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Definities en kenmerken
Verstandelijke Beperking 

(VB))

Inleiding Mensen met een 

verstandelijke beperking.

 Significante beperkingen in verstandelijk 
functioneren en aangepast gedrag

 Sociale en praktische vaardigheden 

 Vermogen weloverwogen eigen keuzes

 Inclusie 
* Schalock et al, 2002

 IQ<70

 >2 (aanpassings)gedragsproblemen

 Handicap ontdekt voor 18e levensjaar

 Prevalentie: Europa 1 %, NL plm. 160.000
* Ras et al, 2010
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Doelgroep
Verstandelijke Beperking 1

Inleiding Mensen met een 

verstandelijke beperking.

Vier niveaus IQ

- Lichte VB 50-69 

- Matige VB 35-49

- Ernstige VB 20-35

- Zeer ernstige VB <20
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Filmpjes Doelgroep 
Verstandelijke Beperking

Inleiding Mensen met een 

verstandelijke beperking.

http://www.novo.nl/zorg/scholin
g-training/voeding-beweging/

http://www.visio.org/nl-
nl/kennis-
expertise/kenniscollectie/bewege
n-is-gezond/getest-gemeten-en-
nu/bewegingsmogelijkheden

http://www.novo.nl/zorg/scholing-training/voeding-beweging/
http://www.visio.org/nl-nl/kennis-expertise/kenniscollectie/bewegen-is-gezond/getest-gemeten-en-nu/bewegingsmogelijkheden
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Overzicht onderzoek

Gezondheid Participatie

Gezondheidsproblemen bij mensen 
met Ernstige Verstandelijke en 
Meervoudige Beperking (Dinette
van Timmeren)

Concept participatie doelgroep 
mensen met (zeer) ernstige 
verstandelijke en visuele 
beperking
(Gineke Hanzen)Active Ageing van mensen met een 

verstandelijke beperking (Rianne 
Steenbergen, Marie José Ahlers)

Zelfredzaamheid, kracht en balans 
bij mensen met (zeer) ernstige 
verstandelijke en visuele beperking
(Annemarie Dijkhuizen)

Zorg voor Participatie: 
Rehabilitatie bij mensen met 
(zeer) ernstige verstandelijke en 
visuele beperking
(Gineke Hanzen)Motorische activering bij mensen 

met EMB (in voorbereiding)

Scoliose bij mensen met EMB (in 
voorbereiding



Doelgroep

1
Mensen met

 Verstandelijke beperkingen
 Visuele beperkingen

Compensaties vervallen, 

beperkingen versterken elkaar 

(Kiestra, 2005)

IQ<35; 75% ook motorische problemen



Doelgroep

2

Prevalentie visuele beperking

(volgens indeling WHO)

 Bij mensen met verstandelijke beperkingen -

19% (Splunder et al, 2003)

 Bij mensen met ernstige verstandelijke

beperkingen - 67%   (Nagtzaam/Evenhuis, 2002)

 Bij mensen met ernstige en zeer ernstige

verstandelijke beperkingen - 92% 

(Van den Broek, 2004)



Mensen met 
verstandelijke 

en visuele 
beperkingen

Doelgroep 

3



Doelgroep

4
Beperkingen in bewegen?

Langzamer

Minder coördinatie

Minder variatie

Minder exploratief

Afwachtend



Aangepaste 

fitheidtesten 1

http://www.visio.org/nl-nl/bewegen-is-

gezond

 Gerelateerd aan eisen van dagelijks 

leven

 Componenten meer gerelateerd aan 

sport, bv. snelheid, reactietijd..

 Als er weinig motorische mogelijkheden 

zijn…



Aangepaste 

fitheidtesten 2
Aanpassingen test uithoudingsvermogen

Oefenen (met hartslagmeter)

Vertrouwde omgeving en structuur

Professionele begeleiding

Parcours

Contra-indicaties

Waarom nodig voor validiteit?

Validiteit lastig te bepalen?



GMFCS

(Palisano et al,1997; Gorter, 2001 NL) 

*Grof Motorisch Functionerings Classificatie Systeem 

I Lopen zonder bep; hogere grof mot vaard

II Lopen zonder hulpm; lopen buiten / binnen

III Lopen met hulpmiddelen, kleine afstanden

IV Zelf voortbewegen

V Niet voortbewegen, actief bewegen



Testen 

fysieke fitheid

 Lichaamssamenstelling: BMI, tailleomvang

 Inspanningsvermogen: 

- 6 Minuten Wandeltest (6 MWT)

- aangepaste Shuttleruntest (aSRT)

 Balans: 

- Aangepaste Berg Balans Schaal

 Spierspanning: 

- Modified Ashworth Scale

 Spierkracht

 Fysieke activiteit:

- Stappentellers NL 1000 * Waninge et al, 2010



Vragen?

?



Vraag 1

Wat geldt voor mensen met (zeer) ernstige 

verstandelijke en visuele beperkingen?

1. Overgewicht komt minder vaak voor 

dan bij mensen zonder beperkingen

2. Overgewicht komt vaker voor dan bij 

mensen met lichte/matige 

verstandelijke beperkingen.

3. Overgewicht komt vaker voor dan bij 

mensen zonder beperkingen



Resultaten 1

Vergelijking
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Resultaten 2

Body Mass Index

2007

2011
P<0.05



Vraag 2

Wat geldt voor mensen met (zeer) ernstige 

verstandelijke en visuele beperkingen?

1. Uithoudingsvermogen vergelijkbaar met 

gezonde ouderen

2. Uithoudingsvermogen slechter dan van 

gezonde ouderen

3. Uithoudingsvermogen beter dan mensen 

met hartfalen
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Resultaten 3
6 Minutes Walking Distance



Juist/onjuist?

 Mensen met verstandelijke beperkingen 

bewegen voldoende

 Invloed begeleiders op leefstijl is groot

 De fysieke fitheid van alle mensen met 

verstandelijke beperkingen is goed in kaart te 

brengen 

Lectoraat Transparante Zorgverlening



De praktijk

1 

 Lengtemetingen jaarlijks voor 

volwassenen, halfjaarlijks voor kinderen.

 Gewicht maandelijks meten

 Andere testen jaarlijks

- Volgen individuele cliënt 

- Een beweegplan voor iedereen, 

geïntegreerd in dagprogramma, 

met aandacht voor gezonde voeding



De praktijk 

2

 Nieuwe bewegingsvormen

 Gezondheids- en sportweken

Motivatie begeleiders en cliënten 

Bewegen is leuk!



Bedankt voor de aandacht!


