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Mensen met verstandelijke beperking en 

gezondheid en leefstijl

• 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


Beschrijvend werkmodel gezondheidsgedrag, M.J. Ahlers, dec 2013

Individu met 

verstandelijke 

beperking

Biologische 

aspecten

Psychologische 

aspecten

Fysieke 

omgeving

Activiteiten, onderdelen 

interventieprogramma

Economische 

omgeving

Sociale / professionele omgeving
Woning (in en rondom), 

Locatie voor dagbesteding / 

werken (in en rondom), 

Beweeg- / sportfaciliteiten 

(zwembad, beweegruimte, 

beweegtuin, beweegbanken 

e.a.), Vervoer, Winkels 

(supermarkt), Scholen, 

Gemeente (stad, plaats, 

dorp), Gerelateerd aan 

voedingsaanbod 

(opscheplepels, inrichting 

kantine e.a.), 

workshop medewerkers, sportfestival, workshop cliënten, 

workshop sociale omgeving cliënten, cursus gezonde leefstijl, 

voeding, cursus gezonde leefstijl

Financiën: 

Deelnemer 

zelf, 

Organisatie, 

Subsidie, 

Declaratie 

(therapie)

Familie, Leefgroep, Vrienden, Clientbegeleider, 

Bewegingsagogen, Fysio-/oefentherapeuten, 

Diëtisten, Sportinstructeur , Vrijwilligers, Gemeente

Macro-

implementatie

HAPID-Model:

Beschrijvend 

werkmodel 

gezondheidsgedrag

Steenbergen H.E & Ahlers 

M.J., 2016



Goed voorbeeld met impact:

Inventarisatie leefstijl interventies 

Kennisplein Gehandicaptensector



Goed voorbeeld met impact praktijk

Implementatie

Leefstijl op verschillende niveaus, naar individuele 

wensen en mogelijkheden

- Binnen Activiteiten van het Dagelijks leven 

Eigenwaarde, eigen regie

- Binnen dagbesteding 

Afwisseling werkzaamheden, (sport)activiteiten

- Vrije tijdsbesteding (sport! Gezonde hapjes)

Binnen de woongroep, (sport)clubs, kookgroep, ouders

- Jaarlijks terugkerende festiviteiten (gezondheidsweek, 

zwemvierdaagse, Sintma run)



Goed voorbeeld met impact

Systematische review 

Gedragsveranderingstechnieken, gebruikt 

tijdens leefstijlinterventies voor mensen 

met een verstandelijke beperking

Use of behavioural change techniques in lifestyle 

interventions for people with ID: a systematic review*

Mariël Willemsa, Thessa I.M. Hilgenkampb, Else Havika, 

Aly Waningea, Craig A. Melvillec

* Accepted for publication in Research in Developmental Disabilities



Goed voorbeeld met impact op onderzoek

Zon mw aanvraag De krachten gebundeld!

Professionele omgeving: 

Leertraject Ondersteuning door begeleiders van mensen 

met een verstandelijke beperking

Fysieke omgeving:

Leefstijlscan

Zie posters bij de stand!



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


Goed voorbeeld met impact

Bewegen in dagelijkse praktijk





Samenwerking/impact verschillende niveaus

- 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!

Werkveld

Onderwijs

NetwerkBedrijven

Onderzoek



In gesprek
Wat zijn succesfactoren?

Persoonlijke klik, gedrevenheid op onderwerp, organisatie als 

katalysator (IWP-VB).

Per organisatie (De Zijlen én lectoraat): gelegenheid bieden 

vanuit de organisatie, vertrouwen organisatie, professionele 

ruimte, dan wordt het zelforganiserend…

Hoeveel ruimte professional (werkveld, onderwijs en 

onderzoek) om dit te doen? Onderzoekend vermogen? Erken 

je professionaliteit…

Dilemma:

Voorkomen persoonsafhankelijk



Bedankt voor de aandacht!

Hanneke Vochteloo, Aly Waninge

a.waninge@pl.hanze.nl

Hanneke.Vochteloo@dezijlen.nl
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