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AIRe: een nieuw en actief 
 netwerk in de revalidatie

Een fittere patiënt herstelt beter en sneller en houdt het behaalde revalidatieresultaat beter en 
 langer vast. De nieuw opgerichte vereniging AIRe heeft zich daarom tot doel gesteld om expertise 

op het gebied van fitheid van revalidatiegeneeskundige patiënten te verbreden. AIRe werkt als een 
forum voor ontwikkelingen op dit vlak. Belangrijkste activiteit van AIRe is het organiseren van een 

jaarlijkse themadag, die steeds in een ander revalidatiecentrum zal worden georganiseerd.
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WAT IS AIRE?
AIRe staat voor Aandachtsgroep Inspanningsfysiologie Revalidatiege-

neeskunde, en is een kersverse vereniging die zich bezighoudt met 

netwerkvorming rondom inspanningsanalyse binnen de revalida-

tie. Het doel van de vereniging is het verdiepen en meer toepassen 

van de kennis en expertise op het gebied van fitheid van revalida-

tiegeneeskundige patiënten, met als uitgangspunt dat een fittere 

patiënt beter en sneller herstelt en het behaalde revalidatieresul-

taat beter en langer vasthoudt. Met andere woorden, zoals het in 

het oprichtingsdocument van de AIRe staat: het vergroten van 

 kennis over de inspanningsfysiologie-aspecten van het bewegen 

en sporten binnen het multidisciplinaire domein van de revalida-

tiegeneeskunde en het op basis daarvan verbeteren van het 

 revalidatiegeneeskundig handelen. We doen dat door in een 

 multidisciplinair netwerk kennis en ervaring te delen over 

 inspanningsanalyse, training en leefstijladvies in de revalidatie.

INSPANNINGSFYSIOLOGIE IN DE REVALIDATIE
Inspanningsanalyses, bij voorkeur uitgevoerd met ademgasappara-

tuur, geven inzicht in en richting voor de revalidatiebehandeling. 

Op basis van een maximaaltest en/of loopenergiemeting kunnen 

er gerichte beweeg- en trainingsadviezen gegeven worden, en vast-

gesteld worden óf en hoe belastbaar een revalidant is. 

Voor feitelijk alle diagnosegroepen, zoals die worden gezien 

 binnen de revalidatiegeneeskunde, is toepassing van het principe 

van exercise is medicine (bewegen als medicijn) van meerwaarde. 

Of het nu gaat om een kind met cerebrale parese of een volwas-

sene met een CVA of een amputatie: een betere fitheid kan leiden 

tot een beter en sneller bereikt resultaat van de behandeling en 

verkleint de kans op recidieven en terugval.

NETWERK: VAN KLEIN NAAR GROOT EN MULTIDISCIPLINAIR
AIRe is ontstaan uit de behoefte tot verdieping van kennis en 

expertise bij diverse groeperingen, zoals bijvoorbeeld de Werk-
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groep VRA, Bewegen en Sport (WVBS) en uit informele contacten 

van behandelaars en onderzoekers die bezig waren met het imple-

menteren van inspanningsanalyses in verschillende revalidatie-

centra en bij verschillende patiëntenpopulaties. Deze ‘pioniers’ uit 

UMC Groningen, VUmc en Heliomare kwamen, vanaf 2014, met 

enige regelmaat samen om elkaar te informeren over opgedane 

ervaringen en toepassingen. Deze informele uitwisseling van ken-

nis en ervaring bleek in een behoefte te voorzien. Ook bij andere 

instellingen was al ervaring opgedaan met inspanningsanalyse en 

trainingsprogramma’s bij verschillende patiëntengroepen.  

De samenstelling en de grootte van de bijeenkomsten groeide 

daarom gestaag. Na een aantal zeer productieve bijeenkomsten 

door het hele land is daarom besloten om de samenwerking te 

 formaliseren in een vereniging. Op 19 november 2018 was de 

 vereniging een feit. Hoewel de oprichting van AIRe, als vereniging, 

compleet met statuten, jaarlijkse ALV, begroting en een 5-koppig 

bestuur ook een formele kant kent, is de insteek toch vooral om 

via informele wegen onze eerder genoemde doelstelling te berei-

ken. Dit informele aspect van de vereniging is onder andere terug 

te vinden in de manier waarop aan kennisuitwisseling wordt 

gedaan en wordt gewerkt aan ontwikkeling van expertise. 

ACTIVITEITEN VAN AIRE
De belangrijkste activiteit van AIRe is het organiseren van een 

 jaarlijkse themadag, waarvoor belangstellenden uit alle disciplines 

van de revalidatiegeneeskundige teams welkom zijn. De ervaring 

leert dat met name inspanningsfysiologen, fysiotherapeuten, 

bewegingswetenschappers, revalidatieartsen, bewegingsagogen, 

psychomotorische therapeuten, medewerkers van inspannings-

laboratoria en staf- en beleidsmedewerkers op de themadag 

 afkomen. Een prachtig breed pallet. De themadagen worden 

 voorbereid door het bestuur, maar vooral ook door drie werk-

groepen die binnen AIRe zijn ingesteld. Deze drie werkgroepen 

(gericht op  respectievelijk de onderwerpen testen, trainen en 

gezonde leefstijl) bereiden workshops, plenaire sessies of andere 

activiteiten voor die op de themadag op het programma komen.  

Ter voorbereiding komen de werkgroepleden minimaal twee keer 

per jaar bij elkaar en deelname aan de werkgroepen staat voor 

iedere belangstellende open.

TOEKOMSTVISIE
AIRe sluit aan bij de huidige ontwikkelingen rondom exercise is 

medicine in de revalidatie. Het belang van bewegen en sport voor 

het herstel en behoud van gezondheid en functioneren wordt 

steeds meer erkend en wetenschappelijk onderbouwd. Het is 

belangrijk dat de revalidatiegeneeskunde bij deze belangrijke ont-

wikkeling aansluit door het formuleren van richtlijnen rondom 

inspanningstesten, training en leefstijladviezen. Ondanks vele 

recente initiatieven in zorg en onderzoek is de kennis, ervaring en 

infrastructuur vaak nog onvoldoende om dit in de praktijk toe te 

passen. AIRe wil aan het oplossen van deze lacune een bijdrage 

leveren. De vereniging heeft de ambitie om een informatieve 

 website te ontwikkelen. Het is de verwachting dat de website in de 

eerste helft van 2020 functioneel is. Daarnaast is het ook de insteek 

van AIRe om initiatieven op het vlak van behandelkaders, richt-

lijnen, testen en trainingsprogramma’s te ondersteunen, mee te 

 helpen ontwikkelen en, waar van toepassing, op te starten. 
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Save the date: 1352020: Themadag AIRe, Centrum voor 

Revalidatie,  locatie Beatrixoord, UMCG, Haren.


