
Welkom bij de workshop
Bewegen stimuleert! 

Door: Annette van der Putten & Aly Waninge

We zijn er zo!





Bewegen stimuleert!
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Prof. Dr. Annette van der Putten, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Aly Waninge, lector, Hanze Hogeschool Groningen



Inhoud

• Bewegen en mensen met EMB, waarom en wat?

• Hoe kunnen we bewegen integreren binnen de 
dagelijkse praktijk?

• Wat levert het op?



Waarom is bewegen belangrijk?

• Voor jou?



Waarom is bewegen belangrijk?

• Voor iemand met EMB?



Belang van bewegen

• Plezier
• Lichamelijke en geestelijke gezondheid
• Alertheid
• Communicatie
• Vaardigheden
• Fundamenteel recht
• ….

(Bossink et al., 2017; Houwen et al., 2014; Jones et al., 2007; Ogg-
Groendendaal et al., 2014; van der Putten et al., 2014; van der Putten, 2005; 
Waninge et al., 2013; Wessels et al., 2017)



Stand van zaken

Geen structureel onderdeel van de ondersteuning

Bewegen om motorische vaardigheden te verbeteren

(negatieve) gevolgen groot, kansen gemist



Inventarisatie praktijk (Van Alphen et al., 2019)



Wetenschap in beweging
Ontwikkeling en implementatie
bewegingsprogramma

Inzicht in rol van zorgprofessionals

Ontwikkeling van een training voor
professionals  

Verloop motorische ontwikkeling
Relatie met andere ontwikkelingsdomeinen 

Fysieke omgeving
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Beweegprogramma (van Alphen et al., 2021)



Stap 1: Beeldvorming 

• Algemeen

• Sterke kanten en voorkeuren

• Motorische vaardigheden

• D.m.v. observaties, LAS, PPN-R etc.



Stap 2: wat willen we bereiken?

• Obstipatie
• Alertheid
• Slaap
• Gedragsproblemen
• Communicatie
• Plezier
• Meer regie 
• ………..



Stap 3: hoe wordt dat bereikt?

• Bewegen tijdens
ADL

• 3-5 x per week
een activiteit



ADL



3-5 x per week, doel…



Kennis beschikbaar in de praktijk

o Beweegboek ‘s Heeren Loo
o Ik ga EMB (via Facebook)
o Beweegkaarten Siza Sports
o Beweegwaaier Zo kan het ook
o MATP-programma voor mensen met EMB - Gehandicaptensport Nederland
o De kracht van de eenvoud Cello
o Ervaar het maar
o Bewegen is gezond Koninklijke Visio 
o Beweegcirkel Kenniscentrum sport
o Kennisplein Leefstijl en gezondheid
o Active learning Koninklijke Visio

https://www.sheerenloo.nl/assets/uploads/Landingspaginas/Documenten/Coronavirus/Beweegboek-Middin-Versie-2012-2013-1.pdf
https://m.facebook.com/ikgaemb/?_rdr
https://www.sizabaf.nl/SizaSports/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Instrumenten/Beweegwaaier%20Zo%20kan%20het%20ook!.pdf
https://www.gehandicaptensport.nl/onze-sporten/matp
https://www.youtube.com/watch?v=NABKEWglSo0
https://ervaarhetmaar.nl/
https://www.visio.org/nl-nl/professional/expertise/onderzoeken/bewegen-en-fitheid/kenniscollectie-bewegen-is-gezond/programma-bewegen-naar-gezondheid
https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/producten/beweegcirkel/
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/leefstijl/bewegen-verstandelijke-beperking
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gezondheid
https://www.visio.org/nl-nl/professional/expertise/onderzoeken/visuele-verstandelijke-beperking/active-learning


Stap 4: evaluatie

• Doelen

• 4- 6 weken 



Eerste resultaten (van Alphen et al., 2021)

• + en –
+ Meer bewegen, doel(en) bereikt

+/- Geen andere activiteiten, wel bewegen, onduidelijk doel

- Niet (meer, structureel) bewegen

• Implementatie!



Rol van omgeving!

• Kennis, vaardigheden, visie: training

• Positionering, bewust bekwaam...

• Fysieke omgeving

• Beleid van instelling

• Praktijk coaching



Take home message

• Bewegen kan én moet

• Structureel en betekenisvol

• We moeten samen in beweging blijven!
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Vragen?



a.a.j.van.der.putten@rug.nl

a.waninge@pl.hanze.nl

mailto:a.a.j.van.der.putten@rug.nl

