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Gezondheidsbevorderende omgeving 



Op welke kennis bouwen we verder? 



Onderzoek gericht op de  
persoon zelf 

 Gezondheid en fitheid in kaart gebracht 

 Interventies 

 

 

 

 

 

 



Lichamelijke activiteit 

Hilgenkamp et al 2012 RIDD 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=alfa&picto=2490
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=21&picto=981
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=10&picto=1480
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=alfa&picto=1426
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=cat&cat=26&picto=1235


Fitheid 
 

 

 

 

Mannen     Vrouwen 

 

Hilgenkamp et al 2012 RIDD 



Fitheid 
 

 

 

 

Mannen     Vrouwen 

 

Deze trend is ook bij de andere fitheidstesten te zien 



Ondergewicht

3%

Overgewicht

38%

Normaal 

gewicht

33%

Obesitas

26%

Overgewicht 

 Overgewicht (obesitas) komt vaak voor 
De Winter et al 2011 RIDD 



Voorbeeld: ‘Meer bewegen op de 

dagbesteding’ 

Promotie-onderzoek Marieke van Schijndel 

(www.kennispleingehandicaptensector.nl/bewegen) 

Bewezen effectief: 

 Gemotiveerde deelname 

 Verbetering fitheids- en 

gezondheidsmaten 

Educatief deel en trainingsdeel 

Toenemende eisen aan fitheid 

Speels en afwisselend, beloningen 

Van Schijndel-Speet 2017 JIDR 

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/bewegen


Voorbeeld: ‘Onderzoek naar 
belangrijke factoren voor leefstijl’ 

Wat vinden mensen zelf? (Noortje Kuijken, Radboudumc Nijmegen) 

 
Positieve houding 

Steun vanuit de 
omgeving 

 
Woon / werk locatie 

Faciliteiten in de 
omgeving 

  
Eigen motivatie 

 

Kuijken et al. 2016 JIDR 



 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: ‘Beweegplan, testen 
en educatie’ 

2008-2016 
- Nieuwe beweegvormen, 
afgestemd op doelgroep 
- Fitness, beweegbanken 
- 30 min per dag bewegen, 
geïntegreerd in dagelijkse 
ondersteuning 
- Evaluatie met fittesten 

Voor mensen met (zeer) 
ernstige verstandelijke en 
visuele beperking 

https://www.visio.org/nl-nl/kennis-
expertise/onderzoeken/bewegen-en-
fitheid/kenniscollectie-bewegen-is-gezond/programma-
bewegen-naar-gezondheid.aspx 



 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld: ‘Beweegplan, testen 

en educatie’ 
Deze trend is ook bij de andere fitheidstesten te zien 



Voorbeeld: ‘Beweegprogramma 
voor mensen met EMB’ 

Promotie-onderzoek Leentje van Alphen 

Individueel programma in methodische cyclus 

- Beweegactiviteiten gebaseerd op bestaande 
praktijkinitiatieven uit Nederland! 
- Kenmerken van bewegen gekoppeld aan 
aandachtsgebieden (bv. alertheid, plezier, 
obstipatie etc.)  
- Onderzoek effect 12 weken programma 

- Motorische beeldvorming 
- Bewegen binnen ADL 
- Beweegactiviteiten vanuit een aandachtsgebied 
- Wat levert het op? 



Onderzoek gericht op de  
persoon zelf 

 Gezondheid en fitheid meten 

 Interventies 

• Nog jong onderzoeksgebied 

• Slechts enkele kwalitatief goede leefstijlinterventies 

• Veel positieve initiatieven, zie ook Belevingsparade!  

• Weinig evidence based 

 

 

 

 

 

 



Gezondheidsbevorderende 
omgeving 



Onderzoek gericht op sociale  
en professionele omgeving: voorbeeld 

Wat vinden stakeholders? (Noortje Kuijken, Radboudumc Nijmegen) 



Onderzoek gericht op sociale  
en professionele omgeving: voorbeeld 

 Abrona ACTIEF: Beweegcoaches ondersteunen 
begeleiders met voorbeelden en motiverende 
gespreksvoering 
 Beweegwaaier: www.onbeperktsportief.nl/zo-kan-het-ook 

 Boek Spelenderwijs in Beweging: Actief aan tafel 

 Op maat maken werkt 

 Begeleiders hebben ook ondersteuning nodig! 



Onderzoek gericht op 
professionele omgeving 

 Professionele omgeving –RUG-Hanzehogeschool: 
- 200 begeleiders attitude (Rianne Steenbergen, Hanzehogeschool) en 
belemmerende en bevorderende factoren  
(Leontien Bossink, Rijks Universiteit Groningen) 

 Gedragsveranderingstechnieken  
(Mariël Willems, Hanzehogeschool & Erasmus MC) 



Onderzoek gericht op sociale  
en professionele omgeving 

 Sociale omgeving 
• Interventies nauwelijks op de sociale omgeving gericht 
• Belangrijke invloed van peers en sociale contacten! 

 
 Professionele omgeving 
• Cruciale rol 
• Nog weinig bekend over wat mensen met VB van hun 

begeleiders nodig hebben aan ondersteuning 
• Nog weinig bekend over wat begeleiders nodig hebben 



Gezondheidsbevorderende 
omgeving 



Onderzoek gericht op  
 organisatie 

Verschillende doelgroepen?  
Doelgroep sociale omgeving en community ontbreken 
vaak 

Analyse bij 9 zorgorganisaties in Noord Nederland 

Verschillende interventies? 
Minder gericht op voeding;  
evaluatie/monitoring en theoretische basis vaak niet 

Promotie-onderzoek Rianne Steenbergen 

Duurzaamheid? 
Beleid/visie, inbedding in ondersteuningsplancyclus 
wisselend aanwezig 



Onderzoek gericht op  
 organisatie 

 Organisatie 

• Veel goede voorbeelden, maar de vraag is nog 
implementatie en borging; nog veel verbetering 
mogelijk 

• Benaderen als  

 



Gezondheidsbevorderende 
omgeving 



Onderzoek gericht op gebouwde  
  omgeving en maatschappij 

 

 

 Gebouwde en fysieke omgeving 

• Belangrijke invloed gezondheidsgedrag! 

• Nog erg weinig bekend over de invloed hiervan bij 
mensen met een beperking 

 

 



 Professionele omgeving 

 Sociale omgeving                     LEERTRAJECT 

 Gebouwde/fysieke omgeving OMGEVINGSSCAN 

 

 

 

…dus: De Krachten Gebundeld!  



De Krachten Gebundeld:  

Hanzehogeschool Groningen 

Rijksuniversiteit Groningen 

Plus 4 consortia 
met samen 19 
zorgorganisaties 
én kennispartners 



Project ‘Krachten gebundeld’ 
 Looptijd: jan 2017 – jan 2021 

 Participatie:  Radboudumc Nijmgen 
 Kweekvijver/ ervaringsdeskundigen 

 Inclusieve Onderzoeksmethoden 

 PR en Communicatie: Hanzehogeschool Groningen 

 Start event 14-16 juni! 

 Volg ons via de website van het Kennisplein en Facebook 
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/ondersteunen-gezonde-
leefstijl-de-krachten-gebundeld-gewoon-bijzonder.html 

 

      https://www.facebook.com/groups/krachtengebundeld/ 
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Aanpak onderzoeksprojecten 



Vragen? Of in gesprek? 

Graag tot straks! 
 

t.hilgenkamp@erasmusmc.nl 
a.waninge@pl.hanze.nl 
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