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Mensen met verstandelijke beperking en 

gezondheid, zorg en vitaliteit

• Samenhangende factoren aanleg en leefstijl 
(GOUD onderzoek http://onbeperktgezond.nl/?page_id=446)

Bewegen vaak te weinig */ **

Overgewicht en obesitas komen vaker voor ***

• Afhankelijk van ondersteuning van professionele, 

sociale en fysieke omgeving

• Leefstijlinterventies beschikbaar; macro- en 

microimplementatie volgende stap

* Hilgenkamp, T.I., et al., Physical activity levels in older adults with intellectual disabilities are extremely low. 

Research in Developmental Disabilities, 2012.33(2)

** Waninge, A., et al., Heart rate and physical activity patterns in persons with profound intellectual and multiple 

disabilities. The Journal of Strength & Conditioning Research,2013.27(11)

*** De Winter, C., et al., Cardiovascular risk factors (diabetes, hypertension,hypercholesterolemia and metabolic

syndrome) in older people with intellectual disability: results of the HA-ID study. Research in developmental 

disabilities, 2012.33(6)

http://onbeperktgezond.nl/?page_id=446


Goed voorbeeld met impact:

Inventarisatie leefstijl interventies 

Kennisplein Gehandicaptensector



Goede voorbeelden met impact

Promotieonderzoeken Koninklijke Visio

Meten van fysieke fitheid 

bij mensen met een 

visuele, verstandelijke en 

motorische beperking 

(Waninge, 2011)

Meten van functionele en 

motorische vaardigheden en 

benodigde ondersteuning bij 

kinderen met cerebrale parese en 

cerebrale visusstoornissen 

(Salavati, 2016)



Goed voorbeeld met impact
Ontwerp van een hardloopapp voor mensen met 

een lichte verstandelijke beperking: 

cliëntomgeving en begeleidersomgeving 



Goed voorbeeld met impact

Implementatie van het Leefstijlpaspoort 

binnen De Zijlen

http://youtu.be/iqpkmzQNBpM

http://youtu.be/iqpkmzQNBpM


Samenwerking verschillende niveaus

De Zijlen als voorbeeld:

- 1 op 1 met lectoraten, eenmalig of langdurig

- Binnen Innovatiewerkplaats: implementatie gezonde leefstijl

- Binnen minor Healthy Ageing: project Mondzorg

- Landelijk: consortium Gezonde leefstijl van mensen met een 

verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!
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