI, in komen en stad of platteland) en de gemiddelden per variabele 

(leeftijd, opleiding, mastery, depressieve gevoelens, chronische ziekten, functionele beperkingen, 

cognitief functioneren, BMI, inkomen, sociale netwerk en stad of platteland) weer te geven. Daarnaast 

zijn de 17 sporten uiteen gesplitst om de frequentie per sport te tonen, gescheiden naar individuele 

en collectieve sporten, waarmee een antwoord kan worden gegeven op de eerste deelvraag. De 

andere vier deelvragen en de hypothesen worden beantwoordt in het deel waarin de resultaten van 

de logistische regressie analyses worden besproken. 

 

4.1 Beschrijvende statistieken 

De kenmerken van de onderzoeksgroep staan weergegeven in Tabel 1. De onderzoeksgroep bestaat 

voor ongeveer de helft uit vrouwen (55%). Gemiddeld genomen is men 73 jaar oud en het grootste 

deel is tussen de 60 en 70 jaar oud (42%). Ruim 23% is tussen de 80 en 101 jaar oud.  Het 

opleidingsniveau is vrij laag, 47% heeft geen opleiding of alleen de basisschool afgemaakt en slechtst 

19% heeft een opleiding op het HBO of hoger gevolgd. Er zijn redelijk veel ouderen die aan sport 

doen (65%), en ruim drie keer zoveel  ouderen beoefenen een individuele sport (54%) in vergelijking 

met een collectieve sport (14%).  

     Ouderen scoren gemiddeld redelijk op mastery, de ervaren mate van controle over hun eigen 

leven, met een gemiddelde van ongeveer 24 op een schaal van 7-35.  Daarnaast is er weinig sprake 

van depressieve gevoelens, de gemiddelde score ongeveer 8 is op een schaal van 0-60, terwijl er pas 

bij een score van 16 en hoger sprake is van klinische depressie. Op psychologisch vlak blijkt op basis 

van die twee gegevens dat de meeste ouderen in deze onderzoeksgroep weinig depressief zijn, en 

een redelijke mate van controle over het leven ervaren.  

     Daarentegen zijn er fysiek gezien wel negatieve zaken te benoemen. Zo blijkt dat 78% van de 

ouderen te maken heeft met minstens één chronische ziekte, terwijl 41% zelfs minimaal twee 

chronische ziekten heeft. Daarnaast heeft meer dan de helft van de ouderen een functionele 

beperking en 36% zelfs minimaal twee functionele beperkingen. De cognitieve functies van de 

ouderen blijken vrij goed te zijn; op een schaal van 0-30 is de  gemiddelde score ongeveer 27. Ook 

wordt er in deze onderzoeksgroep geen extreme leefstijl aangehouden; wat alcohol gebruik betreft 

zijn er weinig extreme drinkers (4%),  het grootste deel (48%) van de ouderen zijn lichte drinkers. 

Daarnaast is er maar een klein deel wat rookt (14%). Wel heeft ruim een derde van de ouderen te 

maken met overgewicht (35%). 

     Bijna twee derde van de ouderen heeft een modaal inkomen (62%), terwijl 15% in de hoogste 

klasse zitten met een minimaal individueel inkomen van €1850 netto per maand. Ruim twee derde van 
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de ouderen heeft een partner (68%), en het sociale netwerk bestaat gemiddeld uit ongeveer 16 

personen. Daarnaast zijn ouderen woonachtig in zowel dorpen als (grotere) steden, en is er een 

gelijke verdeling naar stedelijkheid van het woongebied. 

 

 

Tabel 1: Beschrijvende statistieken 

 N= 1517 Gem. Std. 
Dev. 

Percentage 
(%) 

Range 

Sport: % wel 
     Individueel: % wel 
     Collectief: % wel 

   65 
54 
14 

0-1 
0-1 
0-1 

Sekse:  % vrouw    55 0-1 
Leeftijd 
     60-69 
     70-79 
     80-101 

 73,2 8,5  
42 
35 
23 

60-101 

Opleiding 
     Laag 
     Midden 
     Hoog 

 4,1 2,1  
47 
34 
19 

1-9 

Mastery  24,0 3,9  11-35 
Depressieve symptomen  7,8 7,2  0-54 
Chronische ziekten 
     Aantal: 0  
     Aantal: 1 
     Aantal: 2 of meer 

 1,4 1,1  
22 
37 
41 

0-7 

Functionele beperkingen 
(moeite met) 
     Aantal: 0 
     Aantal: 1 
     Aantal: 2 of meer 

 1,5 1,9  
 

43 
21 
36 

0-6 

Cognitief  functioneren  27,5 2,6  12-30 
Alcohol gebruik 
     Niet 
     Licht 
     Normaal 
     Extreem 
     Missing 

    
17 
48 

  25 
  4 

6 

0-3 

Roken  
     Niet 
     Wel 
     Missing  

    
81 
13 
  6 

1-3 

BMI  
     Onder/normaal gewicht 
     Overgewicht 
     Missing 

 27,5 26,8  
55 
35 
10 

14-48 

Inkomen (€) 
     Laag 
     Midden 
     Hoog 

 1528,3 508,8  
23 
62 
15 

357-2614 

Partner: % wel    68  
Sociale netwerk omvang  16,3 9,3  0-74 
Stad of platteland 
     Niet stedelijk 
     Weinig stedelijk 
     Matig stedelijk 
     Sterk stedelijk 
     Zeer sterk stedelijk 

 2,9 1,4  
22 
25 
17 
16 
20 

1-5 
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De eerste deelvraag, ‘Hoeveel ouderen doen aan sport en in welke individuele en collectieve sporten 

zijn zij actief?’, wordt voor een deel al beantwoordt in Tabel 1. Zo werd duidelijk dat 65% van de 

ouderen aan sport doen, een percentage dat hoger ligt dan het gemiddeld aantal ouderen dat de 

laatste jaren aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldeed, wat schommelt rond de 50%.  

  In Tabel 2 wordt het tweede deel van de eerste deelvraag beantwoord. De meest favoriete 

sport van ouderen is wandelen, gevolgd door fietsen, gymnastiek, sporten op een home trainer en 

zwemmen. Golf zou in veel gedachten gelden als een populaire sport, maar wordt maar door een klein 

deel van de ouderen beoefend. Dit zijn allen individuele sporten, waarvan eerder al duidelijk werd dat 

individuele sport populairder is onder ouderen dan collectieve sport. Tennis en biljarten worden 

beschouwd als de meest populaire collectieve sporten, waarna (volks)dansen en bowlen ook nog een 

klein aandeel hebben. Ouderen die een tweede sport beoefenen, verschillen relatief gezien nauwelijks 

qua sportkeuze. Wandelen is echter niet meer de populairste (tweede) sport; fietsen en gymnastiek 

vormen de eerste en tweede sporten qua populariteit, waarna wandelen, zwemmen en sporten op 

een home trainer volgen.  

  Puur kijkend naar individuele en collectieve sporters onderling, kan gezegd worden dat er van 

de individuele sporters een klein gedeelte (15%) ook een collectieve sport beoefent. De omgekeerde 

weg wordt echter door een veel groter gedeelte van de ouderen in deze onderzoeksgroep bewandeld; 

ruim de helft (56%) van de collectieve sporters beoefent ook een individuele sport. 

 

 

Tabel 2: Typen sport 

 Individuele sport (N=816) Collectieve sport (N=217) 

 (%) (%) 

Wandelen 36  
Fietsen 32  
Gymnastiek   30  
Home trainer 16  
Zwemmen 15  
(Volk)dansen  15 
Bowlen  18 
Tennis  34 
Hardlopen  2  
Roeien  1  
Zeilen   6 
Biljarten  25 
Vissen  2  
Voetbal/basketbal/korfbal   3 
Volleybal/honkbal   5 
Wintersporten  2  
Golf  3  
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4.2 Bivariate toetsen 

In Tabel 3 zijn de resultaten van de toetsen weergegeven. De bivariate toetsen geven per 

determinant de mate van verschil aan tussen wel en niet sporters, naar individuele sport en collectieve 

sport. Een vergelijkbaar percentage van de mannen en vrouwen beoefent een individuele sport (52% 

en 55%, p>0,05). Daarentegen vinden we onder mannen wel relatief vaker sporters in collectief 

verband dan onder vrouwen (respectievelijk 20% en 10%, p<0,05). Naarmate men ouder wordt, 

wordt er minder aan sport gedaan. In de oudste leeftijdsgroep beoefent nog maar 40% een 

individuele en 9% een collectieve sport, terwijl dit in de jongste leeftijdsgroepen respectievelijk 61% 

en 16% is. De hoogte van het opleidingsniveau geeft relatief gezien nauwelijks een verschil voor het 

aantal actieve sporters, zowel op individueel als collectief niveau. 

     Zoals eerder al was aangetoond is er binnen deze onderzoeksgroep weinig sprake van ouderen 

met een lage mastery of met depressieve klachten. Wat betreft mastery zijn er kleine verschillen 

tussen wel en niet-sporters, zowel bij als tussen individuele als collectieve sport, waar de ervaren 

mate van controle over hun eigen leven bij de sporters gemiddeld gezien sterker aanwezig is dan bij 

niet-sporters (p<0,05). Depressieve gevoelens zorgen ook voor een significant verschil bij individuele 

sport, sporters (gem=7,2) hebben minder depressieve gevoelens dan niet-sporters (gem=8,4). Bij 

collectieve sport is er geen significant verschil. 

     Ouderen zonder chronische ziekten doen significant meer aan individuele (63%) sport dan 

ouderen met één chronische ziekte (54%), terwijl dit percentage voor minstens twee chronische 

ziekten ook nog hoog ligt (49%). Voor collectieve sporten liggen deze percentages stukken lager 

(chronische ziekten; 0=19%, 1=14%, minstens 2=12%). Functionele beperkingen zorgen voor 

vergelijkbare effecten op sport als chronische ziekten. Een groot deel van de ouderen zonder 

functionele beperkingen doet aan individuele (65%, p<0,05) en collectieve (20%, p<0,05) sporten, al 

beoefent een aanzienlijk deel van de ouderen met één of minstens twee beperkingen (56% en 40%)  

nog wel een individuele sport. Het cognitief functioneren van de ouderen in deze onderzoeksgroep is 

in zijn algemeenheid vrij goed; bij individuele sporten (p<0,05) scoren niet-sporters gemiddeld lager 

(27,1) dan sporters (27,9) en ook bij dat bij collectieve sporten (p<0,05) scoren niet-sporters (27,4) 

lager dan sporters (27,9). 

     Opvallend is dat ouderen die geen alcohol drinken minder aan sport doen dan ouderen die een 

normale of extreme hoeveelheid alcohol drinken , op zowel individueel niveau (p<0,05) als collectief 

niveau (p<0,05). Rokende ouderen beoefenen minder vaak een individuele sport (41%) dan niet 

rokende ouderen (56%, p<0,05), terwijl dit verschil voor sport op collectief niveau niet significant is. 

Daarnaast blijkt dat overgewicht geen reden is om minder aan individuele sporten (p<0,05) te doen, 

meer dan de helft sport (51%) al ligt het percentage sporters bij de ouderen met een laag/normaal 

gewicht toch nog wat hoger (58%). Collectieve sporten (p<0,05) worden ook meer beoefent door 

ouderen met een laag/normaal gewicht (17%) dan ouderen met een overgewicht (10%). 

     Het verschil tussen al dan niet sportende ouderen met een laag, midden of hoog inkomen is klein, 

al is op zowel individueel niveau (p<0,05) zichtbaar dat ouderen met een hoog inkomen (58%) meer 

aan individuele sport doen dan ouderen met een laag inkomen (48%), als op collectief niveau 
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(p<0,05; H=18%, L=9%). Ouderen met een partner (56%) blijken in vergelijking met ouderen 

zonder partner (49%) meer individueel te sporten (p<0,05), wat ook geldt bij collectieve sporten 

((p<0,05; wel=16%, niet=10%). Daarnaast blijkt dat ouderen die wel aan een individuele sport doen 

gemiddeld meer personen (17,3, p<0,05) in het netwerk hebben dan ouderen die niet aan een 

individuele sport doen (15,1, p<0,05), terwijl er bij collectieve sport geen sprake is van een significant 

verschil. Ouderen die op platteland of in de stad tonen ook geen significant verschil aan voor zowel 

individuele als collectieve sporten. 

 

Deze bevindingen laten zien dat er veel significante verschillen zijn te zien tussen degenen die wel of 

geen individuele sport beoefenen. Deze verschillen zijn te zien in achtergrondkenmerken (leeftijd, 

opleidingsniveau), psychisch functioneren (mastery en depressieve gevoelens), fysieke gezondheid 

(chronische ziekte en functionele beperkingen), cognitieve gezondheid, leefstijl (alcohol, roken en 

BMI), inkomen en sociaal functioneren ( partner en netwerk). Sekse en urbanisatiegraad zijn als enige 

niet onderscheidend tussen wel en niet beoefenaars van individuele sporten. Ook binnen collectieve 

sport zijn verschillen te zien tussen de wel en niet-sporters; achtergrondkenmerken (sekse, leeftijd en 

opleidingsniveau), psychisch functioneren (mastery), fysieke gezondheid, cognitieve gezondheid, 

leefstijl (alcohol, BMI), inkomen en sociaal functioneren (partner) tonen dat aan. Depressieve 

gevoelens, roken, het sociale netwerk en urbanisatiegraad geven daarentegen geen significant 

verschil tussen wel en niet-sporters. 
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Tabel 3: Kenmerken van sporters en niet sporters, naar individuele en collectieve sport 
                         Sport: Individueel                             Sport: Collectief 

 0 
 %  

m (sd)  

1 
% 

m (sd) 

T/Chi 
P-waarde 

0 
% 

m (sd) 

1 
% 

m (sd) 

T/Chi 
P-waarde 

Sekse 
 
     Man 
     Vrouw 

  
 

52% 
55% 

1,30 
0,26 

  
 

20% 
10% 

32,80 
0,00 

Leeftijd 
 
     60-69 
     70-79 
     80-101 

  
 

61% 
55% 
40% 

40,62 
0,00 

  
 

16% 
15% 

9% 

9,56 
0,01 

Opleiding 
 
     Laag 
     Midden 
     Hoog 

  
 

50% 
56% 
58% 

6,42 
0,04 

  
 

12% 
17% 
15% 

6,01 
0,05 

Mastery 23,8  
(4,2) 

24,3  
(3,7) 

2,32 
0,02 

23,9 
(3,9) 

24,7 
(4,0) 

2,68 
0,01 

Depressieve symptomen 8,4 
(7,3) 

7,2 
(7,0) 

3,44 
0,00 

7,9 
(7,1) 

7,2 
(7,7) 

1,28 
0,20 

Chronische ziekten 
 
     Aantal: 0 
     Aantal: 1 
     Aantal: 2 

  
 

63% 
54% 
49% 

16,70 
0,00 

  
 

19% 
14% 
12% 

8,98 
0,01 

Functionele beperkingen 
(moeite met) 
     Aantal: 0 
     Aantal: 1 
     Aantal: 2 

  
 

65% 
56% 
40% 

76,42 
0,00 

 
 
 

 
 

20% 
13% 

9% 

27,31 
0,00 

Cognitief functioneren 27,1 
(3,0) 

27,9 
(2,3) 

5,92 
0,00 

27,4 
(2,7) 

27,9 
(2,2) 

2,40 
0,02 

Alcohol gebruik 
 
     Niet 
     Licht 
     Normaal/Extreem 
     Missing 

  
 

42% 
58% 
54% 
53% 

17,66 
0,00 

  
 

7% 
12% 
22% 
16% 

33,24 
0,00 

Roken 
 
     Niet 
     Wel 
     Missing 

  
 

56% 
41% 
53% 

16,52 
0,00 

  
 

14% 
14% 
17% 

0,47 
0,79 

BMI 
 
     Onder/Normaal gewicht 
     Overgewicht 
     Missing 

  
 

58% 
51% 
43% 

14,52 
0,00 

  
 

17% 
10% 
12% 

13,88 
0,00 

Inkomen (€) 
 
     Laag 
     Midden 
     Hoog 

  
 

48% 
55% 
58% 

6,94 
0,03 

  
 

9% 
15% 
18% 

12,21 
0,00 

 

Partner 
 
     Niet 
     Wel 

  
 

49% 
56% 

6,41 
0,01 

  
 

10% 
16% 

9,54 
0,00 

Sociale netwerk 15,1 
(8,5) 

17,3 
(9,8) 

4,50 
0,00 

16,1 
(9,3) 

17,3 
(8,9) 

1,76 
0,08 

Stad of platteland 
 
     Niet stedelijk 
     Weinig stedelijk 
     Matig stedelijk 
     Sterk stedelijk 
     Zeer sterk stedelijk 

  
 

56% 
58% 
53% 
50% 
49% 

7,98 
0,09 

  
 

15% 
14% 
12% 
18% 
13% 

4,80 
0,31 
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4.3 Bivariate en multivariate logistische regressie  

Om de hypothesen van de verbanden tussen de determinanten en individuele en collectieve sport te 

verwerpen of aan te nemen, zijn er bivariate en multivariate logistische regressie analyses uitgevoerd. 

Bij de bivariate logistische regressieanalyse wordt de odds ratio (OR) gebruikt om de relatieve kansen 

op de uitkomstvariabele aan te geven, welke vergeleken worden met de OR van de multivariate 

logistische analyse. De multivariate logistische regressieanalyses moeten uitwijzen wat de relatieve 

kansen van de determinanten zijn op enerzijds individuele sport en anderzijds collectieve sport. De 

resultaten staan vermeld in Tabel 4.  

     Verwacht werd dat minder depressieve klachten en een sterkere mate van mastery een relatief 

hoge kans op het beoefenen van een individuele en collectieve sport zou geven. Uit de multivariate 

analyses blijkt dat we deze verwachtingen moeten verwerpen. Mastery had bivariaat nog wel het 

verwachte effect, maar dit is in de multivariate analyses niet meer significant. Uit extra analyses blijkt 

dat mastery het sterkst correleert met functionele beperkingen, meer beperkingen zorgen voor minder 

mastery. Depressieve klachten hadden bivariaat bij individuele sport het verwachte effect, maar dit is 

niet meer significant in het multivariate model. Functionele beperkingen hangen het sterkst samen en 

zorgen voor een toename van depressieve klachten. Tegen de verwachtingen in blijkt nu dat meer 

depressieve klachten een relatief hoge kans geeft op het beoefenen van een collectieve sport. Zowel 

hypothese 1 als 2 moeten dus worden verworpen. 

     Ouderen met functionele beperkingen en/of chronische ziekten hebben een relatief kleinere kans 

dan ouderen zonder beperkingen om actief te zijn in een individuele en collectieve sport, zo was de 

verwachting. De multivariate analyses wijzen uit dat deze verwachtingen bij ouderen met een 

functionele beperking die een individuele sport beoefenen te kloppen (OR=0,70, p<0,05), terwijl de 

relatieve kans nog kleiner wordt voor ouderen met minstens twee beperkingen (OR=0,36, p<0,05). 

Het hebben van chronische ziekten is daarentegen multivariaat niet statistisch significant. Ook bij 

collectieve sport is er geen sprake van een significant verband met chronische ziekten. Multivariaat 

zijn alleen ouderen met minstens twee functionele beperkingen in vergelijking met ouderen zonder 

een functionele beperkingen statistisch significant (OR=0,59, p<0,05).  We kunnen concluderen dat 

hypothese 3  mag worden aangenomen, ouderen met een of meerdere functionele beperkingen 

hebben een kleinere kans om aan sport te doen dan ouderen zonder functionele beperking. 

Hypothese 4  moet worden verworpen, er treden geen significante verschillen op bij ouderen met een 

chronische ziekte.  

De verwachting was dat betere cognitieve functies bij ouderen de kans vergroot om deel te nemen 

aan sport. Dit blijkt ook uit multivariate analyses voor individuele sport (OR=1,06, p<0,05), terwijl de 

mate van cognitief functioneren (net) niet statistisch significant is voor de kans op het beoefenen van 

een collectieve sport. Dit wordt veroorzaakt door de sterke samenhang met leeftijd en functionele 

beperkingen, beiden zorgen voor een afname van de cognitieve functies. Hypothese 5 mag 

gedeeltelijk worden aangenomen; cognitief functioneren is wel belangrijk, maar relatief minder 

belangrijk bij collectief sporten dan bij individueel sporten. 

     Verwacht werd dat een slechte leefstijl van ouderen een relatief lage kans op het beoefenen van 
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een individuele en collectieve sport zou geven, wat deels wordt bevestigd. Zo hebben drinkers een 

relatief hogere kans op sporten dan niet-drinkers, bij een individuele sport is deze kans relatief 

anderhalf keer groot voor lichte drinkers (OR=1,42, P<0,05) ten opzichte van niet-drinkers, terwijl bij 

collectieve sporters de relatieve kans twee keer zo groot is voor normaal/extreme drinkers ten 

opzichte van niet-drinkers (p<0,05). Roken blijkt wel volgens de verwachtingen ongunstig te zijn voor 

deelname aan sportieve activiteiten op individueel niveau (OR=0,4,5 p<0,05), terwijl het BMI van 

ouderen die aan een individuele sport doen statistisch gezien niet significant is. Bij collectieve sport 

blijkt dat roken niet statistisch significant is en dat de relatieve kans lager is dat ouderen met 

overgewicht in vergelijking met ouderen met een onder/normaal gewicht een collectieve sport te 

beoefenen (OR=0,61, p<0,05). Uit extra analyses blijkt dat alcoholgebruik het sterkst correleert met 

functionele beperkingen en geslacht, waar vrouwen zorgen voor toename van lichte drinkers en 

mannen voor toename van de normaal/extreme drinkers. Roken hangt het sterkst samen met 

normaal/extreem alcoholgebruik, wat zorgt voor een toename van roken. Daarnaast zorgen 

functionele beperkingen voor een toename van het BMI. Hypothese 6 kan deels worden aangenomen, 

aangezien het verschil tussen alcoholgebruik en sporten niet overeen komt met de verwachtingen van 

een slechte leefstijl.     

     De verwachting was dat ouderen met een hoger inkomen een relatief hoge kans hebben om te 

sporten ten opzichte van een laag inkomen. Multivariaat blijkt dat het inkomen van ouderen die een 

individuele sport beoefenen niet significant is, terwijl dit wel het geval is bij ouderen die aan een 

collectieve sport doen; een hoger inkomen geeft een hogere kans (OR=1,75, p<0,05) voor het 

beoefenen van een collectieve sport dan ouderen met een laag inkomen. Betere cognitieve functies 

zorgen voor een toename van het inkomen, zo blijkt uit extra analyses. Hypothese 7 kan deels worden 

aangenomen, aangezien er geen significant effect bestaat van inkomen op het beoefenen van een 

individuele sport.  

     Een partner en urbanisatiegraad zijn multivariaat niet significant wat betreft individuele sport, het 

sociale netwerk daarentegen wel. Een groter netwerk geeft een hogere kans op individuele sport 

(OR=1,01, p<0,05). Op collectief sportniveau zijn er voor zowel, partner, het sociale netwerk als de 

urbanisatiegraad geen significante effecten gevonden. Uit extra analyses blijkt dat leeftijd, depressieve 

gevoelens en functionele beperkingen zorgen voor een afname van het hebben van een partner. 

Depressieve gevoelens zorgen ook voor een afname van het aantal personen in het sociale netwerk, 

terwijl het hebben van een partner juist voor een stijging zorgt. Een slechte leefstijl (wel roken, een 

hoge BMI en normaal/extreem alcoholgebruik) hangen het sterkst samen met het wonen in een stad. 

Hypothese 8 (aanwezigheid partner verhoogt de kans op sport) en hypothese 10 (ouderen op het 

platteland hebben hogere kans op sport) moeten vanwege het ontbreken van significante verschillen 

worden verworpen. Hypothese 9 mag deels worden aangenomen, bij individuele sport blijkt het 

sociale netwerk wel significant.  

Het volledige model laat zien dat als er rekening wordt gehouden met andere determinanten, de 

samenhang tussen individuele/contextuele kenmerken en sport (zowel individueel als collectief) in veel 
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gevallen wegvalt. Om die reden moeten hypothesen omtrent psychische gezondheid (mastery), 

chronische ziekten en sociaal functioneren (partner en urbanisatiegraad) verworpen worden, terwijl de 

hypothese omtrent depressieve gevoelens tegen de verwachting in ging en ook verworpen moet 

worden. Daarnaast kunnen enkele hypothesen gedeeltelijk aangenomen worden; dit betreft het 

cognitief functioneren, de leefstijl, het inkomen en het sociaal netwerk. Alleen de hypothese omtrent 

functionele beperkingen mag volledig worden aangenomen.  

 

Deelvraag 2 en 3 

Met de bovenstaande gegevens kunnen de eerder gestelde deelvragen beantwoord worden. 

Deelvraag 2 en deelvraag 3 hadden betrekking op de samenhang tussen individuele kenmerken en 

sport en de samenhang tussen contextuele kenmerken en sport. Opleiding, mastery, cognitief 

functioneren, alcoholgebruik en inkomen zijn individuele kenmerken die een positieve samenhang 

hebben met sporten (op individueel en collectief niveau). Daarentegen hebben een hogere leeftijd, 

depressieve gevoelens, chronische ziekten, functionele beperkingen, roken en het BMI zoals verwacht 

een negatieve samenhang met sport. Een partner en het sociale  netwerk van de ouderen hebben als 

contextuele kenmerken beiden een positieve samenhang met sport, al is er geen samenhang tussen 

collectieve sport en het sociale netwerk. De woonomgeving van de ouderen, stad of platteland, bleek 

als enig kenmerk geen samenhang te hebben met beide typen sport.      

 

Deelvraag 4 en 5 

Deelvraag 4 en deelvraag 5 zijn opgesteld om aan te tonen wat per type sport, individueel en 

collectief, de belangrijkste determinant(en) is/zijn. Bij iedere determinant is rekening gehouden met 

de overige determinanten (en met sekse, leeftijd en opleidingsniveau), zodat  er sprake is van een 

zuiver effect.  

     Op individueel niveau zijn er in het multivariate model meerdere determinanten die de kans op 

sportbeoefening beïnvloeden. Van alle onderzochte determinanten blijkt het hebben van één of meer 

functionele beperkingen, roken en het hebben van een hoge leeftijd (80-plus), de kans op het 

beoefenen van een individuele sport relatief sterk te verkleinen. Daarnaast geven goede cognitieve 

functies, licht alcoholgebruik en een groter sociaal netwerk een relatief grote kans op het beoefenen 

van een individuele sport.   

     Mannen, drinkers van veel alcohol en degenen met een hoog inkomen en/of depressieve klachten 

hebben een relatief hoge kans op het beoefenen van een individuele sport. Het hebben van twee of 

meer beperkingen en overgewicht geven een relatief lage kans op het beoefenen van een collectieve 

sport. 
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Tabel 4: Bivariate en multivariate regressie 
            Sport: Individueel         Sport: Collectief 

 Bivariaat Multivariaat Bivariaat Multivariaat 
     OR 

(95% CI) 
    OR 
(95% CI) 

    OR 
(95% CI) 

    OR 
(95% CI) 

Sekse (vrouw)     1,13 
(0,92 – 1,38) 

    1,27 
(1,00 – 1,62) 

    0,43** 
(0,32 – 0,57) 

    0,52** 
(0,37 – 0,73) 

Leeftijd (ref: ‘60-70’) 
     70-79 
 
     80-101 

 
    0,78* 
(0,62 – 0,99) 
    0,42** 
(0,34 – 0,55) 

 
    0,90 
(0,69 – 1,17) 
    0,65* 
(0,46 – 0,92) 

 
    0,90 
(0,65 – 1,23) 
    0,52** 
(0,34 – 0,80) 

 
    1,30 
(0,91 – 1,87) 
    0,93 
(0,55 – 1,59) 

Opleiding (ref: ‘laag’) 
     Midden 
 
     Hoog 

     
    1,26* 
(1,00 – 1,58) 
    1,36* 
(1,03 – 1,79) 

 
    1,01 
(0,78 – 1,30) 
    0,92 
(0,67 – 1,28) 

 
    1,48* 
(1,08 – 2,05) 
    1,32 
(0,89 – 1,95) 

 
    1,09 
(0,77 – 1,56) 
    0,66 
(0,42 – 1,03) 

Mastery     1,03* 
(1,01 – 1,06) 

    0,99 
(0,96 – 1,02) 

    1,05** 
(1,01 – 1,09) 

    1,03 
(0,99 – 1,08) 

Depressieve symptomen     0,98** 
(0,96 – 0,99) 

    1,00 
(0,98 – 1,02) 

    0,99 
(0,97 – 1,01) 

    1,03* 
(1,01 – 1,06) 

Chronische ziekten (ref: ‘aantal:0’) 
     Aantal: 1 
 
     Aantal: 2 

 
    0,71* 
(0,54 – 0,93) 
    0,57** 
(0,44 – 0,75) 

 
    0,78 
(0,58 – 1,06) 
    0,89 
(0,64 – 1,21) 

 
    0,67* 
(0,47 – 0,96) 
    0,59** 
(0,41 – 0,84) 

 
    0,80 
(0,55 – 1,18) 
    0,83 
(0,54 – 1,26) 

Funct. beperkingen (ref: ‘aantal:0’) 
     Aantal: 1 
 
     Aantal: 2 

 
    0,69** 
(0,52 – 0,90) 
    0,36** 
(0,28 – 0,45) 

     
    0,70* 
(0,52 – 0,94) 
    0,42** 
(0,31 – 0,58) 

 
    0,61** 
(0,41 – 0,89) 
    0,41** 
(0,29 – 0,58) 

 
    0,70 
(0,46 – 1,06) 
    0,59* 
(0,38 – 0,92) 

Cognitief functioneren     1,13** 
(1,08 – 1,17) 

    1,06* 
(01,01 – 1,11) 

    1,08* 
(1,01 – 1,15) 

    1,05 
(0,97 – 1,13) 

Alcohol gebruik (ref: ‘niet/missing’) 
     Licht 
 
     Normaal/extreem 

 
    1,64** 
(1,27 – 2,13) 
    1,45* 
(1,09 – 1,92) 

 
    1,42* 
(1,07 – 1,87) 
    1,25 
(0,90 – 1,73) 

 
    1,28 
(0,84 – 1,95) 
    2,60* 
(1,71 – 3,98) 

 
    1,17 
(0,75 – 1,83) 
    2,08** 
(1,30 – 3,32) 

Roken  
 

    0,54** 
(0,40 – 0,73) 

    0,45** 
(0,32 – 0,62) 

    0,95 
(0,62 – 1,45) 

    0,66 
(0,42 – 1,05) 

BMI (Ref: ‘onder/ normaal gewicht’) 
     Overgewicht 

 
        0,82 
(0,67 – 1,01) 
 

 
    0,90 
(0,71 – 1,13) 

 
    0,58** 
(0,42 – 0,81) 

 
    0,61** 
(0,42 – 0,086) 
 

Inkomen (€) (ref: ‘laag’) 
     Midden 
 
     Hoog 

 
    1,32* 
(1,03 – 1,69) 
    1,52* 
(1,08 – 2,12) 

 
    1,04 
(0,78 – 1,37) 
    1,13 
(0,77 – 1,66) 

 
    1,73** 
(1,15 – 2,59) 
    2,16** 
(1,32 – 3,55) 

 
    1,25 
(0,81 – 1,95) 
    1,75* 
(1,01 – 3,04) 

Partner     1,32* 
(1,07 – 1,64) 

    0,91 
(0,68 – 1,20) 

    1,69** 
(1,21 – 2,37) 

    1,15 
(0,75 – 1,74) 

Sociale netwerk     1,03** 
(1,02 – 1,04) 

    1,01* 
(1,00 – 1,03) 

    1,01 
(1,00 – 1,03) 

    1,01 
(0,99 -1,03) 

Stad of platteland (ref: ‘niet stedelijk’) 
     Weinig stedelijk 
 
     Matig stedelijk 
 
     Sterk stedelijk 
 
     Zeer sterk stedelijk 
 

 
    1,09 
(0,81 – 1,46) 
    0,89 
(0,65 – 1,24) 
    0,79 
(0,57 – 1,10) 
    0,74 
(0,54 – 1,01) 

 
    1,17 
(0,86 – 1,60) 
    0,89 
(0,63 – 1,26) 
    0,94 
(0,67 – 1,34) 
    0,77 
(0,55 – 1,08) 

 
    0,95 
(0,62 – 1,44) 
        0,79 
(0,48 – 1,28) 
    1,31 
(0,84 – 2,03) 
    0,89 
(0,56 – 1,39) 

 
    1,04 
(0,68 – 1,61) 
    0,77 
(0,47 – 1,28) 
    1,35 
(0,84 – 2,14) 
    0,92 
(0,57 – 1,48) 

* significant bij 5%; ** significant bij 1% 
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5. Conclusie en discussie 

 

Conclusie 

Deze studie had tot doel aan te geven waarom ouderen van 65 jaar en ouder aan sport doen en om 

te kijken of er een verschil was tussen individueel en collectief sporten, waar de vijf deelvragen als 

hulpmiddel voor dienden. Het gaat daarbij om verschillen tussen en kenmerken van de groepen; over 

causaliteit kan aan de hand van deze cross-sectionele analyses niets gezegd worden. Desalniettemin 

geven deze uitkomsten inzicht in de kenmerken van ouderen die een sport beoefenen.  

 

Het antwoord op de hoofdvraag, ‘In hoeverre is deelname in individueel of collectief sporten bij 

ouderen te verklaren door individuele en contextuele kenmerken?’, luidt als volgt; 

 

Leeftijd, fysieke gezondheid, cognitieve gezondheid, het sociaal netwerk en de leefstijl blijken bij deze 

ouderen het sterkst samen te hangen met het beoefenen van een individuele sport; het beoefenen 

van een collectieve sport hangt het meest samen met de fysieke gezondheid, psychisch functioneren, 

inkomen en leefstijl, aangevuld met de sekse (man) van de ouderen. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat voornamelijk de individuele kenmerken (gezondheid en leefstijl) van belang op 

sportgedrag van ouderen, terwijl de contextuele (sociale) kenmerken een minder grote rol spelen bij 

zowel individuele als collectieve sporten. 

 

Theoretische discussie 

De resultaten bevestigen niet in alle gevallen de verwachtingen over individuele en contextuele 

kenmerken en sport. Niet alle kenmerken waren voor beide typen sport even belangrijk, en omdat niet 

alle indicatoren van de dimensies van belang bleken, moesten de hypothesen deels worden 

verworpen. De psychische dimensie telt bijvoorbeeld niet in zijn geheel mee, maar alleen depressie 

blijkt van belang voor collectieve sport. De cognitieve dimensie telt ook in zijn geheel niet mee, het 

cognitief functioneren blijkt alleen van belang voor individuele sport. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat de hypothesen te breed geformuleerd waren en specifieker gesteld moeten 

worden, per indicator gescheiden naar individuele en collectieve sport. 

     Verder zijn er veel samenhangen te vinden als puur wordt gekeken naar de bivariate 

samenhangen tussen de kenmerken en individuele en collectieve sport. Deze significante verschillen 

vallen in een aantal gevallen weg als rekening wordt gehouden met andere kenmerken, zoals het 

verschil bij beide psychologische kenmerken op individueel niveau. Uit extra analyses blijkt dat 

mastery en depressieve gevoelens het sterkste correleren met functionele beperkingen, waaruit kan 

worden opgemaakt dat het effect tussen de psychologische dimensie en individuele sport een 

schijneffect was. Dat wil zeggen dat ouderen met een lage mastery en hoge depressieve symptomen 

wel minder kans hebben een individuele sport te beoefenen, maar dat dit vooral zo is omdat deze 
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ouderen ook veel functionele beperkingen rapporteren waardoor ze moeilijker kunnen sporten. Het 

schijneffect geldt ook voor alcoholgebruik en het BMI, welke tevens het sterkste correleren met 

functionele beperkingen. Ouderen met functionele beperkingen drinken meer en hebben meer 

overgewicht, wat ook bijdraagt tot een relatief kleinere kans om individueel te sporten. Wat betreft de 

sociale determinant is er veel positieve samenhang tussen de sociale kenmerken en de kenmerken 

omtrent functionele beperkingen, een slechte leefstijl (roken, drinken en een te hoog BMI) en een 

hogere leeftijd.  

Sporten blijkt dus voornamelijk een capaciteitskwestie te zijn, de fysieke gesteldheid van een oudere 

bepaald de kans op sport. Daarnaast speelt ook leeftijd en leefstijl een rol, gezondheid bepaalt naast 

de fysieke gesteldheid ook de kans op sporten.  

De bevindingen uit het theoretisch kader zijn deels bevestigd, waarnaast ook nieuwe en bruikbare 

resultaten uit het onderzoek zijn gekomen die van toegevoegde waarde zijn op eerder onderzoek van 

Wirtz en collega’s (2012) en Woudstra (2009). De toegevoegde waarde zit in het feit dat er gebruik is 

gemaakt van een uitgebreid verklaringsmodel, waarin de psychologische, fysieke, leefstijl, cognitieve, 

economische en sociale determinanten zijn gebruikt, waardoor een realistischer en zuiverder beeld 

gegeven is van waarom ouderen aan sport doen. Zo maken Wirtz en collega’s (2012) gebruik van 

dezelfde data van LASA (jaar 2008/2009), maar ontbreken cognitieve gezondheid, leefstijl (alcohol, 

roken en BMI) en het sociale netwerk in het onderzoek. Vooral de toevoeging van leefstijl kenmerken 

bleek van groot significant belang, terwijl de andere twee kenmerken in mindere mate ook van 

significant belang waren.  

     Het kwalitatieve onderzoek van Woudstra (2009) is voornamelijk gericht op de ervaringen van 

ouderen en de betekenissen die zij geven aan sport, wat zorgt voor een bepaalde diepgang in 

achterliggende gedachtes van die ouderen. Het gaat echter om een onderzoek van 16 ouderen 

afkomstig uit Rotterdam, terwijl dit kwantitatieve onderzoek gebaseerd is op 1517 ouderen 

woonachtig in heel Nederland. Woudstra stelt bijvoorbeeld dat sportende ouderen sporten zien als 

essentieel voor het onderhouden van de gezondheid, terwijl niet-sportende ouderen gezondheid juist 

als beperking zien om te gaan sporten. Gezondheid staat in dat onderzoek voor de fysieke gezondheid 

en voor leefstijl. Dit onderzoek ondersteunt en versterkt het onderzoek van Woudstra, door 

grootschalig aan te tonen dat functionele beperkingen en een wisselend effect van leefstijl de kans op 

sporten daadwerkelijk verlagen en daarin een grote rol spelen. Daarnaast wordt sport in dit onderzoek 

gescheiden naar de individuele en collectieve sport, zodat voor beide type duidelijk is dat functionele 

beperkingen en leefstijl mogelijke redenen kunnen zijn waarom ouderen meer of minder sporten. 

Een groot verschil met het onderzoek van Woudstra (2009) zit in het verschil met hoe sport 

gedefinieerd wordt. Waar Woudstra wandelen en fietsen behandelt als een extra beweegactiviteit 

naast reguliere sporten als tennis of golf, vormen wandelen en fietsen juist de belangrijkste sporten in 

het concept sport in dit onderzoek. Het is een essentieel verschil, waar bij uitsluiting van wandelen en 

fietsen wellicht hele andere resultaten naar voren waren gekomen, aangezien het beide individuele 

sporten zijn. Zonder die sporten zou het percentage ouderen dat actief is in individuele sporten een 
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stuk lager uitvallen en dichter in de buurt komen van collectieve sporten. Het zou daarnaast heel 

ongunstig kunnen zijn voor de het bepalen van de significante verschillen en effecten, aangezien de 

afhankelijke variabele (individuele sport) dan anders verdeeld is. De belangrijkste reden dat wandelen 

en fietsen in dit onderzoek wel onder de definitie sport vallen, is vanwege de indeling van het NOC-

NSF, waarin deze twee officieel als individuele sport erkend worden. Wat betreft onderzoek over 

ouderen raad ik aan om wandelen en fietsen als sport te behandelen, aangezien deze 

beweegactiviteiten voor ouderen een hoge fysieke inspanning met zich meebrengen, een rondje 

wandelen of fietsen is dan al een heuse sport. 

     Het onderscheid naar individueel en collectieve sport was uiteindelijk relevant. Beide typen sport 

hadden als uitkomst dat functionele beperkingen en een slechte leefstijl een sterk effect hebben op 

afname van de kans op sporten. Leeftijd, cognitieve gezondheid en het sociale netwerk waren echter 

van invloed op individuele sport, terwijl psychisch functioneren, inkomen en sekse (man) van invloed 

waren op collectieve sport. Dit onderscheid naar typen sport zou ik in toekomstig onderzoek weer 

aanraden, de keuzes voor de twee typen sport worden op basis van dit onderzoek dus op deels 

anderen argumenten gemaakt.  

Nieuw (kwalitatief) onderzoek naar individuele en collectieve sport zou onderzoeksvragen moeten 

bevatten omtrent betekenissen en motivaties van waarom ouderen aan sport doen, specifiek 

gevraagd voor enerzijds individuele en anderzijds collectieve sport. Zo wordt het onderscheidt per 

type sport nog duidelijker en kan wellicht beter onderzocht worden of de sociale dimensie 

daadwerkelijk nauwelijks een rol speelt wat betreft sportbeoefening.  

 

Methodologische discussie 

In het theoretische gedeelte van dit hoofdstuk werd al een discussie gevoerd over de sporten 

wandelen en fietsen, of ze wel of niet als sport gezien moeten worden. Naast de theoretische 

discussie over die twee individuele sporten, kunnen er ook twijfels worden gezet bij de 

operationalisatie van individuele en collectieve sport. Zo zijn er individuele sporten zoals fietsen of 

zwemmen die wellicht gezamenlijk uitgevoerd worden, terwijl een collectieve sport zoals biljarten of 

golf ook individueel beoefend kan worden. De indeling van individuele en collectieve sporten is 

gemaakt op basis van een indeling van het NOC-NSF, waar vanuit is gegaan dat dat klopt. Het is 

echter maar de vraag of de ouderen bepaalde sporten daadwerkelijk alleen of juist gezamenlijk 

hebben beoefend. Om hier in een volgend onderzoek meer zeker van te zijn, zal er een vraag met 

betrekking tot alleen of samen sporten moeten worden toegevoegd aan het interview.  

     Daarnaast is er uiteindelijk niet veel specifieke aandacht besteed aan de groep 80-plussers, terwijl 

dit een groep in opkomst is en in de multivariate regressieanalyse bleek ook dat deze leeftijdsgroep 

meer dan de jongere leeftijdsgroep niet aan sport doet. Specifiek kan er weinig gezegd worden over 

waarom deze leeftijdsgroep zo weinig aan sport doet, de opgenomen variabelen bleken het 

leeftijdseffect niet weg te nemen. Via longitudinaal onderzoek kan meer gezegd worden over het 
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belang van ontwikkelde gezondheidsproblemen of een ziek wordende partner. Daarnaast kan middels 

kwalitatief onderzoek in deze leeftijdsgroep (80-plus) specifiek gevraagd kan worden naar de 

beweegredenen om niet te sporten; het kwalitatieve onderzoek van Woudstra is gebaseerd op 

ouderen met de leeftijd 65 tot 82 jaar. Het wegvallen van een partner zou een kenmerk kunnen zijn 

wat voornamelijk voor 80-plussers geldt, maar ook kan gedacht worden aan het uiteen splitsen van 

chronische ziekten. Het is mogelijk dat bepaalde chronische ziekten wel een grote rol in afname van 

sportbeoefening spelen, terwijl dit effect wellicht wegvalt doordat er bepaalde chronische ziekten geen 

rol spelen in afname van sportbeoefening. Andere kenmerken die mee kunnen spelen zijn het ervaren 

van pijn en weinig energie of mantelzorg die gegeven moet worden aan iemand uit het sociale 

netwerk (partner, familielid, etc.). Dit zijn kenmerken die in nieuw onderzoek wellicht voor duidelijke 

inzichten omtrent de 80-plussers kan zorgen. 

Van het psychologische domein, geoperationaliseerd door mastery en depressieve symptomen, bleek 

alleen het kenmerk depressieve gevoelens een kleine rol te spelen in sportbeoefening van ouderen. 

Mogelijk had de operationalisering van dit domein uitgebreid moeten worden. Een kenmerk wat naast 

mastery ook meer gericht is op de externe omgeving (het leven), is tevredenheid over het leven, 

terwijl zelfvertrouwen een kenmerk is dat meer gericht is op de oudere zelf (intern). Een derde 

kenmerk dat een rol zou kunnen spelen is de levensloop van de oudere, specifiek gericht op de 

sportpersoonlijkheid. Daarmee word duidelijk of de ouderen op jonge leeftijd ook al aan sport deden 

of juist niet aan sport deden en er niet mee zijn opgegroeid. Wellicht kan het psychologische domein 

met de toevoeging van deze kenmerken meer verklaren omtrent sport. 

 

Aanbevelingen 

Ouderen zijn in grote mate zelf verantwoordelijk om een individuele of collectieve sport te beoefenen, 

het blijft altijd een individuele keuze die we hooguit kunnen proberen te beïnvloeden. Wel zijn er 

manieren om ouderen te stimuleren om wel te gaan sporten, waar het sociale netwerk een rol in zou 

kunnen spelen bij individuele sporten, zo blijkt uit de analyses. Het netwerk kan dienen als stimulans, 

door de oudere in kwestie mee te vragen om te gaan sporten en/of in kaart te brengen welke 

sportactiviteiten er in de buurt aanwezig zijn. Het blijkt dat weinig ouderen aan collectieve sport doen 

in vergelijking met individuele sport, ouderen moeten dus gestimuleerd worden om meer te gaan 

sporten in groepen. Wellicht kan er door sportverenigingen(/organisaties) en gemeenten besloten 

worden om de populairste individuele sporten, wandelen en fietsen, om te vormen tot een 

gezamenlijke activiteit of evenement, net als de al collectieve sporten tennis en biljarten. Meer 

Bewegen voor Ouderen is een project wat inmiddels landelijk wordt uitgevoerd door gemeentes in 

samenwerking met sportverenigingen. Ouderen krijgen verschillende sporten individueel of in groepen 

aangeboden, verschillend per gemeente, gericht op het optimaal en zelfstandig bewegen van 

ouderen.  

     Een andere belangrijke groep betreft ouderen met functionele beperkingen, die op basis van dit 
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onderzoek een relatief kleine kans hebben om te sporten. Een suggestie is om aangepast fietsen aan 

te bieden vanuit sportverenigingen en gemeentes, fietsen als populaire sport, om ouderen met 

lichamelijke klachten (zoals een functionele beperking) deel te kunnen laten nemen aan 

sportactiviteiten. De rolstoelfiets is een voorbeeld van een functioneel product voor ouderen met een 

beperking. Ook de opzet van speciale beweegtuinen voor ouderen, zoals degenen die zijn opgezet 

door Olga Commandeur in samenwerking met stichting Yalp (NASB, 2010), is een goede optie om de 

oudsten in beweging te houden. Onder begeleiding van een activiteitenbegeleider gaan ouderen 

beweegactiviteiten uitvoeren op speciale beweegtoestellen, met als doel om ouderen in contact met 

elkaar te brengen en tegelijkertijd sportief bezig te laten zijn. Zo zullen er meerdere manieren zijn om 

dit voor elkaar te krijgen; gemeenten, sportverenigingen en sportbonden zullen goed moeten kijken 

naar de mogelijkheden hierin. 

     Naast functionele beperkingen blijkt ook leefstijl cruciaal, waar sport in feite een onderdeel van is. 

Preventie van weinig sporten door het promoten van een gezonde leefstijl is dan ook van belang. 

Daarnaast zullen er ook aangepaste sporten aangeboden moeten worden aan ouderen met 

overgewicht, waar aangepast fietsen ook in dit geval een oplossing kan zijn. Daarnaast kan de 

organisatie van Meer Bewegen voor Ouderen zichzelf aanpassen aan deze groep, door de cursussen 

lichter te maken, wat tevens geldt voor andere organisaties die sportactiviteiten aanbieden.  

    Als laatste punt zal leeftijd altijd een belangrijke rol spelen in het wel of niet sporten, ouderen 

vanaf 80 jaar hebben een relatief minder grote kans om te sporten zoals blijkt uit dit onderzoek. De 

overheid dient zichzelf extra informatie te verschaffen omtrent deze groeiende groep ouderen van 80-

plus. De mogelijkheid bestaat dat uit nieuw onderzoek blijkt dat deze groep vanwege gezondheid of 

ouderdom niet meer in staat is om regelmatig actief bezig te zijn, maar wellicht staan er andere 

oorzaken ten grondslag aan de geringe sportieve activiteiten. De overheid kan dan gerichter landelijke 

campagnes uitvoeren, enerzijds voor de groep tot 80 jaar en anderzijds vanaf 80 jaar en ouder. 

 

Door de vergrijzing blijft het belangrijk als samenleving, waaronder overheid, sportorganisaties maar 

ook ouderen en hun omgeving vallen, zich te blijven richten op het bevorderen van sportieve 

activiteiten. Dit is van belang om fysiek en mentaal gezond te blijven en positief in het leven te staan. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Indeling sporten LASA 

Individuele sporten  Collectieve sporten  

Afstand lopen  Spel en sport voor ouderen  

Afstand fietsen  (Volk)dansen  

Gymnastiek   Bowlen  

Zwemmen  Tennis  

Jogging  Badminton  

Snelwandelen  Zeilen  

Roeien  Voetbal 

Vissen  Biljarten 

 Skieen  Volleybal  

Golf Basketbal 

 Korfbal 

 Honkbal 
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Bijlage 2 Indeling sporten NOC-NSF 

Individuele sporten  Teamsporten  Semi‐individuele sporten  

Golf  Voetbal  Tennis  

Gymnastiek  Hockey  Judo  

Hippische  Volleybal  Badminton  

Zwemmen  Bridge  Schaak  

Atletiek  Korfbal  Squasch  

Skien  Handbal  Karate  

Watersport  Basketball  Taekwando 

Klim‐ en Bergsport  Reddingsbrigades  Oosterse Gevechtskunsten  

Motorrijden  Base‐ en Softball  Danssport  

Toerfietsen  Kaats  Dammen  

Schaatsen  Rugby  Schermen  

Schieten  Ijshockey  Boksen  

Darts  Cricket  Go  

KNBLO  American Football  Raquetball  

Wandelsport  Floorball en Unihockey   Biljarten 

Vissen Frisbee   Bowling 

Roeien  Roller sport en Bandy    

Wielrennen  Drakenboot    

Onderwatersport  Curling    

Jeu de boules      

KNVVL      

Triathlon      

Handboog      

Krachtsport      

Autosport      

Kano      

Kegel      

Skate      

Klootschieten en kogelwerpen      

Aikido      

Waterski      

Kruisboog      

Sjoel      

Indoor en Outdoor Bowls      

Beugel      

Surfen      

Midgetgolf      

Kolf      

Vijfkamp      

Motorboot      

Bobslee      
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Bijlage 3 Indeling licht, normaal en extreem in alcoholgebruik 

 

Aantal dagen  drinken van alcohol Aantal glazen alcohol per dag 

 6 of meer 4-5 2-3 01 

5-7 dagen per week Extreem Extreem Normaal Licht 

3-4 dagen per week Extreem Normaal Normaal Licht 

1-2 per week Extreem Normaal Licht Licht 

1-3 dagen per maand Normaal Licht Licht Licht 

>1 dag per maand Licht Licht Licht Licht 

 

   


