
Dr. Femke van Nassau
Dr. Hidde van der Ploeg
Dr. Judith Jelsma
Prof. Dr. Willem van Mechelen

Wat is EuroFIT?



https://www.youtube.com/watch?v=CHkbnD8IgZw

https://www.youtube.com/watch?v=CHkbnD8IgZw


Doel van EuroFIT

Mannelijke voetbal supporters bewegen 
meer, zitten minder en eten gezonder 
(minder suiker, vetten, alcohol en meer 

groente en fruit, en kleinere portie 
groottes) na afloop van EuroFIT en 

houden deze veranderingen ook na het 
programma vol



Ingrediënten van EuroFIT
(12 wekelijkse bijeenkomsten op de club, per groep 15-20 mannen)

Leren van elkaar onder 
begeleiding van coaches

Sporten op de club 
(rustig opbouwen)

Club ‘magie’ 
(coaches van de club, kijkje achter 
de schermen)

Beweegmeter om eigen 
gedrag te meten

Groep mannen die allemaal
in hetzelfde schuitje zitten

Sterke wetenschappelijke 
onderbouwing gedragsverandering



Internationaal onderzoek

Van Nassau et. al. BMC Public Health 2016



1113 mannen
Interventie Controle

(N=560) (N=553)

Leeftijd (jaren) 45,9 (9,0) 45,6 (8,7)

BMI (km/m2) 33,1 (4,6) 33,4 (4,7)

Aantal jaar opleiding

<12 jaar 137 (24,8%) 119 (21,9%)

12-15 jaar 205 (37,1%) 216 (39,7%)

16+ jaar 210 (38,0%) 209 (38,4%)

Deelnemers aan EuroFIT

Wyke et al. PLoS Medicine 2019



Rapport cijfers

(1-10)

Programma = 8,8

Coach = 9,2

Aanwezigheid & tevredenheid



Mannen die deelnemen aan EuroFIT:

• Zetten meer stappen (B=678; CI 309;1048)

• Eten gezonder

– vet inname (B=-1.40; CI -1.97;-0.8)

– suiker inname (B=-0.67; CI -0.97;-0.38)

– groente & fruit (B=0.96; CI 0.63;1.28) portie/dag

– alcohol (B=-0.96; CI -1.74;-0.18) units/week

• Verliezen kilo’s (B=-2.4; CI -3.1;-1.7)

• Laten een verbeterd bloedbeeld zien (Bloeddruk, HbA1c, cholesterol)

• Scoren hoger op welzijn (B=0.34; CI 0.20;0.47)

EuroFIT werkt op de lange termijn!

Wyke et al. PLoS Medicine 2019



• Variabel per club, ivm reeds beschikbare coaches, faciliteiten en 
materialen

• Kosten per deelnemer rond 250 euro voor gehele traject 
(gebaseerd op eerdere ervaringen)

Kosten EuroFIT

Kolovos et. al. IJBNPA 2020



De clubs 
gaan door met

EuroFIT



Interesse?

Mail: f.vannassau@amsterdamumc.nl

Neem alvast een kijkje op: https://healthystadia.eu/eurofit/

mailto:f.vannassau@amsterdamumc.nl
https://healthystadia.eu/eurofit/

