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Samenvatting
De doelstelling van dit afstudeeronderzoek was het in kaart brengen van de omvang van de sport- en
beweegparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Daarnaast is gekeken
of op basis van de literatuur geconcludeerd kan worden of sport en bewegen positieve effecten
hebben op de gezondheid. Hiermee zijn de haalbaarheid en het belang van een
sportstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking onderzocht.

Om dit te onderzoeken zijn in dit NebasNsg project een drietal methoden in chronologische volgorde
gebruikt, te weten interviews met onder andere professionals, een expertmeeting en een online
enquête. De interviews en de expertmeeting zijn gebruikt om te onderzoeken wat de aandachtspunten
moesten zijn in de enquête. De enquête is voorgelegd aan de begeleiders (bewegingsagogen,
zorgcoördinatoren, en fysiotherapeuten) van mensen met een verstandelijke beperking.

Uit de resultaten is gebleken dat het grootste deel van de begeleiders van de mensen met een
verstandelijke beperking neutraal tot positief staat tegenover sport- en beweegstimulering. Het blijkt
dat bijna alle instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking sport en bewegen al op de
beleidsagenda heeft staan. Echter, dit beleid wordt vaak maar gedeeltelijk uitgevoerd en er worden
nog enkele knelpunten aangegeven. De belangrijkste hiervan zijn het vervoer naar de
sportaccommodatie, een beperkt budget en een beperkt sportaanbod zijn. Begeleiders denken wel dat
sportstimulering een positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid. Op basis van de literatuur kan
eveneens geconcludeerd worden dat sporten een positieve invloed heeft op verschillende aspecten
van gezondheid. Kwantitatieve gegevens met betrekking tot sport- en bewegingsdeelname zijn door
de beperkte respondentie niet opgenomen in de scriptie.

Uit de overwegend positieve visie van begeleiders ten aanzien van sportstimulering kan worden
geconcludeerd dat een sportstimuleringsprogramma haalbaar is, mits de belangrijkste knelpunten
kunnen worden weggenomen. De belangrijkste aanbevelingen zijn dan ook verdere inventarisatie van
de huidige situatie en het onderzoeken van de knelpunten en hoe deze weggenomen danwel
verminderd kunnen worden.
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Abstract
In this study, the proportion of mentally disabled persons that is active in sports or movement
exercises in the Netherlands was investigated. In addition, the effect of sports and exercise on health
was studied in the literature. With these data, the attainability to start an exercise encouragement
program for mentally disabled persons in the Netherlands was investigated.

To this end, three different research strategies were used in chronicle order; i.e. interviews with
professionals, an expert meeting and an online questionnaire. Both the interviews and the expert
meeting were used to investigate what topics should be highlighted in the questionnaires.
Subsequently, the questionnaires were submitted to the supervisors of the mentally disabled persons
(e.g. health supervisors, physiotherapists).

The results showed that the largest part of the supervisors was neutral to positive in their vision on
stimulation of sports. Almost all residences for mentally disabled persons had sports and exercise in
their policy. However, this policy is often only partly accomplished. Furthermore, a few constraints
were reported, of which the most important were the transport to the sports accommodation, a limited
budget and a limited sports offer. Nevertheless, supervisors do think that stimulation of sports can
contribute to improve health. Based on literature, it can also be concluded that sports have a positive
influence on many different aspects of health. Quantitative data regarding the proportion of active
mentally disabled persons is omitted in this thesis, due to the limited response.

From the generally positive vision of supervisors concerning stimulation of sports, the conclusion that
an exercise encouragement program for mentally disabled persons is attainable can be drawn,
provided that the most important bottlenecks can be solved. The recommendations are therefore
focussed on further scrutinizing the current situation as well as the constraints and the way they can
be reduced or overcome.
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Voorwoord
Voor u ligt mijn scriptie: ‘Sport en bewegen in de vrije tijd voor mensen met een verstandelijke
beperking’ Dit is het eindresultaat van mijn afstudeerstage bij de afdeling Innovatie en Ontwikkeling bij
NebasNsg.

In juni 2006 ben ik via een vacature op blackboard in contact gekomen met Marjo Duijf (medewerker
NebasNsg afdeling: Innovatie en Ontwikkeling). Door mijn werkzaamheden als bewegingsagoog in het
verleden ben ik erg geïnteresseerd in de sport- en beweegparticipatie van mensen met een
verstandelijke handicap in hun vrije tijd. Daarnaast ben ik erg betrokken bij het welbevinden van
mensen met een beperking. Ik was daarom aangenaam verrast dat ik, na een intensief gesprek met
Marjo Duijf, te horen kreeg dat ik in september 2006 een bijdrage mocht gaan leveren aan het project:
“Ontwikkeling bewegingsstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking”.

Een speciaal woord van dank laat ik uitgaan naar de volgende personen werkzaam bij de NebasNsg
in willekeurige volgorde: Marjo Duijf, Birgitte Mors en Astrid van der Waal - van Ommen, voor de
prettige werksfeer en deskundige begeleiding tijdens mijn afstuderen. Ook dank ik Gerrit van Rijssen
van het bureau Van Rijssen Consultancy advies en interim - management voor de begeleiding tijdens
de afwezigheid van mijn afstudeerbegeleidster Marjo Duijf.

Verder dank ik mijn studieloopbaanbegeleider Rob ter Horst en afstudeerbegeleider Marc Boschker
voor hun advies en kennisoverdracht gedurende mijn opleiding en afstudeerperiode.

Ik sluit een interessante, intensieve en leerzame periode af en ga op weg naar een volgende fase in
mijn leven; het vinden van een uitdagende baan.

Bunnik, juni 2007
Marcel Robben
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Leeswijzer
In deze alinea wordt de opbouw van de scriptie beschreven. In het eerste hoofdstuk wordt de inleiding
en de probleemstelling van de scriptie beschreven. De inleiding is verdeeld in de aanleiding van het
gekozen onderwerp, de probleemstelling, de begripsbepaling en een verantwoording van de
beroepsrelevantie voor de SGM’er. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee relevante theorie aangehaald
met betrekking tot de voordelen van een voldoende sport- en beweegparticipatie voor mensen met
een verstandelijke beperking. Ook wordt een beeld gevormd van de invloed van deze voordelen op de
directe gezondheid. In het derde hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de gebruikte
onderzoeksmethoden en een toelichting voor de gekozen strategieën. In hoofdstuk vier worden de
resultaten van het onderzoek weergegeven. De resultaten van de interviews en de gesloten enquêtes
worden apart weergegeven. Op basis van de resultaten worden in hoofdstuk vijf conclusies besproken
met betrekking tot de vraagstelling. In hoofdstuk zes wordt er een uitgebreide discussie beschreven
over het uitgevoerde onderzoek. In het laatste hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan met
betrekking tot het vervolg van de mogelijke programmaontwikkeling.
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1.

Inleiding en probleemstelling

1.1

Aanleiding

Experts en professionals signaleren dat de fysieke gezondheid van mensen met een verstandelijke
beperking gemiddeld lager is dan die van mensen zonder verstandelijke beperking. Zo heeft deze
groep mensen meer dan gemiddeld last van overgewicht. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een
beperkte sport- en beweegparticipatie en slechte eetgewoonten (van Oers, 2002). Overgewicht vormt
een serieuze bedreiging voor de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat sport en bewegen in de vrije tijd
een positieve bijdrage kan leveren aan de gezondheid (RIVM, 2002)

Als gevolg van decentralisatie wonen steeds meer mensen met een verstandelijke beperking in
woonwijken in plaats van de centrale woonvoorziening. Daarnaast worden vrijetijdsactiviteiten,
waaronder sport en bewegen, niet langer vanuit de AWBZ gefinancierd (MinVWS, 2004, audit AWBZ).
Dit kan gevolgen hebben voor het beoefenen van sport en bewegen door deze doelgroep. Vervoer en
contributie van sportclubs en verenigingen zullen op een andere manier moeten worden gefinancierd.
De huidige ontwikkelingen leiden ertoe dat vooral mensen met een verstandelijke beperking
woonachtig in woonwijken, maar ook degenen woonachtig in de centrale woonvoorziening, op een
andere wijze dan voorheen gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden om naast hun
therapeutische activiteiten te bewegen en sporten in de vrije tijd.

1.2

Projectkader

In deze alinea wordt de doelstelling van het project beschreven. In de daarop volgende alinea’s
worden de vraagstelling en de deelvragen beschreven die uit de doelstelling voortvloeien. De
antwoorden op de vraagstelling van het onderzoek en de deelvragen worden beschreven in hoofdstuk
vijf.

1.2.1

Doelstelling

Om sport en bewegen in de vrije tijd te stimuleren bij mensen met een verstandelijke beperking heeft
NebasNsg het idee gelanceerd om een bewegingsstimuleringsprogramma op te zetten. Voordat dit
programma gestart kan worden, zal eerst de omvang van de sport- en beweegparticipatie moeten
worden onderzocht. Met de term omvang worden de volgende onderdelen bedoeld:
-

Beleid; staan sport en bewegen op de beleidsagenda van de wooninstellingen?

-

Cultuur; is er voldoende draagvlak onder de beleidsbepalers en begeleiders van mensen met
een verstandelijke beperking voor het starten van een dergelijk
bewegingsstimuleringsprogramma?

-

Huidige situatie; wat is de huidige frequentie van sport en bewegen in de vrije tijd?

-

Knelpunten; Zijn de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn om een dergelijk programma te
implementeren?

De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de omvang van de sport- en
beweegparticipatie zoals hierboven beschreven staat. Daarnaast wordt er gekeken of de sport- en
beweegparticipatie in de vrije tijd een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van mensen met
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een verstandelijke beperking. Met deze inzichten is het mogelijk om de haalbaarheid van een
bewegingsstimuleringsprogramma juist in te schatten.

1.2.2

Vraagstelling

Op basis van de doelstelling is de volgende vraagstelling geformuleerd:


Wat is de omvang van de sport- en beweegparticipatie in de vrije tijd van mensen
met een verstandelijke beperking woonachtig in centrale voorzieningen en wijken?

1.2.2

Deelvragen

Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:


Zijn de begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking bereidwillig om
mee te werken aan de implementatie van een bewegingsstimuleringsprogramma?



Wordt er in het huidige beleid van de instellingen voor mensen met een
verstandelijke beperking reeds aandacht besteed aan de sport- en
beweegparticipatie van hun cliënten?



Wat zijn de positieve effecten van een sport- en beweegparticipatie in de vrije tijd
op de gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking?

1.3

Begripsbepalingen

Hieronder worden enkele begrippen die veelvuldig en deze scriptie voorkomen nader toegelicht.

Mensen met een verstandelijke beperking
Om een verstandelijke beperking vast te stellen, wordt gekeken naar drie criteria. Wanneer aan al
deze drie criteria wordt voldaan is er sprake van een verstandelijke beperking:
1. IQ < 70
2. Bijkomende tekorten of belemmeringen in het aanpassingsvermogen. De
aanpassingsvaardigheden zijn onder te verdelen in drie hoofdgroepen:
-

conceptuele vaardigheden (bv lezen, schrijven, taal, uitdrukkingsvaardigheid)

-

sociale vaardigheden (bv zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, zich houden aan regels)

-

praktische vaardigheden (activiteiten gerelateerd aan het dagelijks leven zoals eten
(bereiden), aankleden, huishoudelijke activiteiten, mobiliteit)

3. De verstandelijke beperking komt voor het 18e levensjaar tot uiting.
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Afhankelijk van het onderzoek varieert het aantal mensen met een verstandelijke beperking in
Nederland tussen de 103.000 (2004, brancherapport VWS) en de 112.000 (2002, Universiteit
Maastricht). Beide onderzoeken zijn vanwege de verschillende methodieken niet goed met elkaar te
vergelijken. Ongeveer de helft van de groep mensen met een verstandelijke beperking is licht
verstandelijk beperkt (IQ tussen 50-70) en iets meer dan de helft matig tot zeer ernstig verstandelijk
beperkt (IQ lager dan 50). Geschat wordt dat het percentage mensen met verstandelijke beperking in
de gehele Nederlandse bevolking ongeveer gelijk blijft. Echter, omdat binnen deze groep evenals in
de gehele bevolking sprake is van vergrijzing, wordt geschat dat het aantal 50-plussers met een
verstandelijke beperking zal toenemen van 16.000 in 2002 tot 26.000 in 2020.

Algemene instelling voor mensen met een verstandelijke beperking
Met een algemene instelling voor mensen met een verstandelijke beperking wordt een sociale woning
of een internaat bedoeld waarin deze mensen samenleven.

Intramurale zorg
Intramurale zorg is zorg die verleend wordt aan mensen die langer dan 24 uur aaneengesloten in een
instelling verblijven zoals een verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis of een instelling voor mensen
met een verstandelijke beperking.

Extramurale zorg
Extramurale zorg is zorg die buiten het verzorgingshuis geboden wordt aan mensen thuis of die
binnen een instelling wordt geboden aan mensen die korter dan 24 uur in deze instelling verblijven.

Gezondheid
Gezondheid zoals omschreven door het van Dale Groot Woordenboek 2006: lichamelijk welzijn; die
gesteldheid of toestand van het lichaam waarin alle delen op de juiste wijze en in de juiste verhouding
functioneren; toestand van optimaal welzijn in geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk opzicht. “De
definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)”: Gezondheid is een toestand van volledig
Lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere
lichamelijk gebreken. Het woord 'toestand' suggereert dat gezondheid iets statisch is, iets wat je op
een bepaald moment hebt of bent en wat onveranderlijk is. Het woord 'volledig' geeft een ideaal weer
dat nooit te bereiken is: in alle landen moet iedereen permanent in een toestand van volledig
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden verkeren om gezond te worden genoemd

11

Sport en bewegen
Om een duidelijk beeld te vormen van wat sport en bewegen inhoudt, is het van belang te weten wat
sport en bewegen is. Volgens Van Dale (2006) is sport “lichamelijke bezigheid ter ontspanning of als
beroep met spel- of wedstrijdelement waarbij conditie en vaardigheid vereist zijn, resp. bevorderd
worden en waarvoor bepaalde regels gelden”. Wikipedia (2006) geeft aan dat sport omschreven kan
worden als een fysiek (bijvoorbeeld voetbal) of denkspel (bijvoorbeeld dammen) dat op reglementaire
wijze in competitieverband gespeeld kan worden. Sport kan ook op een recreatieve wijze beoefend
worden. Binnen de sport en sportonderzoek is onderstaande definitie van Van Bottenburg de meest
gangbare: “Sport is een menselijke activiteit die veelal plaatsvindt in een specifiek organisatorisch
verband maar ook ongebonden kan worden verricht, doorgaans met gebruikmaking van een
specifieke ruimtelijke voorziening en/of omgeving, op een manier die is gerelateerd aan voorschriften
en gebruiken die in internationaal verband ten behoeve van prestaties met een competitie of
wedstrijdelement in de desbetreffende activiteit of verwante activiteiten tot ontwikkeling zijn gekomen”
(rapportage Sport, 2003).
Met bewegen wordt een breed scala aan activiteiten bedoeld die vooral met een gemiddelde
intensiteit beoefend worden. Recreatie, ontspanning en plezier zijn de belangrijkste kenmerken (TNO,
2004). In het kader van dit rapport wordt aangesloten bij de beweegactiviteiten zoals deze in de
FLASH campagne aan de orde komen. Dit betreft alledaagse beweegactiviteiten en geen
therapeutische vormen van bewegen. De scheidslijn tussen bewegen en sport ligt in feite niet scherp.
Er is eerder sprake van een continuüm. Voor het gemak wordt de term sportief bewegen vaak als
verzamelnaam gebruikt.

1.4

Verantwoording en relevantie SGM

Het is van belang dat er een zekere synergie bestaat tussen de visie en missie van de
stageverlenende organisatie, de doelstellingen van de opleiding en de capaciteiten en interesses van
de student. De stageverlenende organisatie, in dit geval NebasNsg, is een overkoepelende
sportorganisatie voor mensen met een beperking. De doelgroep waar NebasNsg zich op richt, de
doelstellingen van de organisatie en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden passen binnen het
vakgebied van de SGM’er. De afstudeeropdracht is geformuleerd door de afdeling Innovatie en
Ontwikkeling van NebasNsg, die onder andere verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van nieuwe
initiatieven. Binnen deze afdeling zijn competenties als ondernemen, adviseren en begeleiden van
grote waarde. Voor het succesvol afronden van deze afstudeeropdracht zal veelvuldig gebruik worden
gemaakt van de competenties ontwikkeld tijdens de opleiding Sport, Gezondheid en Management.
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2.

Theoretische onderbouwing

De laatste decennia is het besef gegroeid dat sport en bewegen een functie kunnen vervullen bij het
bevorderen van de gezondheid van mensen, zowel bij mensen zonder beperking als bij mensen met
een beperking. In dit hoofdstuk wordt gekeken wat de positieve invloeden op de gezondheid kunnen
zijn, van een sport- en beweegparticipatie in de vrije tijd voor mensen met een verstandelijke
beperking. De eerste twee alinea’s gaan over algemene invloeden van sport op de lichamelijke
gezondheid en invloeden van sport op de mentale gezondheid en het welzijn. Vervolgens worden in
de derde alinea middels het model van Reed en Sanderson (1980) de specifieke voordelen van sport
en bewegen beschreven voor mensen met een beperking.

2.1

Algemene invloed van sport op de lichamelijke gezondheid

Algemeen heeft sport een positieve invloed op de gezondheid. Het sterftecijfer ligt hoger bij minder
fysiek actieve / minder fitte mensen dan bij fysiek actieve / fitte mensen. Er bestaat een verband
tussen sterftecijfers ten gevolge van hart- en vaatziekten en de mate van fysieke activiteit. Uit
onderzoek is bovendien gebleken dat fysieke activiteit het risico op overlijden tengevolge van kanker
vermindert. Het gaat hierbij vooral om darmkanker en sommige hormoongerelateerde vormen van
kanker. Daarnaast zorgen fysieke activiteiten ervoor dat de botaanmaak gestimuleerd wordt. Hierdoor
wordt de kans op fracturen verlaagd, wat vooral van belang is voor mensen met osteoporose (vaak
oudere vrouwen). Fracturen kunnen vermeden worden door tijdens de eerste dertig levensjaren de
botmassa zo sterk mogelijk te doen toenemen via sport en door op hogere leeftijd de daling van de
botmassa zoveel mogelijk te vertragen. Andere aandoeningen die met behulp van fysieke activiteit
voorkomen kunnen worden zijn obesitas, diabetes type II (ouderdomsdiabetes) en hart- en
vaataandoeningen. Tot slot hebben fysiek actieve mensen hebben gemiddeld een lagere bloeddruk.
Deze alinea is een samenvatting van de informatie uit het boek van Prof. De Bourdeaudhuij, I. & Prof.
Bouckaert, J., Samenleving & Sport, fysieke activiteit en gezondheid, gerealiseerd door de vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen Universiteit Gent, 2000, blz. 13-15.
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2.2

Algemene invloed van sport op de mentale gezondheid en het welzijn

Naast de lichamelijke gezondheid heeft sport en beweging ook invloed op de mentale gezondheid en
welzijn. Uit onderzoek is gebleken dat fysieke activiteit samen gaat met een stijging in zelfwaardering
en dat deze mensen beter functioneren in de maatschappij. Ze hebben het gevoel dat ze alles beter
onder controle hebben, ze hebben meer sociale vaardigheden en kunnen beter met anderen omgaan.
Mensen met een lage zelfwaardering stellen zich afhankelijker op van hun omgeving en worden vaker
geconfronteerd met psychische problemen en depressies. Het sporten geeft ook de gelegenheid tot
het leren samen spelen, compromissen sluiten en verantwoordelijkheid nemen.
Via sport kan men ook leren omgaan met stress, men kan het zien als een soort copinggedrag.
Mensen gaan zich beter en rustiger voelen via sport, dat kan zorgen voor (een psychologische)
afleiding. Sport zorgt ervoor dat mensen meer controle krijgen over hun emoties en deze dus als
minder bedreigend gaan ervaren. Ook bij depressieve mensen hebben fysieke activiteiten een positief
effect, ze voelen zich achteraf minder depressief. Wanneer depressieve mensen zich terug trekken in
hun kamer wordt het depressieve effect nogmaals versterkt. Ze zijn moe en zijn niet meer in staat iets
te doen. Fysieke activiteiten kunnen effect hebben op de preventie van depressie. Mensen die
herstellen van een depressie hebben minder kans om terug te vallen indien ze fysiek actief zijn. Angst,
als emotionele reactie op een stressor, is naast depressie één van de meest voorkomende
psychologische problemen in onze maatschappij. Sport kan hierbij een angstverminderend effect
hebben. Ofwel daalt de angst tijdens de fysieke activiteit ofwel stijgt de angst tijdens de fysieke
activiteit maar na het beëindigen van de activiteit daalt de angst dan wel. Deze alinea is een
samenvatting van de informatie uit het boek van Prof. De Bourdeaudhuij, I. & Prof.
Bouckaert, J., Samenleving & Sport, fysieke activiteit en gezondheid, gerealiseerd door de vakgroep
Bewegings- en Sportwetenschappen Universiteit Gent, 2000, blz. 18-25.

Sporters voelen zich mentaal gezonder dan niet-sporters. Ze zijn minder vaak zenuwachtig, in de put
of somber en vaker kalm, rustig en gelukkig dan niet-sporters. Ook qua vitaliteit scoren sporters hoger.
Ze zijn levenslustiger en energieker en minder uitgeblust of moe dan niet-sporters.
Sporters waarderen hun eigen gezondheid hoger dan niet-sporters, en vinden ook dat ze net zo
gezond zijn als andere mensen die ze kennen. Sporters beoordelen de eigen gezondheid vergeleken
met een jaar geleden beter dan niet-sporters. (Sporters vitaal!, NIVEL 2005)
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2.3

Specifieke invloed van sport en bewegen op personen met een beperking

Sport heeft ook nog enkele specifieke invloeden op personen met een beperking. Deze worden
hieronder omschreven aan de hand van het model van Reed en Sanderson (1980). Dit model is
overgenomen in het beroep ‘ergotherapie’. Dit model is uiterst relevant voor dit onderzoek, omdat dit
een vereenvoudigde voorstelling geeft van het menselijk handelen voor de gezonde mens. Aan de
hand van het model van Reed en Sanderson kan men de invloed van het beoefenen van sport op het
functioneren van personen met een beperking nader toelichten. Reed en Sanderson stelden hun
model een eerste maal voor in 1980 als het “Human occupation model”. Het schema vertoont een
aantal concentrische cirkels (figuur 1). In de binnenste cirkel staat het individu centraal. Daaromheen
in de tweede cirkel worden vijf handelingsvaardigheden of functiegebieden onderscheiden: het
motorische, sensorische, cognitieve, intra- en interpersoonlijke functiegebied. In de derde cirkel staan
de drie handelingsgebieden: zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning. De buitenste cirkel geeft
weer dat de handelingen van het individu plaatsvinden in een omgeving waarbij voortdurende
aanpassing van het individu nodig is. Hierbij gaat het om de aanpassingen van het individu aan de
omstandigheden waarin hij verkeert, maar ook om het aanpassen van de omstandigheden aan de
mogelijkheden en wensen van het individu. De theoretische onderbouwing van het model van Reed
en Sanderson is een korte samenvatting uit:
Kinébanian, A & Thomas, C., Grondslagen van de ergotherapie, Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen,
1999,
blz. 165-168.

Figuur 1: Model van Reed en Sanderson
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2.3.1

Individu

Sport als uiting van het menselijk handelen heeft invloed op vier handelingsgebieden: het sensorische
en motorische handelingsgebied en het inter- en intrapersoonlijke handelingsgebied. Op het
cognitieve handelingsgebied heeft sport slechts een geringe invloed. Daarom wordt het hier niet
besproken.

2.3.2

Sensorische en motorische aspecten

Mensen met een beperking beschikken meestal over minder motorische mogelijkheden dan gezonde
mensen. Door hun beperkingen is het voor hen niet mogelijk om op alle externe prikkels te reageren
die hen aangeboden worden uit de omgeving. Hierdoor krijgt men minder kansen om de nodige
indrukken en ervaringen op te doen en te verwerken, die van belang zijn voor hun verdere
ontwikkeling. Aangepaste sport of gehandicaptensport kan hierbij een ideaal medium zijn om deze
extra prikkels aan te bieden. De positieve effecten van gehandicaptensport (beter ontwikkeld
lichaamsbesef, lichaamsidee, beter oriënteren in ruimte en tijd) zouden invloed kunnen hebben op de
verdere levensloop van mensen met een beperking. (Baken, W.C., Sportbeoefening door mensen met
een handicap, een literatuurstudie, De Vrieseborch, Haarlem, 1997, blz. 37.)

Mensen met een beperking die weinig bewegen of weinig gestimuleerd worden tot bewegen hebben
een verhoogd risico op spieratrofie. Het spiervolume en de bloedvaten verminderen in aantal
waardoor er gevaar voor slijtage van de gewrichten ontstaat en secundaire aandoeningen los van de
beperking. Hierdoor hebben mensen met een beperking nog meer moeite om te bewegen wat kan
leiden tot een passief bestaan. De mogelijke verdere gevolgen zijn verminderde spierkracht,
uithoudingsvermogen, reactiesnelheid, coördinatie, evenwicht en verhoogde spasticiteit. Secundaire
aandoeningen kunnen zijn: verzwakking van de rugspieren met kyfose als gevolg, meer kans op
contracturen en obesitas. Men komt dan in een vicieuze cirkel terecht. Sport en bewegen kan een
middel zijn om deze vicieuze cirkel te doorbreken en de conditie en gezondheid te verbeteren. Hun
draagkracht is lager dan hun draaglast. Dit vraagt voor hen meer energie en tijd waardoor ze hun
energie moeten leren doseren. Sport kan een middel zijn om de draagkracht bij personen met een
beperking te verhogen. Toename van spierkracht en coördinatie verbeteren het functioneren van de
ledematen. Sport zorgt hiermee voor een toename aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen en verhoogt
de bewustwording van de eigen capaciteiten. (van der Woude, L. H. V., Sport voor mensen met een
beperking., Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 2001, blz. 38.)

16

2.3.3

Inter- en intrapersoonlijke aspecten

Voor personen met een beperking is het soms moeilijk sociale contacten op te bouwen en te
onderhouden vanwege hun beperking. Vaak heeft de buitenwereld ook moeite om met de
‘gehandicapte’ om te gaan. Zij kijken in de eerste plaats naar de ‘handicap’ en niet naar de
mogelijkheden die de persoon heeft. Deze signalen worden opgevangen door de persoon met een
beperking waardoor het sociale contact verstoord wordt. Een andere factor die kan zorgen voor
sociale isolatie is de mobiliteit. Mensen met een beperking kunnen zich soms niet goed zelfstandig
verplaatsen waardoor ze soms verplicht zijn om thuis te blijven en zich zo terugtrekken in hun eigen
wereld. Sport en bewegen bij mensen met een beperking kan een middel zijn om los te komen uit
deze geïsoleerde wereld. Het biedt hen de kans om over hun beperking te praten; hoe zij deze
ervaren, hoe ze ermee omgaan. Ze merken dat ze niet alleen zijn in deze situatie en krijgen een beter
inzicht in hun eigen situatie waardoor ze nieuwe inzichten verwerven voor hun eigen leven. (Baken,
W. C., Sportbeoefening door mensen met een handicap, een literatuurstudie, De Vrieseborch,
Haarlem, 1997, blz. 44, 47-50.)

Belangrijk is dat de sporters met een beperking hierbij gesteund worden door hun eigen omgeving en
zij door hen gestimuleerd worden om te sporten. Iedereen wil voor zijn prestaties gewaardeerd worden
door zijn omgeving. Dit geldt ook voor personen met een beperking. Voor hen is het wel moeilijker om
een bepaalde prestatie te verrichten en hiermee een status te verwerven in zijn omgeving van
vrienden, familie en kennissen. Gehandicaptensport kan hierbij een positieve invloed uitoefenen. Men
kijkt naar de mogelijkheden van de personen en niet naar hun beperkingen. Hierdoor ontstaat een
andere beeldvorming, men gaat personen met een beperking zien als iemand met capaciteiten. Sport
kan gezien worden als een middel om personen met een beperking te integreren in de samenleving
en ervoor te zorgen dat zij erbij horen. Dit kan door integratie binnen een sportvereniging. Belangrijk
hierbij zijn de drie speerpunten voor mensen met een verstandelijke beperking; gelijke rechten, gelijke
plichten en gelijke behandeling. Er zijn ook mensen met een beperking die niet willen integreren. Zij
willen alleen integreren in de gehandicaptensport waar de nodige aanpassingen uitgevoerd worden.
Wanneer een persoon met een beperking zich kan integreren in de sportwereld, waar hij sociale
contacten leert leggen en onderhouden, kan hij zich ook integreren in een ander milieu, bijvoorbeeld
op het werk. Sport dient hierbij vaak als eerste grote stap. Ze leren andere mensen kennen, gaan
samen nog iets drinken na het sporten en leren hierbij opnieuw nieuwe mensen kennen. Op die
manier wordt de kennis- en vriendenkring snel uitgebreid en komt men op plaatsen waar men anders
nooit zou komen (Baken, W. C., Sportbeoefening door mensen met een handicap, een
literatuurstudie, De Vrieseborch, Haarlem, 1997, blz. 44, 47-50.)
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Met ‘zelfbeeld’ wordt bedoeld de manier waarop iemand over zichzelf denkt; weten wie je bent, wat je
mogelijkheden en beperkingen zijn. Voor personen met een beperking is het soms moeilijk een
duidelijk beeld van zichzelf te vormen. Zij worden vaak geconfronteerd met hun beperkingen en niet
met hun mogelijkheden wat zorgt voor een negatieve invloed op hun zelfbeeld. Hierdoor kan de
persoon afhankelijk worden van anderen, omdat hij ervan overtuigd is zelf niets meer te kunnen
verwezenlijken. Door het sporten gaat de persoon met een beperking zich meer richten tot zijn
resterende functies, zijn mogelijkheden. Hierdoor staat hij meer open voor het aanleren van nieuwe
vaardigheden wat een positieve bijdrage kan hebben op zijn sociale omgeving en zijn eigen zelfbeeld.
(Baken, W. C., Sportbeoefening door mensen met een handicap, een literatuurstudie, De Vrieseborch,
Haarlem, 1997, blz. 37, 42-43.)

Iedereen vervult een aantal rollen in zijn leven (student, vader, atleet) waardoor hij zin geeft aan zijn
bestaan. Sport moet in de eerste plaats plezierig, ontspannend en vreugdevol zijn waardoor het leven
weer zin krijgt. Vaak is de activiteit zelf, het sporten, belangrijker dan het resultaat. Mensen met een
beperking kunnen bepaalde rollen niet uitvoeren waardoor ze meer vrije tijd hebben. Hierdoor is het
soms moeilijk om deze op een zinvolle manier in te vullen. Sport kan opnieuw zorgen voor een doel in
het leven van personen met een beperking. Doordat zij zien dat ze nog handelingen kunnen verrichten
kunnen ze opnieuw een zinvolle betekenis geven aan hun leven. Door middel van sport kan een
persoon met een beperking opnieuw zin krijgen om nieuwe vaardigheden aan te leren waardoor hij
actiever wordt en in staat is zijn grenzen te verleggen. (van der Woude, L. H. V., Sport voor mensen
met een beperking., Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem, 2001, blz. 44.)

Mensen met een beperking worden in het dagelijkse leven veel geconfronteerd met stressvolle
situaties, zoals de ontoegankelijkheid van gebouwen waardoor een stuk van hun zelfstandigheid wordt
ontnomen. Voor sommige mensen met een beperking kan dit zeer frustrerend werken en zelfs
agressie opwekken. Sport kan dan een manier zijn om hun spanning en agressie af te reageren. Het
belangrijkste voor hen is dat ze zelfstandig een sport kunnen beoefenen, zelfs al is dit niet in optimale
omstandigheden. Het advies van een ergotherapeut kan hier heel nuttig zijn. Deze kan zowel advies
geven over welke sport het meest geschikt lijkt voor de persoon met een beperking, als eventuele
aanpassingen die realiseren zodat de persoon toch nog zo zelfstandig mogelijk kan sporten. Hoe
zelfstandiger de persoon met een beperking kan sporten hoe beter hij zich zal voelen. Hij zal er meer
voldoening uit halen en zo de dagelijkse spanning en ongemakken beter kunnen compenseren.
(Baken, W. C., Sportbeoefening door mensen met een handicap, een literatuurstudie, De Vrieseborch,
Haarlem, 1997, blz. 42.)
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2.4

Specifieke invloeden en effecten op de sporter met een verstandelijke beperking

Sport lijkt voor mensen met een verstandelijke beperking positieve effecten te hebben op het mentale,
sociale, spirituele en fysieke vlak (Cgwala 1994). De effecten die sport heeft op de individuele sporter
zijn onder te verdelen in fysiologische effecten, effecten op de motoriek en psychosociale effecten.
Deze paragraaf is overgenomen uit ... en wat vind jij van sport? (Duijf, M.J.W 1997) waarin deze
aspecten aan bod komen.

2.4.1

Fysiologische effecten

Fysiologische effecten van lichamelijke inspanning zijn onder te verdelen in biochemische,
cardiorespiratoire en andere aanpassingen van het lichaam (Fox & Mathews, 1987). Deze
onderzoeksresultaten gelden voor valide personen. Gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de
invloed van sportbeoefening op de fitheid van mensen met een verstandelijke beperking is slechts
beperkt voorhanden. (Pitteti et al., 1993; Goedhart & Chremers, 1995).

Een overzichtsartikel van Pitteti et al. (1993) vermeldt verschillende onderzoeken op het gebied van
fitheid bij mensen met een verstandelijke beperking. De meeste onderzoeken naar fysieke fitheid
concluderen dat bewegingsprogramma’s resulteren in een verhoogde fitheid. Zo zijn er aanwijzingen
dat sport bijdraagt aan de lichamelijke gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking
(Sherill & Kelly, 1981). Ook Chawla (1994) stelt dat lichamelijke activiteit van mensen met een
verstandelijke beperking bijdraagt aan het verbeteren van het uithoudingsvermogen, de kracht en de
coordinatie. Schurrer (1985) beschrijft dat na afloop van een 23 weken durend programma een
toename in het maximale zuurstofverbruik (VO2 max) optrad. Een 10 weken durend Special Olympics
zwemprogramma liet een significante toename zien in het cardiovasculaire uithoudingsvermogen van
de deelnemers. Het uithoudingsvermogen van een controlegroep nam hierbij niet toe (Wrigtht &
Cowden, 1986). De informatie uit de nadere onderzoeken op dit gebied dient met enige reserve
behandeld te worden. Het grootste gedeelte van de onderzoeken evalueert fitheidsparameters
namelijk door middel van submaximaal testen die niet gevalideerd zijn voor mensen met een
verstandelijke beperking (Pitteti et al., 1993). Motivatie is een belangrijke factor die bij
inspanningsonderzoek van invloed is op het verkrijgen van betrouwbare gegevens (Pitteti et al., 1993;
Goedhart & Cremers, 1995). Wanneer mensen niet gemotiveerd zijn deel te nemen aan een test, kan
dit grote invloed hebben op de maximaalwaarden van deze testen. Naast de factor motivatie vermeldt
Pitteti (1993) nog dat de bekendheid van de persoon met de test van invloed kan zijn op
submaximaalwaarden. Wanneer een persoon bekend is met de test dan kan dit tot hogere waarden
leiden. Verder moet de test logischerwijs begrijpelijk zijn voor de proefpersoon die deze uit moet
voeren (Backx, 1985).

Mensen met een verstandelijke beperking hebben in vergelijking met mensen zonder verstandelijke
beperking een lager spieruithoudingsvermogen en een verminderde spierkracht. Uit onderzoek blijkt
dat mensen met een verstandelijke beperking op een zelfde manier op krachttraining reageren als de
gemiddelde bevolking (Pittelti et al, 1993). Goedhart en Cremers (1995) raden aan mensen met het
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Down-syndroom in onderzoek naar basiseigenschappen van lichamelijk fitheid als een aparte groep te
beschouwen.

Hierdoor zijn onderzoeksresultaten volgens hen beter bruikbaar, omdat mensen met het syndroom
van Down door allerlei lichamelijke variaties verschillen van andere mensen met een verstandelijke
beperking. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen met het syndroom van Down verschillen van
leeftijdsgenoten met een verstandelijke beperking op het gebied van cardiovasulaire capaciteit,
cardiovasculaire respons op lichaamsbeweging, spierkracht en uithoudingsvermogen (Pitteti et al.,
1993). Pitteti (1993) neigt dan ook naar dezelfde aanbeveling als Goedhart en Cremers (1995).

Geconcludeerd moet worden dat sport bijdraagt aan het verbeteren van zowel het cardiovasuclair- en
spieruithoudingsvermogen als de spierkracht van mensen met een verstandelijke beperking .
Belangrijk is dat testen worden afgenomen met behulp van gevalideerde meetinstrumenten voor
mensen met een verstandelijke beperking.

2.4.2

Effecten op de motoriek

Over de motorische ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking bestaan twee
verschillende opvattingen (Vermeer, 1995). Is er sprake van een vertraagde ontwikkeling of is de
ontwikkeling anders? Vertraagd betekent dat de ontwikkeling langzamer verloopt dan de ontwikkeling
van normaal begaafden. Anders houdt in dat mensen met een beperking zich niet alleen langzamer,
maar bovendien ook anders ontwikkelen. Deze opvattingen met betrekking tot de motorische
ontwikkeling hebben consequenties voor de bewegingsbeinvloeding van mensen met een
verstandelijke handicap. Wanneer met namelijk uitgaat van een vertraagde ontwikkeling, dan zal met
behulp van stimuleringsprogramma’s geprobeerd worden deze achterstand zoveel mogelijk de
beperking in te halen. Uitgaande van een andere motorische ontwikkeling, zal vooral aandacht worden
besteed aan de specifiek beperkingen (Vermeer, 1995). Kinderen met een verstandelijke beperking
presteren motorisch slechter dan hun leeftijdsgenootjes. De reden waarom kinderen met het
syndroom van Down motorisch achterblijven, houdt verband met een in aanleg afwijkend centraal
zenuwstelsel.

Eer bestaan aanwijzing dat sport bijdraagt aan de motorische ontwikkeling van mensen met een
verstandelijike beperking (Rarick, 1974; Sherlill & Kelly, 1981). In de bestudeerde literatuur is echter
weinig onderzoek te vinden dat ook daadwerkelijk een dergelijk effect van sport beschrijft. Uit een
recent uitgevoerd onderzoek naar de effecten van een 10 lessen durend aerobics-programma op de
motorische prestatie en de zelf waargenomen competentie bij jongeren met een verstandelijke
handicap, blijkt het moeilijk effecten op het motorische functioneren aan te tonen. Uit het onderzoek is
met betrekking tot motorisch prestatie geen significant verschil waarneembaar tussen de
controlegroep en de experimentele groep. De onderzoekers wijten de geringe verbetering in
motorische prestatie aan de korte interventieperiode en de manier ewaarop de motorische prestatie is
gemeten. Omdat het aerobics betrof zou een conditonele test volgens de onderzoekers wellicht een
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geschiktere manier zijn geweest om motorische functioneren of conditie te meten (Amkreutz & Touw,
1996). Geconcludeerd wordt dat er weinig onderzoek is verricht naar de invloed van sport op het
motorisch functioneren van mensen met een verstandelijke beperking. Er bestaan echter aanwijzingen
dat sport bijdraagt aan de verbetering van het motorische functioneren.

2.4.3

Psychosociale effecten

De veronderstelling is dat mensen met een verstandelijke beperking zouden moeten sporten vanwege
de grote voordelen die sportbeoefening met zich meebrengt. Door te sporten kan extra levensvreugde
ontstaan, het zelfvertrouwen toenemen en de zelfstandigheid groeien. Andere positieve effecten van
sportbeoefening op het pyscho-sociaal val zijn: toename van assertiviteit, zelfvertrouwen, zelfwaarde,
emotionele stabliteit en een afname van angstgevoelens, depressie en spanning (Geheniau 1993).
Ook volgens Vermeer (1996) zijn er indiciaties dat sport pycho-sociale effecten teweeg brengt en
invloed heeft op de emotionele, cognitieve en vooral soicale competentie. Dit lijkt volgens hem ook
aannemelijk, omdat het deelnemen aan sportactiviteiten een beroep doet op emotionele vermogens,
bepaald inzicht vraagt en cooperatie noodzakelijik maakt. Wanneer een persoon door het deelnemen
aan een activiteit kennis maakt met postitieve gevoelens zoal controle, competentie, ontspanning en
spanning, zal hij intrinsiek gemotiveerd zijn deel te nemen aan deze activiteiten (Datilo, 1994). Deze
veronderstelde effecten zijn echter nauwelijks aangetoond. Er is slechts een beperkt aanal
onderzoeken op dit gebied uitgevoerd. Zo heeft Crain (1984) onderzoek uitgevoerd naar de effecten
van een dansprogramma. De resultaten toonden op 4 gebieden veranderingen aan in het sociale
gedrag van de deelnemers. De mate van deelname aan het dansprogramma, de aard van
interpersoonlijke interacties (dit wil zeggen de mate van samenwerking met leeftijdsgenoten tijdens het
dansen), de tendens om in de klas leiderschap op zich te nemen en als laatste de tendens om minder
verlegen en meer onafhankelijk te zijn, namen toe. Verder trad hij een aantal deelnemers positieve
veranderingen op in 4 fysieke vaardigheden: de mogelijkheid om zich in het ritme te bewegen het
correct en in de juiste volgorde uitvoeren van de danspassen, de mogelijkheid tot samenwerking en
de mogelijkheid tot het uitvoeren van bewegings-grondvaardigheden zoals ruimte, richting en
gebaren). De meerderheid boekte vooruitgang in sociaal of fysiek gedrag. Enkele deelnemers toonden
zowel verbetering op het sociale als het fysieke vlak. De veranderingen werden door de deelnemers
niet meegenomen naar situaties buiten de dansvloer (Crain, 1984).

Uit drie studies van Dykens en Cohen (1996) blijkt dan deelname aan Special Olympics programma’s
resulteert in een aantal betere sociale competenties. Dit betekent dat deelnemers van Special
Olympics het over het algemeen op school en in hun omgeving beter doen dan mensen met een
verstandelijke beperking die niet deelnemen. De meest belangrijke voorspeller van de sociale
competentie blijkt de duur van deelname van Special Olympics programma’s te zijn. Verondersteld
wordt dat mensen die al langer deelnemen aan Special Olympics resulteert in een van de drie studies
in hogere prestaties op aanpassingsvaardigheden. Dit wil zeggen dat deelnemers zich beter
gedragen, betere gewoontes en algemene vaardigheden hebben dan niet deelnemers. IQ is de
belangrijkste voorspeller van het aanpassingsgedrag. Het is echter niet duidelijk of deelnemers aan

21

Special Olympics een hogere IQ hebben dan mensen die niet deelnemen. Voorts leidt deelname aan
Special Olympics volgens een van de drie studies tot een hoger niveau van “effectance motivation”.
Dit betekent dat de intrinsieke motivatie die ontstaat door het oplossen van moeilijke problemen
toeneemt. Het onderzoek wijst verder uit dat sport sociale contacten realiseert.

Onderzoek dat zich richt op het effect van een 10 weken durend Special Olympics zwemprogramma
concludeert dat er een significante toename in zelf-concept is bij de deelnemers in vergelijking met de
controle grope (Wright & Cowden, 1986). Onderzoek naar de effecten van kinderen met een
verstandelijke beperking wijst uit dat deelnemers aan Special Olympics bij de posttest significant
hoger scoren op twee subschalen van de zelfwaargenomen competentie. Deelnemers scoren in
vergelijking met niet-deelnemers hoger op de schalen acceptatie door leeftijdsgenootjes en
motorische competentie (Gibbon & Bushakra, 1989). Een toename in de zelfwaargenomen motorische
competentie wordt ook geconstateerd in een recent uitgevoerd onderzoek naar de effecten van
deelname aan een aerobicsprogramma (Armkreutz & Touw, 1996).

Sport heeft voor mensen met een verstandelijke beperking positieve effecten op het pyschosociale
vlak. Sport draagt vooral positief bij aan de sociale- en zelfwaargenomen competentie.

2.4.4

Effecten van sportbeoefening op de directe sociale omgeving

Ouders kunnen positief beinvloed worden door de sport deelname van hun kind. Voor ouders kan de
acceptatie van een kind met een verstandelijke handicap moeilijk zijn. Soms hebben ouders dan ook
hulp nodig om niet allen de beperkingen, maar ook de mogelijkheden van hun kind te zien. Volgens
Seekins (1984) kunnen ouders door bijvoorbeeld sportactiviteiten hun kind te zien zoals het in
werkelijkheid is; een kind met mogelijkheden en niet alleen beperkingen. Een bijkomend voordeel van
sport is dat ouders de gelegenheid hebben ook andere ouders in soortgelijke situaties te ontmoeten
en hun problemen en ervaringen te bespreken (Sweekins, 1984). Hierdoor ontvangt men steun van
elkaar. Seekins veronderstelling wordt ondersteund door een Amerikaans onderzoek naar de attitudes
ten opzichte van Special Olympics programma (Klein, 1993). Ouders noemen als groot voordeel van
sportbeoefening aspecten die behoren tot “family support”. Ze geven aan dat ze hun kind beter
begrijpen en dat het gezin mee naar elkaar is toegegroeid door de sportbeoefening van het gezinslid
met een verstandelijke handicap. Uit onderzoek van Vermeer (1986) blijkt verder nog dat sport voor
zowel de persoon met de verstandelijk beperking als voor mensen in hun directe omgeving bij kan
dragen aan het verwerven van een sociaal gewaardeerde positie. Zo geven ouders van deelnemers
aan de internationale zomerspelen in de Verenigde Staten (1985) bijvoorbeeld aan dat de deelname
en de prestatie van hun kinderen een positie invloed heeft op de waardering die mensen in hun direct
de sociale omgeving hebben voor hun kinderen. Ook vertellen ouders dat ze trots zijn op hun
deelnemende kinderen (Vermeer, Delhaas & Ruessink, 1983).

De invloed die ouders en begeleiders hebben op de sportbeoefening van mensen met een
verstandelijke beperking is volgens eigen zeggen erg groot (Coumans et al., 1995). Ouders,
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begeleiders en verzorgers zijn degenen die de mogelijkheden aanbieden en die de mensen met een
verstandelijke beperking stimuleren en motiveren. Ouders en begeleiders geen aan dat mensen met
een verstandelijke beperking zelf niet met de vraag komen om sport te beoefenen. Zij zijn dus
degenen die de sportdeelname moeten initiëren. Verder hebben andere personen in de omgeving van
de ouders en begeleiders invloed op het gedrag en de beslissing om hun kinderen c.q. bewoners te
laten sporten. Vooral andere ouders, de school, het kinderdagverblijf en de SPD hebben invloed op
ouders. Begeleiders worden beïnvloed door hun collega’s, ouders en in sommige gevallen door het
enthousiasme van de mensen met een verstandelijke beperking zelf (Coumans et al., 1995).

Samenvattend blijkt dat sport naast effecten op mensen met een verstandelijke beperking zelf, ook
positief effecten heeft op de directe sociale omgeving van de persoon. Sport draagt bij aan de
verwerving van een sociaal gewaardeerde positie, aspecten behorend bij “family support” en
gevoelens van trots. De directe omgeving geeft aan dat hun invloed op sportbeoefening van mensen
met een verstandelijke beperking groot is.

2.4.5

Maatschappelijke betekenis van sport

Amerikaans onderzoek wijst uit dat de bevolking in regio’s met een sportaanbod meer bekend is met
sport voor mensen met een verstandelijke beperking dan in regio’s zonder sportaanbod. Verder
hebben de mensen in regio’s met een sportaanbod een positievere houding tegenover mensen met
een verstandelijke handicap dan in regio’s zonder een sportaanbod. Verder hebben de mensen in
regio’s met een sportaanbod een positievere houding tegenover mensen met een verstandelijke
beperking dan in regio’s zonder een sportaanbod. De invloed van het al dan niet hebben van een
sportaanbod was ook merkbaar in de kranten. Kranten in de regio’s met een sportaanbod schonken
namelijk twee maal zoveel aandacht n de vorm van artikelen aan mensen met een verstandelijke
beperking in het algemeen als kranten in de regio zonder sportaanbod (Vermeer 1986). Het lijkt erop
dat het spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ in dit geval van toepassing is.

In het in 1992 verschenen rapport “Sport als bron van inspiratie van onze samenleving” wordt een
aantal effecten van sport op de samenleving genoemd. Zo is sport een uitstekend middel tot integratie
van verschillende bevolkingsgroepen en in het bijzonder van kwetsbare groepen. Sport biedt volgens
het rapport een laagdrempelige mogelijkheid tot participatie en integratie in een groep. Verder is sport
een ervaringsterrein voor sociale en maatschappelijke activiteiten. Dit wil zeggen dat men in de sport
vaardigheden kan leren die ook elders in de maatschappij goed van pas komen. Deze
maatschappelijke betekenissen van sport blijken ook uit het onderzoek van (van Bottenburg & Schuyt,
1996). Het rapport uit 1992 gaat verder nog in op de bijzondere rol van topsport in onze maatschappij.
Zo kan topsport (door de publiciteit) een voorbeeldfunctie voor anderen betekenen, een mogelijkheid
om zich te identificeren met succes, een promotie- of prestigemiddel en een (passie vorm van
recreatie (NOC*NSF, 1992). Van Bottenburg en Schuyt (1996) . Het rapport uit 1992 gaat verder nog
in op de bijzondere rol van topsport in onze maatschappij. Zo kan topsport (door de publiciteit een
voorbeeldfunctie voor anderen betekenen, een mogelijkheid om zich te identificeren met succes, een
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promotie- of prestigemiddel en een (passieve) vorm van recreatie (NOC*NSF, 1992 Van Bottenburg
en Shui beschrijven verder nog dat sport een duidelijke gezondheidsfunctie met een grote
maatschappelijke waarde heeft. Sport kan gezien worden als een vorm van ziekte preventie. Ook
profiteert de samenleving in economische zin van sport. Beide rapporten zijn geschreven in het kader
van sport voor mensen met de verstandelijke beperking. Integratie door het opdoen van sport en van
(nieuwe) ervaringen.

Zijn maatschappelijk relevante functies die zeker ook voor de gehandicaptensport zijn weggelegd. Dit
idee wordt bevestigd door Amerikaans onderzoek onder experts op het gebied van sport voor mensen
met een verstandelijke beperking (Klein, 1993). Zij geven aan dat opdoen van nieuwe ervaringen een
belangrijk voordeel is van sportbeoefening. Wel draagt sport volgens een groot gedeelte van de
experts bij aan de acceptatie van mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving.

Geconcludeerd wordt dat sport kan bijdragen aan de integratie en acceptatie van mensen met een
verstandelijke beperking in onze maatschappij. Verder kan sport voor mensen met een verstandelijke
beperking voor anderen een voorbeeldfunctie zijn. Ook kan sport worden beschouwd als een passieve
vorm van vermaak.
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3.

Methoden

Om de vraagstelling en de deelvragen te beantwoorden zijn achtereenvolgens drie verschillende
strategieën gebruikt, te weten interviews, een expertmeeting en een online enquête. De vragen voor
de interviews zijn uitgevoerd door Gerrit van Rijssen van Rijssen Consultancy. Deze interviews zijn
door de heer Van Rijsssen op kleine schaal gehouden met 11 verschillende professionals die op
diverse niveaus in het werkveld opereren. Hieronder zijn 4 vertegenwoordigers van organisaties uit de
zorg, welzijn en wetenschap (MEE Nederland, VGN, RUG, NIZW), 2 vrijwilligers van organisaties voor
het aanbieden van bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking (Stichting Basissport
Limburg en Stichting De Brug, Groningen) en 5 medewerkers van zorgaanbieders (Abrona, Utrecht;
Esdegee Reigersdaal, Noord-Holland; Stichting Talant, Friesland; Cello, Noord-Brabant; Philadelphia,
landelijk). De aantekeningen die gemaakt zijn bij deze interviews, zijn gebruikt voor het opstellen van
kernpunten. Deze kernpunten zijn weer gebruikt als discussiepunten voor de expertmeeting met een
grotere groep professionals. Op basis van deze expertmeeting is een enquête opgesteld met vragen
op het gebied van beleid, voorbeeldfunctie en cultuur, knelpunten en de huidige situatie. Door middel
van de enquête zijn systematisch gegevens verzameld over de sport- en beweegparticipatie. In dit
hoofdstuk zullen de onderzoeksgroep, de afbakening, de strategieën en de data analyse worden
toegelicht.

3.1

Onderzoeksgroep

De doelpopulatie is alle mensen met een verstandelijke beperking woonachtig op centrale
woonvoorzieningen en hieraan verbonden gecentraliseerde woonhuizen in woonwijken. Om deze
populatie te bereiken zijn alle zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking
aangeschreven. De onderzoekspopulatie in dit onderzoek bestaat uit alle mensen met een
verstandelijke beperking waarvan de begeleider, hierna te noemen respondent, (dit kan zijn een
bewegingsagoog, zorgcoördinator of fysiotherapeut) de online enquête heeft ingevuld.

3.2

Afbakening

Het onderzoek wordt afgebakend door middel van de onderzoeksvragen die zijn opgesteld. Er zijn
alleen vragen gesteld in de eerder genoemde categorieën; beleid, voorbeeldfunctie en cultuur,
knelpunten en de huidige situatie. Het gaat hierbij uitsluitend om de sport- en beweegparticipatie in de
vrije tijd. De respondenten zijn onder andere gevraagd naar de sterktes en zwaktes op deze gebieden.

3.3

Onderzoeksstrategieën

In de volgende paragrafen worden de verschillende onderzoeksstrategieën uiteengezet, te weten de
interviews, expertmeeting en de online enquête. Hierin wordt toegelicht wat de aanpak was van deze
strategie en waarom voor een bepaalde strategie is gekozen.
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3.3.1

Interviews

In het kader van het onderzoek naar de mogelijkheid van het starten van het
bewegingsstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking is een aantal
interviews gehouden met het oogmerk:


te boordelen of de door NebasNsg ervaren problematiek ook door andere organisaties en
individuen wordt herkend en erkend;



na te gaan of, en zo ja, op welke manier sport en bewegen door mensen met een
verstandelijke beperking wordt gestimuleerd;



de belangstelling voor een gezamenlijke programmaontwikkeling te peilen;



de uitkomsten te gebruiken voor de voorbereiding van de expertmeeting, die NebasNsg op 5
september 2006 aan dit onderwerp heeft gewijd.

De vorm van interviewen die gebruikt is, is het semi-vrije gesprek. Hierbij wordt gewerkt met van
tevoren opgestelde vragen waarbij de antwoorden aanleiding geven tot reactie. De vragen zijn
voornamelijk richtinggevend en laten ruimte over voor extra aanvulling. Er is voor deze
interviewmethode gekozen, omdat het gesprek zo wordt ingekaderd, maar toch voldoende ruimte
geeft voor suggesties en ideeën.

3.3.2

Expertmeeting

Naar aanleiding van de gehouden interviews is een aantal kernpunten geformuleerd voor de
expertmeeting. Verschillende professionals uit het werkveld zijn tijdens de expertmeeting bij elkaar
gekomen om over onderstaande kernpunten te discussiëren:


herkent en erkent u de door NebasNsg ervaren problematiek?



op welke wijze stimuleert u thans het bewegen door mensen met een verstandelijke
beperking?



wat vindt u van het initiatief van NebasNsg om een bewegingsstimuleringsprogramma te
ontwikkelen? En bent u eventueel bereid en in staat om medewerking te verlenen bij de opzet
of uitwerking van een dergelijk programma?

26

3.3.3

Online enquête

Uit de gegevens van de expertmeeting is een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Deze zijn
meegenomen bij het opstellen van de vragenlijst voor de online enquête. De categorieën van vragen
in de online enquête zijn de volgende: beleid, voorbeeldfunctie en cultuur, huidige situatie, knelpunten,
algemeen. Er is gekozen voor een cross–sectioneel onderzoek (de enquête), omdat deze het meest
geschikt en praktisch is voor deze opdracht. Bij cross-sectioneel onderzoek wordt ieder individu in een
groep eenmaal en op hetzelfde tijdstip geobserveerd of ondervraagd. Vanwege de eenvoudige
uitvoerbaarheid, relatief lage kosten en veel gestandaardiseerde processen was deze vorm van
onderzoek erg geschikt in dit afstudeeronderzoek. De doelstelling is meer inzicht te creëren in de
sport- en beweegparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland. Het
onderzoek kent een brede opzet; de onderzoekspopulatie is verspreid over alle provincies. Hierdoor
hebben de resultaten een hoge generaliseerbaarheid. In zijn totaliteit zijn 115 instellingen
aangeschreven en hebben 44 respondenten de online enquête geretourneerd. Dit resulteerde in een
respons van 37,3 procent.

3.4 Data analyses
In de volgende paragrafen worden de analyses van strategieën beschreven.

3.4.1

Data-analyse interview

De aantekeningen die zijn gemaakt tijdens de interviews zijn samengevat, waarbij de belangrijkste en
meest voorkomende punten zijn uitgelicht.

3.4.2

Data analyse expert meeting

De belangrijkste uitkomsten van de discussiepunten tijdens de expertmeeting zijn gecategoriseerd en
gebruikt bij de samenstelling van de enquête.

3.4.3

Data analyse online enquête

De vragen van de online enquête zijn verwerkt per categorie; beleid, voorbeeldfunctie en cultuur,
huidige situatie, knelpunten, algemeen. Vanwege de grote aantallen onderzoekseenheden en het vele
materiaal dat deze oplevert, is gekozen voor een kwantitatieve verwerking van de gegevens. Voor
iedere vraag is de respons en de percentages van de gegeven antwoorden berekend.
De belangrijkste en meest voorkomende antwoorden zijn samengevat in de resultatensectie. In de
bijlage treft u een volledig overzicht aan van de resultaten.
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4.

Resultaten

Bij de verwerking van de resultaten zijn belangrijke punten naar voren gekomen die antwoord geven
op de hoofd- en deelvragen. Deze zijn van groot belang voor het verdere verloop van dit project. De
belangrijkste punten worden in dit hoofdstuk verder toegelicht. Het totale overzicht van alle resultaten
is terug te vinden in de bijlagen.

4.1

Interviewvragen


Herkent en erkent u de door NebasNsg ervaren problematiek?

In het algemeen wordt de door NebasNsg ervaren problematiek herkend en erkend, al is er geen
unanimiteit over de door NebasNsg aangeduide rechtstreekse koppeling tussen het
decentralisatiebeleid enerzijds en het gebrek aan bewegen anderzijds. Alle respondenten zijn van
mening dat er wat moet gebeuren, maar de geïnterviewden zijn van oordeel dat dit kan in de nieuwe
gedecentraliseerde situatie.


Op welke wijze stimuleert u nu het bewegen door mensen met een verstandelijke beperking?

In een aantal gevallen bestaat er bij zorgaanbieders (nog) geen beleid met betrekking tot het
stimuleren van bewegen in de vrije tijd. In andere gevallen is men bezig met de inventarisatie bij
cliënten en begeleiders om op basis daarvan beleid te ontwikkelen en implementeren.


Wat vindt u van het initiatief van NebasNsg en bent u eventueel bereid en in staat om
medewerking te verlenen bij de opzet of uitwerking van een programma?

Het initiatief van NebasNsg ondervindt brede steun, al zijn er ook kanttekeningen. Zo vond een
respondent dat de tijd in positieve zin precies goed was voor het initiatief vanwege de grote aandacht
voor vermaatschappelijking en levensstijl. Er wordt aangegeven dat de individuele begeleiders van de
cliënten, met name voor de middel en ernstig beperkten, een zeer belangrijke doelgroep van een
eventueel programma moeten vormen. Het programma moet eenvoudig zijn en globaal. Zodat er
lokaal tot een passende invulling kan worden gekomen afhankelijk van de cliënten en de faciliteiten
daar.
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4.2

Expertmeeting


Betrokken doelgroepen

Opvallend was dat de deelnemers aan de expertmeeting meer aangrijpingspunten voor gerichte
inspanning aangaven dan vooraf was voorzien en uit de interviewronde was gebleken. Het gaat niet
alleen om cliënten en hun begeleiders, maar vooral ook om het directe verantwoordelijke management
in instellingen. Duidelijk is dat het van groot belang is de aandacht voor bewegen verankerd te krijgen
in het beleid van de instellingen. De VGN kan daarbij een belangrijke rol spelen.


Prioritering in aanpak

De deelnemers zagen geen aanleiding voor een prioritering naar mate van beperking van de cliënten.
Gepleit werd om mensen met en ernstige verstandelijke beperking in ieder geval niet achterwege te
laten. Verder is de suggestie is aan de hand gedaan om de aanpak in het kader van preventie in te
richten op risicogroepen of de jonge ouderen van nu.

Een duidelijke keuze en richting is niet uit de bijeenkomst naar voren gekomen. Duidelijk is dat het een
gedifferentieerde doelgroep betreft en dat dit vraagt om een gedifferentieerde aanpak.


Meten en weten

Met betrekking tot meten en weten wordt vastgesteld dat er weliswaar veel materiaal over sport en
bewegen in het algemeen beschikbaar is, maar dat specifiek materiaal over mensen met een
verstandelijke beperking van Nederlandse herkomst maar beperkt voorhanden is. Men is van oordeel
dat er ruimte is voor een centraal adres waar de verbinding link kan worden gelegd naar
onderzoeksresultaten. Vanuit de aanwezig vertegenwoordigers van universiteiten wordt NebasNsg
aanbevolen om jaarlijkse inventarisaties uit te laten voeren en om strategische allianties aan te gaan
met een of meerdere universiteiten en / of hogescholen.


Samenwerken aan een programma

De programmaontwikkeling is volgens de aanwezigen vooral een zaak van de landelijke organisaties,
warbij de rol van NebasNsg niet werd bestreden. Diverse aanwezige organisaties zijn in principe
bereid en geïnteresseerd medewerking te verlenen aan concretisering van een aanpak.


Vervolg

Door de complexe problematiek, de benodigde gedifferentieerde aanpak op diverse niveaus de vele
potentiële landelijke partners is het op dit moment nog niet mogelijk om een aanpak te beschrijven.
Een belangrijke doelstelling van een aanpak is in ieder geval het zoveel mogelijk woonvoorzieningen
voor mensen met een verstandelijke beperking verbinden aan sport en beweging in de
vrijetijdssituatie.
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4.3

Online enquête

In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten per categorie weergegeven. In bijlage vier vindt
u in tabelvorm alle vragen per categorie volledig uitgewerkt.


Beleid

Van de respondenten gaf 94% aan dat sport op de beleidsagenda staat genoteerd. De overige 6%
heeft hierop geen antwoord. Van deze 94% wordt in 33% dit beleid volledig uitgevoerd, terwijl 58%
aangaf dat het beleid slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd. De helft van het aantal respondenten gaf
aan dat er geen budgetten beschikbaar zijn om de beoogde beleidsdoelstellingen te halen. 42% van
de respondenten gaf aan geen idee te hebben of het budget afneemt of toeneemt. 33% van de
respondenten gaf aan dat het budget om de beoogde doelstellingen te realiseren zal toenemen de
komende jaren. Van de respondenten ziet 42% hun beleid volledig ondersteund door management en
leidinggeven.
De helft van de respondenten geeft aan dat de wensen en behoeftes van de cliënt bekend zijn.
Driekwart van de respondenten geeft aan dat er overleg is met andere partijen / organen om de sporten beweegparticipatie te bevorderen. De meestgenoemde partijen / organen zijn achtereenvolgens:
NOC*NSF, gemeenten, bewegingsagogen, plaatselijke sportverenigingen, Sportservice Flevoland,
sportaanbieders. Op strategisch en operationeel niveau geven respondenten aan dat er tal van
beroepen en functies zijn die verantwoordelijk zijn voor de bewegingstimulering van cliënten in de vrije
tijd onder andere fysiotherapeuten, vrijwilligers, locatiehoofd.
De respondenten reageerden verdeeld over het middel sport voor de participatie in de maatschappij
(figuur 2). De helft van de respondenten geeft aan het er mee eens te zijn dat sport en bewegen
belangrijk is om sociale contacten op te doen buiten de instelling. 66% van de respondenten gaf aan
dat sport belangrijk is om de gezondheid te bevorderen. 42% gaf aan dat er de afgelopen jaren geen
onderzoeken zijn gedaan om de sport en beweegparticipatie te meten. Bij een kwart van de cliënten is
de behoefte aan sport en bewegen opgenomen in het zorgplan.

Figuur 2. Respons op de stelling: "Sport en bewegen in de vrije tijd
is belangrijk om te kunnen participeren in de samenleving."
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25%

zeer oneens
neutraal

25%

eens
zeer eens
geen antwoord

17%
25%
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Voorbeeldfunctie / Cultuur

Van de respondenten is 42% neutraal in het typeren van de sportgerichtheid van collega’s. Een kwart
heeft geen mening over deze vraag en 17% gaf aan zijn of haar collega’s te typeren als sportminded.
Op de vraag of het personeel een voorbeeldrol vervult blijft 42% neutraal en had 17% geen mening
(figuur 3). De vraag over de stimulans van personeel richting cliënt om sporten in de vrije tijd te
bevorderen werd erg verdeeld beantwoord. De respondenten reageren erg verdeeld over stimulans
van personeel richting cliënt om tijdens de dagelijkse bezigheden meer te bewegen. 42% van de
respondenten gaf aan dat er aandacht wordt besteed aan grote sportevenementen zoals WK Voetbal.
67% van de respondenten gaf aan geen aandacht te besteden aan grote sportevenementen voor
mensen met een verstandelijke beperking. 42% van de respondenten gaf aan bekend te zijn met de
Special Olympics. 58% van de respondenten gaf aan slechts gedeeltelijk op de hoogte te zijn van de
sport en bewegingsmogelijkheden binnen en buiten de instelling. Op de deelvraag: “Welke
mogelijkheden worden door uw instelling aangeboden als het gaat om sportbeoefening en
sportstimulering in de vrije tijd?” gaf 50% van de respondenten aan dat er externe cursussen
gegeven werden op de instelling. Daarnaast gaf 67% aan zelf sportevenementen op de instelling te
organiseren. De helft van de respondenten neemt ook buiten de instelling deel aan
sportevenementen. 17% van de instellingen wordt weleens bezocht door een bekende Nederlander
om de sport te stimuleren.

Figuur 3. Respons op de vraag: "Vervult het personeel een
voorbeeld- rol in het aanzetten tot beweging (nemen van trap, niet
roken in bijzijn van clienten)?"
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Huidige situatie

In de online enquete zijn vier vragen opgenomen met betrekking tot de huidige situatie. Deze vragen
zijn slechts door drie respondenten ingevuld. Hierdoor kan er geen realistisch beeld van de praktijk
worden geschetst. Zodoende zijn er geen resultaten opgenomen van deze categorie.
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Knelpunten

De knelpunten zijn ondervraagd in een blok bestaande uit negen vragen met een vijfpuntsschaal. 42%
heeft deze vragen niet beantwoord. De vragen gaan over de onderwerpen: tijd, aanbod buiten
vereniging, financiële middelen en vervoer. Uit de resultaten blijkt dat het aanbod buiten de vereniging
en het vervoer de grootste knelpunten zijn (figuur 4 + 5).

Figuur 4. Respons op de stelling: "Vervoer naar sportverenigingen
buiten de instelling geld als belangrijke valkuil voor het niet sporten
van de vrije tijd."
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Figuur 5. Respons op de stelling: "Er is voldoende aanbod voor
mensen met een verstandelijke beperking in de regio."
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5.

Conclusies

In dit hoofdstuk zullen de conclusies van dit onderzoek worden gepresenteerd. De conclusie zal
worden geformuleerd aan de hand van de vraagstelling. Allereerst zullen de deelvragen worden
beantwoord. Deze antwoorden zullen terugkomen in de conclusie die het antwoord vormt op de
hoofdvraag.

Deelvragen


Wordt er in het huidige beleid van de instellingen voor mensen met een verstandelijke
beperking reeds aandacht besteed aan de sport- en beweegparticipatie van hun
cliënten?



Zijn de begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking bereidwillig om mee
te werken aan de implementatie van een bewegingsstimuleringsprogramma?



Wat zijn de positieve effecten van een sport- en beweegparticipatie in de vrije tijd op de
gezondheid voor mensen met een verstandelijke beperking?

Beantwoording deelvragen


Uit de resultaten van de online enquête in de categorie beleid blijkt dat de sport- en
beweegparticipatie in de vrije tijd op de agenda staat van vrijwel alle woonvoorzieningen.
Echter in ruim de helft van de gevallen wordt het beleid hieromtrent slechts gedeeltelijk
uitgevoerd. Bovendien is de verwachting dat het budget hiervoor in de toekomst afneemt
waardoor er nog minder overblijft om sport in de vrije tijd te stimuleren.



Op basis van de antwoorden op de vragen in de categorie voorbeeldfunctie en cultuur van
de online enquête kan worden gesteld dat het grootste deel van de respondenten positief
danwel neutraal staat in sportstimulering. Ook geeft bijna driekwart van de respondenten
aan op de hoogte gehouden te willen worden van de huidige ontwikkelingen omtrent het
sportstimuleringsprogramma van NebasNsg.



Uit het theoretische kader blijkt dat er positieve effecten op de gezondheid zijn van een
voldoende sport- en beweegparticipatie door mensen met een verstandelijke beperking.
Het levert een bijdrage aan de gezondheid op verschillende gebieden te weten:
fysiologische en motorische aspecten en inter- en intrapersoonlijke kenmerken. Ook heeft
een positief effect op de maatschappelijke omgeving.
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Vraagstelling


Wat is de omvang van de sport- en beweegparticipatie in de vrije tijd van mensen
met een verstandelijke beperking woonachtig in centrale voorzieningen en wijken?

Conclusie


Om de omvang van de sport- en beweegparticipatie voor mensen met een verstandelijke
beperking te toetsen zijn onder andere de volgende aspecten van belang: de visie van de
begeleiders van deze mensen, de knelpunten voor de implementatie van een dergelijk
programma, het beleid op de instellingen en de huidige situatie. Uit de resultaten van dit
onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de begeleiders van mensen met een
verstandelijke beperking open staan van het stimuleren van sport en bewegen in de vrije
tijd. Ze denken dat hun cliënten lichamelijk prima in staat zijn tot het beoefenen van sport.
Bovendien wordt gedacht dat sport goed is voor de sociale contacten buiten de instelling
en dat het de gezondheid van de cliënten kan bevorderen. Er worden nog wel enkele
knelpunten gezien als het gaat om de realisatie van (meer) sporten in de vrije tijd door
mensen met een verstandelijke beperking. Zo worden het vervoer naar de
sportaccommodatie en het beperkte sportaanbod voor mensen met een verstandelijke
beperking als een probleem gezien. Daarnaast verwacht men dat er in de toekomst
beleidsmatig minder budget zal zijn voor sporten voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Doordat slechts een beperkt aantal respondenten gegevens hebben verstrekt over de
huidige situatie met betrekking tot de sport- en bewegingsdeelname, kunnen hier geen
uitspraken over worden gedaan.
Al met al lijkt het haalbaar om een sportstimuleringsprogramma op te zetten, mits de
knelpunten (beperkt budget en vervoer naar sportaccommodatie) kunnen worden
weggenomen. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de visie van de begeleiders
overwegend positief is ten aanzien van sporten in de vrije tijd. Bovendien is uit het
theoretische kader gebleken dat een hogere sport- en beweegparticipatie de gezondheid
in de breedste zin van het woord kan verbeteren.
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6.

Discussie

De hoofdvraag van dit onderzoek was: “Wat is de omvang van de sport- en beweegparticipatie in de
vrije tijd van mensen met een verstandelijke beperking woonachtig in centrale voorzieningen en
wijken?” Deze vraag is gesteld om uiteindelijk de haalbaarheid van een sportstimuleringsprogramma
in kaart te brengen. Uit het theoretisch kader is namelijk naar voren gekomen dat de sport- en
beweegparticipatie een positieve invloed heeft op de gezondheid in de breedste zin van het woord.
Niet alleen de fysieke gezondheid, zoals een toename van uithoudingsvermogen, kracht en
coordinatie, verbetert. Ook de beeldvorming verandert in positieve zin zowel door anderen als het
zelfbeeld. Met leert kijken na de mogelijkheden van de beperkingen. Daarnaast kan sport een manier
zijn om grenzen te verleggen en spanning en agressie af te reageren. Sport bevordert bovendien de
integratie in de samenleving en levert tevens sociale contacten op.

De omvang van de sport- en beweegparticipatie is onderzocht door middel van drie
onderzoeksstrategieën waarbij de resultaten van de online enquête de hoofd- en deelvragen
beantwoorden. Uit de resultaten mag gesteld worden dat een groot deel van de instellingen in
Nederland sport wel op de beleidsagenda heeft staan en dan dit beleid ook grotendeels ondersteund
en uitgevoerd wordt. Er bestaat echter onduidelijkheid over de hoogte en positieve stijging van het
budget de komende jaren. Over de voorbeeldfunctie en cultuur van medewerkers zijn de
respondenten neutraal tot positief. De meeste medewerkers zien wel het nut van een voldoende sporten bewegingsdeelname door mensen met een verstandelijke beperking.
Over de huidige sport- en bewegingsdeelname kunnen door de lage respons geen uitspraken worden
gedaan. Hierdoor kan de onderzoeksvraag slechts gedeeltelijk worden beantwoord.

Een suggestie ter verbetering van deze studie is om in het vervolg de vertegenwoordigers op naam
aan te schrijven. Door het niet persoonlijk aanschrijven heeft de brief mogelijk niet de juiste
vertegenwoordiger bereikt, waardoor de respondentie is vertraagd of lager uitgevallen. De totale
respons is desondanks 36,3 %, wat normaal is voor online enquêtes. (2002, PSW-Paper, Hans
Beyers) Dit zou voldoende moeten zijn om generaliseerbare uitspraken te kunnen doen. Echter,
omdat een deel van de enquetes slechts gedeeltelijk is ingevuld en de vragen met betrekking tot de
huidige sport- en bewegingsdeelname tamelijk achterin de enquete opgesteld waren, is met name dit
deel slecht ingevuld. De hoogte van de respons nam namelijk af naarmate de respondenten verder
vorderden in de vragenlijst. Een suggestie om dit te voorkomen is om de lengte van de enquete in te
korten, waardoor het voor de respondenten minder moeite kost om deze volledig in te vullen.

Een ander punt van discussie is dat het hier een cross-sectioneel onderzoek betreft. Het nadeel
hiervan is dat alleen samenhangen en geen oorzakelijke verbanden kunnen worden vastgesteld,
waardoor het niet mogelijk is uitspraken te doen over de causaliteit. Het doel van dit onderzoek is
echter het beschrijven van de huidige sport- en beweegparticipatie zonder de oorzaken te willen
verklaren.
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Een sterk punt van dit onderzoek is de zorgvuldig in lijn opgezette onderzoeksstrategieën. Door eerst
via interviews een inventarisatie te maken van de belangrijkste kernpunten en vervolgens deze punten
eerst met professionals tijdens een expertmeeting te bediscussiëren, konden de belangrijkste
aandachtsgebieden zichtbaar worden gemaakt en gecategoriseerd. Door deze methode van selectie
van onderzoekscategorieën zijn er geen punten onderbelicht gebleven.
Een ander goed punt in dit onderzoek is het feit dat de vertegenwoordigers zelf gebaat zijn bij een
reële weergave van de huidige situatie in Nederland. Hierdoor zijn ze objectief geweest bij
beantwoording van de enquête waarmee de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd blijft. Doordat er
in Nederland nauwelijks of geen gegevens over de sport- en beweegparticipatie van mensen met een
verstandelijke beperking voor handen zijn is NebasNsg wel genoodzaakt, om de diverse onderdelen
te enquêteren. Omdat deze belangrijk zijn voor de mogelijke ontwikkeling van een
bewegingsstimuleringsprogramma.

Suggesties voor toekomstig onderzoek is een prospectief cohort onderzoek waarbij op verschillende
tijdstippen respondenten wordt gevraagd de situatie op dat moment te schetsen. Hierdoor kunnen ook
causale relaties worden onderzocht. Dit heeft een meerwaarde, omdat hiermee de oorzaken van een
tekort aan sport- en beweegparticipatie geïdentificeerd en aangepakt kunnen worden. Om de
betrouwbaarheid van het onderzoek te verhogen, zouden naast het gebruik van een online enquête,
bezoeken kunnen worden gebracht aan enkele centrale woonvoorzieningen en wooneenheden van
mensen met een verstandelijke beperking in woonwijken. Hiermee kan de validiteit van de resultaten
van de enquête worden verhoogd.
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7.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van de conclusie van dit onderzoek zullen er in paragraaf 7.1 aanbevelingen voor de
korte en lange termijn worden gedaan. In paragraaf 7.2 wordt een reële toekomstvisie geschetst voor
het bewegingstimuleringsprogramma.

7.1

Aanbevelingen korte termijn

In deze paragraaf zullen de korte termijn doelen per categorie beschreven worden. Daarnaast wordt
iedere aanbeveling voorzien van een korte toelichting.

7.1.1


Aanbevelingen beleid korte termijn
Onderzoek naar hoogte budget voor sport- en beweegparticipatie voor de toekomst

Uit de resultaten blijkt dat de hoogte van het budget voor de toekomst niet bekend is. Voor de
ontwikkeling en implementatie is echter wel medewerking en financiering nodig van diverse
woonvoorzieningen.


Wensen en behoeften ten aanzien van sport en beweegparticipatie in kaart brengen

Het is belangrijk om te weten waar de wensen en behoeften van de mensen met een verstandelijke
beperking liggen, zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij de ontwikkeling van een
programma.

7.1.2


Aanbevelingen voorbeeldfunctie en cultuur korte termijn
Promoten van sportevenementen voor mensen met een beperking

Uit de resultaten blijkt dat sportevenementen nauwelijks gepromoot worden. Wanneer dit wel het geval
is kan dit stimulerend / prikkelend werken voor mensen met een verstandelijke beperking.


Professionals op de hoogte brengen van mogelijkheden gehandicaptensport

Uit de resultaten blijkt dat niet alle professionals het totale aanbod kennen. Wellicht zijn er meer
mogelijkheden en kansen waar de professionals het bestaan niet van weten.

7.1.3


Aanbevelingen huidige situatie korte termijn
In kaart brengen van de huidige situatie

Door de beperkte resultaten is dit onderdeel niet meegenomen in het verloop van het onderzoek.
Deze informatie zal dus op een andere manier moeten worden verkregen.
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7.1.4


Aanbevelingen knelpunten korte termijn

Onderzoeken mogelijkheden / alternatieven voor vervoer naar sportaccommodatie

Uit de resultaten blijkt dat dit het knelpunt als belangrijkst wordt ervaren onder de begeleiders van
mensen met een verstandelijke beperking. Daarom zal er per direct bekeken moeten worden of er
oplossingen te vinden zijn. Indien het vervoersprobleem niet aangepakt kan worden, moet gekeken
worden of mensen op de centrale woonvoorziening niet binnen de instelling kunnen sporten en
mensen in woonwijken in hun eigen buurt.


Vergroten aanbod huidige verenigingen

Uit de resultaten blijkt dat het aanbod bij de reguliere verenigingen achterblijft. NebasNsg heeft in
samenwerking met reguliere sportbonden reeds een duwersrol.

7.2

Aanbevelingen lange termijn

In deze paragraaf zullen de lange termijn doelen per categorie beschreven worden. Daarnaast wordt
iedere aanbeveling voorzien van een korte toelichting.

7.2.1


Aanbevelingen beleid lange termijn

Actoren blijven informeren over het belang van sport- en beweegparticipatie in de vrije tijd

Uit de resultaten blijkt dat het niet bekend is hoe het beleid in de toekomst met betrekking tot sport- en
beweegparticipatie eruit ziet. Daarom zal er intensief blijvend gecommuniceerd moeten worden om
sport- en beweegparticipatie op de agenda te blijven houden.


Bewustwording professional over de wens van de cliënt

Uit de resultaten blijkt dat de invulling van de sport- en beweegparticipatie in de vrije tijd niet
structureel opgenomen is. Wanneer de wensen van de cliënt bekend zijn en worden opgenomen in
het programma, zal het project een hogere slagingskans hebben.

7.2.2


Aanbevelingen voorbeeldfunctie en cultuur lange termijn
Werknemers informeren over voorbeeld- imitatiefunctie

Uit de resultaten is op te maken dat de respondenten zich niet graag uitlaten over de voorbeeldfunctie
van collega’s. Mogelijk dat dit komt omdat de voorbeeldfunctie niet altijd positief is. Om te komen tot
een bloeiende sport- en beweegparticipatie is het belangrijk dat ondersteunend en begeleidend
personeel het goede voorbeeld geeft.

7.2.3


Aanbevelingen huidige situatie lange termijn

Monitoring traject in samenwerking met hogescholen

Dit onderzoek is het eerste in deze vorm sinds lange tijd. Monitoring kost veel tijd en energie daarom
is het verstandig een samenwerkingsverband te zoeken met hogescholen en / of universiteiten.
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7.2.4


Aanbevelingen knelpunten lange termijn
Onderzoeken mogelijkheden / alternatieven vervoersprobleem

Uit de resultaten blijkt dat dit het grootste knelpunt. Omdat dit punt zo snel mogelijk aangepakt dient te
worden is het belangrijk dat er op de korte termijn iets aan gedaan wordt. Echter, dit is een structureel
probleem waar een duurzame oplossing voor gezocht moet worden. Daarom staat dit punt ook bij de
lange termijn aanbevelingen.

7.3

Presentatie aanbevelingen

De korte en lange termijn aanbevelingen zijn gepresenteerd tijdens een overleg van de afdeling
Innovatie en Ontwikkeling. Het doel van deze presentatie was om een prioritering en aanscherping in
de korte en lange termijn aanbevelingen te krijgen. Uit de discussie is gebleken dat er niet gesproken
kan worden van lange / korte termijn aanbevelingen, omdat de aanbevelingen een sterke overlap /
gelijkenis kennen. De aanbevelingen worden in onderstaande alinea chronologisch in volgorde van
belangrijkheid besproken.

Doordat de resultaten van de huidige situatie niet in het onderzoek zijn opgenomen staat deze
aanbeveling: “In kaart brengen van de huidige sport- en beweegparticipatie” unaniem op nummer een.
Uiteraard is er veel draagvlak voor deze aanbeveling, omdat dit het doel was van dit onderzoek.

Daarnaast achten de medewerkers van de afdeling Innovatie en Ontwikkeling het zeer wenselijk als
de hoogte van het budget voor sport- en beweegparticipatie in de toekomst wordt onderzocht. Deze
aanbeveling wordt ondersteund, omdat deze is meegenomen in algemeen beleid van NebasNsg. De
aanbeveling met betrekking op het monitoring traject in samenwerking met hogescholen wordt verder
intern besproken, men ziet hier echter wel de voordelen van in.

De aanbevelingen met betrekking op de inventarisatie van de wensen en behoeften van mensen met
een verstandelijke beperking ten aanzien van de sport en beweegparticipatie in de vrije tijd gekoppeld
aan de bewustwording van de professional over de wens van de cliënt vinden draagvlak, omdat de
achterliggende problematiek erkent wordt binnen de afdeling Innovatie en Ontwikkeling. De
aanbeveling over het informeren van de werknemers / begeleiders informeren over de voorbeeldimitatiefunctie vindt veel bijval, omdat dit probleem wordt gesignaleerd in de praktijk. De kritische noot
die hierbij vermeld moet worden is het feit dat NebasNsg zich afvraagt of deze taak bij hen ligt.

Het informeren van het belang van sport- en beweegparticipatie in de vrije tijd en het promoten van
sportevenementen voor mensen met een verstandelijke beperking is een blijvend proces. Daarnaast is
het vergroten van het huidige aanbod van de verenigingen is een blijvende actie van de NebasNsg in
het algemeen.
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In de aanbeveling met betrekking op het vervoersprobleem van mensen met een verstandelijke
beperking wil de NebasNsg graag haar kennis en expertise delen, om dit “oude” bestaande probleem
te tackelen. NebasNsg wil hier wel actief in meedenken, maar voelt zich geen hoofdverantwoordelijke
voor dit probleem.

7.4

Toekomstvisie

Kort na verschijning van dit rapport zal er overeenstemming bereikt moeten worden tussen instellingen
en hogescholen om te komen tot een monitoring op vooraf vastgestelde aandachtsgebieden. Daarna
zullen ‘best practices’ moeten worden getoetst op kwaliteit en haalbaarheid. Vervolgens moet er in
iedere regio een pilot bewegingsstimuleringsprogramma worden opgestart. Een panel van
professionals zal de resultaten moeten analyseren en op grond hiervan de strategie van het
bewegingsstimuleringsprogramma bepalen; bijvoorbeeld een eenduidig programma of een
keuzepakket van activiteiten.
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Bijlage 1: Brief 1
Bunnik, 04 december 2006

06-01591-MR

Betreft: Online enquête
Behandeld door:
Marcel Robben (m.robben@nebasnsg.nl)

Geachte heer / mevrouw,
In het kader van het onderzoek naar de mogelijke programmaontwikkeling bewegingsstimulering voor
mensen met een verstandelijke beperking houdt NebasNsg een inventarisatieonderzoek onder zorgen wooninstellingen in Nederland.
Het is van groot belang een duidelijk beeld te krijgen van de beweegparticipatie van mensen met een
verstandelijke beperking. Wanneer deze informatie nauwkeurig in kaart wordt gebracht zal dit de
eventuele programmaontwikkeling ten goede komen.
Uw instelling is geselecteerd uit de adresgids Gehandicaptenzorg 2005 – 2006. Door middel van
telefonisch of e-mail contact met de instelling waar u werkzaam bent, is de enquête bij u terecht
gekomen.
De enquête bestaat uit de volgende onderdelen:
-

beleid
voorbeeldfunctie / cultuur
knelpunten
huidige situatie
algemeen

Het betreft een online enquête. De online enquête is te vinden op www.nebasnsg.nl. Onder kopje
NIEUWS Wanneer u hierop klikt, komt u automatisch bij de enquête uit.
Het invullen van de enquête beslaat ongeveer 15 minuten. Wij ontvangen de ingevulde enquête graag
uiterlijk 24 -12-2006 retour.
Onder de eerste 50 inzenders verloten we een NebasNsg Gadget. Uiteraard bestaat er de
mogelijkheid om op de hoogte gehouden te worden van de voortgang van het onderzoek en de
ontwikkeling van het bewegingstimuleringsprogramma van NebasNsg
NebasNsg stelt uw medewerking zeer op prijs en dankt u bij voorbaat voor het verstrekken van de
informatie. Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Marcel Robben.
(telefoonnummer: 030 69597300, werkdagen: maandag t/m donderdag).

Met vriendelijke groet,
NebasNsg

drs. E. de Winter
algemeen directeur
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Bijlage 2: Brief 2
Bunnik, 12 december

06-01592-MR

Betreft: Herinnering online enquête
Behandeld door: Marcel Robben (m.robben@nebasnsg.nl)

Geachte heer / mevrouw,
Wij hebben u onlangs benaderd in het kader van onderzoek naar mogelijke programmaontwikkeling
bewegingstimulering voor mensen met een verstandelijke beperking. In die brief bent u uitgenodigd
een online enquête in te vullen.
NebasNsg realiseert zich dat het wellicht lastig is om naast uw drukke werkzaamheden deze enquête
in te vullen. Omdat het van groot belang is een beeld te krijgen van de beweegparticipatie van
mensen met een verstandelijke beperking, willen we u toch vragen 15 minuten van uw tijd vrij te
maken. Wanneer deze informatie nauwkeurig in kaart wordt gebracht zal dit de eventuele
programmaontwikkeling ten goede komen.
U kunt de enquête vinden op: www.nebasnsg.nl op de site ziet u linksonder een groen vlak wanneer u
daarop klikt, komt u automatisch bij de enquête uit. Verdere informatie over het invullen van de
enquête vindt u daar.
De enquête is verbonden aan een sluitingsdatum (12-12-2006) in verband met de voortgang van het
onderzoek. Wij hopen van harte dat wij op uw medewerking kunnen rekenen.
NebasNsg stelt uw deelname zeer op prijs en dankt u hiervoor bij voorbaat.
Met vriendelijke groet,
Marcel Robben
Stagiair innovatie & ontwikkeling
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Bijlage 3: Resultaten
Beleid
Wordt in het huidige beleid van uw instelling aandacht besteed aan sport in de vrije tijd?
Ja
Nee
geen antwoord

#41

92%

#0, 0%
#3

8%

n= 44
In hoeverre wordt dit beleid ook daadwerkelijk omgezet in uitvoering binnen uw instelling?
Volledig uitgevoerd
Gedeeltelijk
N.V.T
geen antwoord

#13

33%

#29

58%

#0, 0%
#2

8%

n=44
Zijn er budgetten beschikbaar om de beoogde beleidsdoelstellingen te realiseren?
Ja

#18

Nee
N.V.T
geen antwoord

#22

42%
50%

#0, 0%
#4

8%

n=44
De hoogte van het budget voor sport en bewegen in de vrije tijd te stimuleren /aan te
bieden zal in de toekomst?
Afnemen
Toenemen

#10

geen idee

#18

geen antwoord

#1

17%

#15

33%
42%
8%

n=44
Wordt dit beleid ondersteund door management / leidinggevenden?
Volledig ondersteund

#20

Gedeeltelijk ondersteund
Niet ondersteund
N.V.T
geen antwoord

#20
#2

42%
42%
8%

#0, 0%
#2

8%

n=44
Zijn bij de professionals de behoeftes / wensen van de clienten op het gebied van sport en
bewegen in de vrije tijd bekend?
Wensen en behoeftes bekend
Wensen en behoeftes in mindere mate bekend...

#22

Wensen en behoeftes totaal onbekend

#2

8%

geen antwoord

#2

8%

50%

#18

33%

n=44
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Is er overleg met andere partijen / organen om de Sport & Beweegparticipatie in de vrije
tijd te bevorderen?
Ja

#33

Nee

#9

geen antwoord

#2

75%
17%
8%

n=44
Zo ja, met welke partijen / organen?
NOC*NSF
Gemeenten
Bewegingsagogen
Plaatselijke sportverenigingen
Sportservice Flevoland
Sportaanbieders

n=44

Wie is op strategisch niveau (management) verantwoordelijk voor de bewegingsstimulering
van cliënten in de vrije tijd?
Sector hoofd
Locatiehoofd wonen
Fysiotherapeut
Manager
Managerdagbesteding

n=44

Wie is op operationeel niveau (werkvloer) verantwoordelijk voor de bewegingsstimulering
van cliënten in de vrije tijd?
Zorgkundige coach
Persoonlijke begeleiders
Intermediair
Personal trainer
Bewegingsagoog
Fysiotherapeut
Medewerkers afdeling beweging
Vrijwilligers
Begeleiders
n=44
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Beleid wordt gevormd door een bepaalde visie. Welke uitspraken passen het beste bij de visie
van de instelling?
Sport en bewegen in de vrije tijd is belangrijk om te kunnen participeren in de maatschappij
zeer mee oneens
#2 8%
1
#0, 0%
2
#11
3
25%
4

#11

5

#9

25%
17%

zeer mee eens
geen antwoord

#11

25%

n=44

Sport en bewegen in de vrije tijd is vooral belangrijk om sociale contacten op te doen buiten
de instelling
zeer mee oneens
#0, 0%
1
#4 8%
2
3

#4

4

#22

5

#5

8%
50%
8%

zeer mee eens
geen antwoord

#11

25%

n=44

Sport en bewegen in de vrije tijd is belangrijk om de gezondheid te bevorderen
zeer mee oneens
#0, 0%
1
#0, 0%
2
#3 8%
3
4

#15

33%

5

#15

33%

zeer mee eens
geen antwoord

#11

25%

n=44

Zijn er de afgelopen jaren onderzoeken gedaan om de beweegparticipatie binnen uw
instelling te meten?
Ja

#13

Nee

#20

geen antwoord

#11

33%
42%
25%

n=44
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Zo ja, zijn deze gegevens beschikbaar / opvraagbaar door NebasNsg?
Ja

#9

Nee

#22

geen antwoord

# 13

17%
50%
33%

n=44

Zijn de wensen en behoeften van sport en bewegen in de vrije tijd structureel opgenomen
in de zorgplannen van de cliënten?
Ja

#11

Nee

# 20

N.V.T.

#2

geen antwoord

#11

25%
42%
8%
25%

n=44

Voorbeeldfunctie / Cultuur
Zou u het personeel / collega’s typeren als sportminded?
Sportminded

#9

Neutraal

#20

Niet sportminded

#2

8%

Geen mening

#2

8%

geen antwoord

#11

17%
42%

25%

n=44
Vervult het personeel een voorbeeldrol in het aanzetten tot beweging (nemen van trap, niet
roken in bijzijn van cliënten)?
Merendeel wel

#4

Neutraal

#15

Merendeel niet

#4

Geen mening

#8

geen antwoord

#11

8%
42%
8%
17%
25%

n=44
Wordt er gericht gestimuleerd door personeel richting cliënt om meer te sporten te
bewegen in de vrije tijd?
Meestal wel

#11

25%

Neutraal
Merendeel niet
Geen mening

#11

25%

#11

25%

geen antwoord

#11

25%

#0, 0%

n=44
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Wordt er gericht gestimuleerd door personeel richting cliënt om actiever te zijn in de
dagelijkse bezigheden?
Meestal wel

#6

Neutraal

#18

Meestal niet

#2

Geen mening
geen antwoord

#7

17%
33%
8%
17%

#11

25%

n=44
Wordt er aandacht besteed aan grote sportevenementen in de reguliere sport zoals WK
voetbal en NK Darts?
Ja

#15

Nee

#18

geen antwoord

#11

42%
33%
25%

n=44
Wordt er aandacht besteed aan grote sportevenementen voor minder valide sport zoals EK
zwemmen?
Ja

#2

Nee

#31

geen antwoord

#11

8%
67%
25%

n=44
Bent u bekend met de Special Olympics?
Bekend

#20

Weleens van gehoord

# 18

Onbekend

#2

geen antwoord

#4

42%
33%
8%
17%

n=44
Zijn de professionals op de hoogte van de sport en bewegings mogelijkheden binnen en
buiten de instelling?
Volledig op de hoogte
Gedeeltelijk op de hoogte

#6

Niet op de hoogte

#2

geen antwoord

#6

17%

#30

58%
8%
17%
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Welke mogelijkheden worden door uw instelling aangeboden als het gaat om sportbeoefening
en sportstimulering in de vrije tijd?

Trainingen / Cursussen aangeboden door externen, bijvoorbeeld sportvereniging
Wel
#22
1
50%
2

#13

33%

Niet
geen antwoord

#9

17%

n=44

Sportevenementen binnen de instelling
Wel
1

#26

2

#9
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67%
17%

Niet
geen antwoord

#9

17%

n=44

Sportevenementen buiten de instelling
Wel
1

#22

2

#11

50%
25%

Niet
geen antwoord

#11

25%

n=44

Deelname aan externe competities
Wel
1

#11

2

#22

25%
50%

Niet
geen antwoord

#11

25%

n=44

Bekende sporter / bekende Nederlander bezoekt instelling om sport te stimuleren
Wel
#9
1
17%
2

#24

58%

Niet
geen antwoord

#11

25%

=44
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Knelpunten
Welke antwoorden op onderstaande vragen zijn op uw instelling het meest van toepassing?

Er is voldoende professioneel kader binnen de instelling aanwezig om bewegingsparticipatie
in de vrije tijd te realiseren
zeer mee oneens
#2 8%
1
2

#4

8%

3
4
5

#9

17%

#9

17%

#0, 0%

zeer mee eens
geen antwoord

#20

42%

n=44

Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig om beweegparticipatie in de vrije tijd te begeleiden
binnen de instelling
zeer mee oneens
#2 8%
1
2

#9

3
4
5

#13

17%
33%

#0, 0%
#0, 0%

zeer mee eens
geen antwoord

#20

42%

n=44

De cliënten hebben voldoende financiële middelen om de contributie van de sportvereniging
te bekostigen
zeer mee oneens
#9
1
17%
#0, 0%
2
#11
3
25%
4
5

#4

17%

#0, 0%

zeer mee eens
geen antwoord

#20

42%

n=44

De cliënten zijn op dit moment gemotiveerd om te sporten en bewegen in de vrije tijd
zeer mee oneens
#0, 0%
1
#2 8%
2
3

#11

25%

4
5

#11

25%

#0, 0%

zeer mee eens
geen antwoord

20

42%

n=44
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De lichamelijke gesteldheid van de cliënten is op dit moment toereikend om te bewegen in
de vrije tijd
zeer mee oneens
#2 8%
1
#2 8%
2
3

#9

4

#9

5

#2

17%
17%
8%

zeer mee eens
geen antwoord

#20

42%

n=44

De accommodaties op de instelling zijn toereikend om te komen tot bewegingsparticipatie
in de vrije tijd
zeer mee oneens
#0, 0%
1
#9
2
17%
#3 8%
3
4
5

#12

33%

#0, 0%

zeer mee eens
geen antwoord

#20

42%

n=44

Er wordt voldoende ruimte in het programma gemaakt om te komen tot
bewegingsparticipatie in de vrije tijd
zeer mee oneens
#0, 0%
1
#9
2
17%
#14
3
33%
4
5

#2

8%

#0, 0%

zeer mee eens
geen antwoord

#20

42%

n=44

Er is voldoende aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio
zeer mee oneens
#3 8%
1
2
3

#14
#3

8%

4
5

#3

8%

33%

#0, 0%

zeer mee eens
geen antwoord

#21

42%

n=44
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Vervoer naar sportverenigingen buiten de instelling geldt als belangrijke valkuil voor het
niet sporten in de vrije tijd
zeer mee oneens
#2 8%
1
#2 8%
2
#0, 0%
3
#11
4
25%
5

#9

17%

zeer mee eens
geen antwoord

#20

42%

=44

Algemeen
Wilt u een overzicht ontvangen van de resultaten van het inventarisatieonderzoek
beweegparticipatie?
Ja
Nee
geen antwoord

#32

67%

#0, 0%
#12

33%

n=44
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de vorderingen en ontwikkelingen van de
mogelijke programmaontwikkeling bewegingsstimulering door NebasNsg?
Ja
Nee
geen antwoord

#32

67%

#0, 0%
#12

33%

n=44

55

56

