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Abstract 

Titel: De toegankelijkheid van de Ipitup beweegbank voor G-sporters.  

Auteur: Mikey Snoeken  

Opleiding: Bachelor Ergotherapie  

Interne promotor: Reini Haverals  

Externe promotor: Miel Vanhaverbeke  

1) Onderzoeksvraag  

Het doel van dit eindwerk is om de toegankelijkheid te onderzoeken van de Ipitup 

beweegbank in functie van G-sporters. De onderzoeksvraag die in dit eindwerk wordt 
behandeld, is: ‘Wat zijn de belemmeringen en facilitatoren van G-sporters in het 
gebruik van de Ipitup beweegbank?’. Met deze gegevens wordt er gestreefd de 

beweegbank meer toegankelijk te maken voor G-sporters.   
 

2) Methode  

In dit eindwerk wordt er gefocust op verschillende soorten G-sporters. Om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden worden de belemmeringen en facilitatoren 

doormiddel van een semigestructureerd interview en observatie in kaart gebracht. De 
uitvoering van het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie naar soortgelijke 
onderzoeken. Informatie uit de literatuur wordt als norm genomen. Er worden minstens 

twee personen van elke doelgroep uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 
Het is een kwalitatief onderzoek en de uitvoering vindt plaats aan de Ipitup 
beweegbank in het Provinciaal Domein Dommelhof.   

 
3) Resultaten  

Als eerste worden de demografische en klinische kenmerken van de deelnemers 

beschreven. Vervolgens wordt een opdeling gemaakt van belemmeringen en 
facilitatoren volgens het raamwerk van de International Classification of Functioning, 
Disability and Health. De domeinen die besproken worden zijn op functieniveau, 

activiteiten- en participatieniveau, persoonlijke factoren en externe factoren. Per 
domein worden de belemmeringen en facilitatoren beschreven en volgens doelgroep 
overzichtelijk weergegeven in een tabel.  

 
4) Discussie/conclusie  

Voor elk domein en elke doelgroep zijn meerdere belemmeringen en facilitatoren in 

kaart gebracht. Uit dit onderzoek kan besloten worden dat de beweegbank erg 
laagdrempelig is en mogelijkheden biedt voor G-sporters. Aanpassingen die 
aangegeven zijn in de discussie zullen ervoor zorgen dat de G-sporter optimaal gebruik 

kan maken van de beweegbank. Dit eindwerk biedt een basis voor verder onderzoek 
rond dit thema en geeft een indicatie rond de mogelijkheden van de Ipitup beweegbank 
voor G-sporters.  
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Abstract 

Title: The accessibility of the Ipitup exercise bench for athletes with a disability 

Author: Mikey Snoeken  

Education: Bachelor Occupational Therapy  

Internal promoter: Reini Haverals  

External promoter: Miel Vanhaverbeke  

1) Research question  

The aim of this bachelor thesis is to investigate the accessibility of the Ipitup exercise 

bench in function of athletes with a disability. The research question addressed in this 
thesis is: ‘What are the barriers and facilitators of athletes with a disability in using the 
Ipitup exercise bench?’. With this data, the aim is to make the exercise bench more 

accessible to athletes with a disability. 
 

2) Method  

This bachelor thesis focuses on different types of athletes with a disability. To answer 
the research question, the barriers and facilitators are mapped by means of a semi-

structured interview and observation. The execution of the research is based on a 
literature study of similar studies. Information from the literature is taken as the norm. 
At least two people from each target group are invited to participate in the study. It is a 

qualitative study and the implementation takes place at the Ipitup exercise bench in 
the Provincial Domain Dommelhof. 
 

3)  Results  

First, the demographic and clinical characteristics of the participants are described. 
Subsequently, a division is made of barriers and facilitators according to the framework 

of the International Classification of Functioning, Disability and Health. The domains 
that are discussed are body functions and structures, activities, participation, personal 
factors and environmental factors. The barriers and facilitators are described per 

domain and are clearly presented in a table. 
 

4)  Discussion/conclusion  

Several barriers and facilitators have been identified for each domain and target group. 
From this research it can be concluded that the exercise bench is very accessible and 
offers opportunities for athletes with a disability. Adjustments indicated in the 

discussion will ensure that the athlete with a disability can make optimal use of the 
exercise bench. This bachelor thesis provides a basis for further research on this 
theme and also provides an indication of the possibilities of the Ipitup exercise bench 

for athletes with a disability. 
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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt het eindwerk ‘De toegankelijkheid van de Ipitup beweegbank voor G-
sporters. Het onderzoek voor dit eindwerk werd uitgevoerd bij vier verschillende 
doelgroepen van G-sporters en vond plaats op het Provinciaal Domein Dommelhof. 

Het eindwerk is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de bacheloropleiding 
ergotherapie aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Het eindwerk was in 
opdracht van de vzw Ipitup. Van september 2020 tot en met januari 2021 ben ik bezig 

geweest met het onderzoek en het schrijven van het eindwerk.   
 
Samen met mijn externe en interne promotoren (Miel Vanhaverbeke en Reini 

Haverals), heb ik de onderzoeksvraag voor het eindwerk bedacht. Het onderzoek was 
vrij complex om in kaart te brengen maar na uitvoerig kwalitatief onderzoek ben ik erin 
geslaagd om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Tijdens het verloop van 

dit eindwerk stonden mijn externe en interne promotoren altijd voor mij klaar. Zij 
hebben steeds de tijd genomen om mijn vragen te beantwoorden en feedback te geven 
waar het nodig was. Hierdoor kon ik verder met het onderzoek.  

 
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mijn externe en interne promotoren te 
bedanken voor de fijne samenwerking, begeleiding en ondersteuning tijdens dit traject. 

Ook wil ik alle deelnemers bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. 
Zonder de medewerking van deze personen was het niet mogelijk om het eindwerk te 
voltooien.  

 
Tevens wil ik Jan Cornelissen bedanken van het Provinciaal Domein Dommelhof voor 
zijn expertise, bereidwilligheid en vrijwillige inzet in dit onderzoek. Ik heb vaak met Jan, 

Miel en Reini kunnen overleggen over het onderzoek en zij waren voor mij dan ook 
een essentiële factor. Ook van vrienden en familie heb ik raad en steun mogen 
ontvangen. In het bijzonder wil ik mijn ouders nog bedanken. Hun wijsheid en 

motiverende woorden hebben mij geholpen dit eindwerk tot een goed einde te 
brengen. Tot slot wil ik iedereen nog een laatste maal bedanken voor hun inzet en 
meerwaarde aan dit eindwerk.  

 
Ik wens u veel leesplezier toe.  
 

Mikey Snoeken.  
 
Antwerpen, 04 januari 2021.  
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1. Inleiding 

1.1. Het belang van sport  

Iedereen kent de bekende woorden ‘sporten is gezond’. Lichaamsbeweging heeft een 
positieve invloed op de gezondheid en vermindert de kans op obesitas, hart- en 

vaatziekten, kanker, chronisch obstructief longlijden en diabetes. Het maakt niet uit 
welke leeftijd je hebt, investeren in sport en beweging is altijd belangrijk. Hoe vroeger 
je start met sporten en bewegen, hoe langer je er de vruchten van plukt en je kan 

profiteren van de positieve effecten. Deze positieve effecten uiten zich in een goede 
conditie, spierkracht, uithoudingsvermogen etc. Wil je het optimale halen uit bewegen 
en sporten dan start je het best al op een jonge leeftijd (Bailey, Hillman, Arent & 

Petitpas, 2013). Ook op oudere leeftijd heeft sporten zijn voordelen. Wanneer men 
ouder wordt, leidt dit tot afname van spiermassa, inspanningscapaciteit en elasticiteit. 
Dit alles zorgt ervoor dat hoe ouder je wordt, hoe sneller je vermoeid zal zijn en hoe 

minder kracht je zal hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door Sport 
Vlaanderen is gebleken dat regelmatig fysiek actief zijn een positief effect heeft op 
zowel de afname van de spiermassa als het afweersysteem bij ouderen                            

(Sport Vlaanderen, 2020b). Niet alleen voor je fysieke gezondheid is 
lichaamsbeweging goed, het heeft ook een positieve invloed op je stemming en 
humeur. In 2009 deed het Timbos-instituut onderzoek naar de invloed van sport op de 

psychische gezondheid. Als resultaat vond men dat mensen die regelmatig bewegen 
of aan sport doen, minder risico lopen om depressieve symptomen te ontwikkelen. 
Zouden ze die toch krijgen, dan toont het onderzoek aan dat mensen die een actieve 

leefstijl hebben, een grotere kans hebben op herstel. Regelmatig bewegen en fysiek 
actief zijn kan in sommige gevallen hetzelfde effect hebben als antidepressiva of 
psychotherapie (Have, Graaf, & Monshouwer, 2009). 

 
1.2. De WHO-beweegrichtlijnen 

De World Health Organization (WHO) richt zich op de gezondheid van de 

wereldbevolking waarbij het uitschrijven van gezondheidsrichtlijnen, zoals 
beweegrichtlijnen, één van hun taken is. De beweegrichtlijnen van de WHO zijn voor 
iedereen toegankelijk en online te vinden. Ook Ipitup, een vzw die als doel heeft 

bewegen en sporten een vanzelfsprekend deel van het dagelijks leven te maken door 
de drempel tot fysieke activiteit te verlagen, baseerde zich voor de ontwikkeling van 
een beweegbank op de beweegrichtlijnen van de WHO. De richtlijnen werden gebruikt 

en toegepast om ervoor te zorgen dat iedereen gebruik zou kunnen maken van de 
beweegbank. De beweegrichtlijnen omvatten conditie-, kracht- en stabiliteitstraining 
waarbij op een doeltreffende en uitdagende manier aan een sterker en 

uitgebalanceerd lichaam gewerkt kan worden (World Health Organization, 2021). 
 
De WHO-beweegrichtlijnen worden weergegeven voor de drie leeftijdscategorieën. 

Omdat er in dit onderzoek enkel gekeken wordt naar personen onder de 65 jaar, 
worden enkel de richtlijnen besproken voor kinderen van een leeftijd tussen 5-17 jaar 
en volwassenen van een leeftijd tussen 18-64 jaar.  
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De beweegrichtlijnen aanbevolen voor volwassenen van 18-64 jaar zijn als volgt:  

 Personen tussen de 18 en 64 jaar moeten tijdens de week een minimum aan 

150 minuten matige-intensieve aerobe lichamelijke activiteiten uitvoeren of een 

minimum aan 75minuten zwaar-intensieve aerobe lichamelijke activiteiten of 

een combinatie van matige en zware activiteiten.  

 Personen tussen de 18 en 64 jaar moeten aerobe activiteiten uitvoeren in 

periodes van minimum 10 minuten.  

 Wanneer personen tussen de 18 en 64 jaar extra gezondheidsvoordelen willen 

bereiken, moeten deze personen de aerobe fysieke activiteiten met matige 

intensiteit verhogen tot 300 minuten per week of 150 minuten intensieve aerobe 

fysieke activiteit per week uitvoeren of een gelijkwaardige combinatie van 

matige en zware activiteit.  

 Spierversterkende activiteiten waarbij grote spiergroepen betrokken zijn, 

moeten twee of meer dagen per week worden uitgevoerd (World Health 

Organization, 2011a).  

 
De beweegrichtlijnen aanbevolen voor kinderen van een leeftijd tussen 5 en 17 jaar 

zijn natuurlijk anders dan die voor volwassenen. Voor kinderen en jongeren onder de 
18 jaar hebben lichamelijke activiteiten een andere betekenis. Lichamelijke activiteiten 
omvatten voor hen spelen, spelletjes, sporten, verplaatsen en vervoeren, klusjes 

uitvoeren, lessen lichamelijke opvoeding of geplande lichaamsbeweging in de zin van 
gezins-, school- of gemeenschapsactiviteiten (World Health Organization, 2011b). 
Wanneer kinderen en jongeren tussen de 5 en 17 jaar cardiorespiratoire, spierconditie, 

botgezondheid, cardiovasculaire en metabolische biomarkers willen verbeteren, 
houden ze het best rekening met volgende beweegrichtlijnen:  

 De kinderen en jongeren moeten dagelijks een minimum van 60 minuten matige 

tot zware lichaamsactiviteiten opbouwen.  

 Een groot aanbod van meer dan 60 minuten aan lichamelijke activiteiten leveren 

extra gezondheidsvoordelen op.  

 De dagelijkse activiteiten die het meest uitgevoerd worden moeten aeroob zijn. 

Activiteiten van een hoge intensiteit moeten opgenomen worden en daarbij 

horen ook de activiteiten die spieren en botten versterken. Dit voor minstens 3x 

per week (World Health Organization, 2011b).  

 
1.3. Sporten voor personen met een beperking: G-sport  

‘G-sport’ is een benaming die niet door iedereen gekend is. G-sport omvat alle sporten 
die uitgeoefend worden door personen met een beperking. De beperkingen van deze 
personen kunnen variëren. Zo heb je personen met een fysieke, visuele, verstandelijke 

en auditieve beperking. Ook personen met autisme of psychische kwetsbaarheid 
kunnen deelnemen aan G-sport. Binnen G-sport heb je de exclusieve en inclusieve 
sportverenigingen. In de exclusieve sportverenigingen sport je als G-sporter enkel 

samen met andere G-sporters. In de inclusieve sportverenigingen ligt dit anders. Hier 
sport je als G-sporter samen met personen die geen beperking hebben (G-Sport 
Vlaanderen, 2020b).  
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Uit een kwalitatief onderzoek naar de ervaring van veertig G-sporters gevoerd door 

Leemrijse en collega’s, gaven bijna alle G-sporters uit dit onderzoek aan veel plezier 
te beleven aan sporten. De deelnemers gaven aan zich zowel fysiek als mentaal beter 
te voelen dankzij het sporten. Niet alleen fysiek en mentaal had dit voordelen, zo 

vergrootte het ook hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Voor mensen met een visuele 
beperking gaf sporten bijvoorbeeld een positief gevoel van vrijheid. De G-sporters met 
een fysieke beperking gaven aan dat sport hen hielp de fysieke achteruitgang te 

voorkomen of te vertragen. Er werd vastgesteld dat sport de zelfredzaamheid van deze 
personen bevorderde. Soms heel direct doordat zij bijvoorbeeld beter met hun rolstoel 
leerden omgaan of beter leerden omgaan met hun visuele beperking. Naast deze 

persoonlijke waarde van sport, kan sporten voor personen met een fysieke beperking 
ook een brede maatschappelijke waarde met zich meebrengen. Zo kunnen mensen 
door sport hun conditie verbeteren en hierdoor meer werken of hun werk hervatten. 

Heel wat personen met een fysieke beperking hebben ook te maken met chronische 
pijn. De deelnemers in het onderzoek geloofden ook dat sport een bijdrage kan leveren 
in het leren omgaan met deze chronische pijn (Leemrijse, Kappen & Boeije, 2019). 

 
G-sport Vlaanderen heeft in 2018 onderzoek gedaan naar het aantal personen met 
een beperking die aan sportparticipatie doen. Daarbij werd er gestart met een 

literatuurstudie. Uit de literatuurstudie is gebleken dat 23% van de Vlaamse bevolking 
een handicap of beperking heeft, waarvan 12% zich beperkt zou voelen in het 
uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Aansluitend op deze literatuurstudie, verspreidde 

G-sport Vlaanderen een vragenlijst via sportgerelateerde kanalen en niet-
sportgerelateerde kanalen. Alle vragenlijsten werden digitaal en mondeling ingevuld. 
In totaal registreerde men 2 820 vragenlijsten waarvan 1 770 volledig en 1 050 

onafgewerkt ingevuld. Van de 2 820 vragenlijsten bleken er 1 555 relevant voor het 
onderzoek. 51,8% van de bereikte personen met een beperking gaf aan regelmatig te 
sporten, met name minstens 1 keer per week. 12,3% gaf aan niet regelmatig te sporten 

en de overige 35,9% zou helemaal niet gesport hebben in het afgelopen jaar. De 
resultaten via een sportgerelateerd kanaal zouden hoger kunnen liggen dan via een 
niet-sportgerelateerd kanaal. Wanneer deze resultaten werden vergeleken met het 

resultaat van de vragenlijst bij 1 172 personen met een beperking via een niet-
sportgerelateerd kanaal, gaf 46% aan regelmatig te sporten. Daarnaast gaf 42% aan 
niet gesport te hebben in het afgelopen jaar (G-sport Vlaanderen vzw, 2018). 

 
Zoals in de vorige alinea beschreven is, voelt 12% van de bevolking met een handicap 
of beperking zich beperkt in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Wanneer deze 

bevinding wordt doorgetrokken naar sportactiviteiten, wordt vastgesteld dat personen 
met een beperking ook hier tegen een aantal belemmeringen aanlopen. Toch zijn er 
ook een aantal facilitatoren die deze personen ondersteunen in het beoefenen van 

sport. In een onderzoek van Jaarsma en collega’s werd via een vragenlijst bij 1 223 
personen met een beperking onderzocht wat de barrières en facilitatoren zijn van 
sportdeelname na een revalidatie. Dit onderzoek vond plaats in het Revalidatiecentrum 

van het Universitair Medisch Centrum te Groningen. Uit het onderzoek bleek dat 58% 
van de deelnemers na hun revalidatie weer actief deelnamen aan sport. Het hebben 
van een jonge leeftijd en een hoog opleidingsniveau werd positief geassocieerd aan 
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het terug fysiek actief worden. Maar ook ondersteunen van sportdeelname, 
gezondheid, plezier, vergroten van fysieke kracht en advies van 

revalidatieprofessionals werd gezien als facilitator. Gebruik van hulpmiddelen en 
omgevingsbarrières daarentegen werden gezien als belemmering. Het onderzoek 
concludeerde dat revalidatieprofessionals de gezondheidsvoordelen en plezier van 

sportdeelname moeten benadrukken. Mensen met een lichamelijke beperking moeten 
eraan herinnerd worden dat ze actief moeten blijven na het voltooien van hun 
revalidatieproces. De revalidatieprofessionals moeten ook informatie verstrekken over 

strategieën om milieubelemmeringen voor sportdeelname te verminderen, waardoor 
mensen die hulpmiddelen gebruiken deze belemmeringen kunnen overwinnen 
(Jaarsma, Dekker, Geertzen & Dijkstra, 2016). In 2014 werd een ander onderzoek 

uitgevoerd door dezelfde onderzoekers. Het onderzoek bracht de belemmeringen en 
facilitatoren van sportparticipatie in kaart voor mensen met een lichamelijke handicap. 
Het toonde aan de dat de belemmeringen vooral gericht waren op de handicap of 

beperking zelf en problemen met de gezondheid. De facilitatoren daarentegen waren 
het ervaren van plezier, betere gezondheid en sociaal contact. Ook toonden ze aan 
dat het ervaren van belemmeringen en facilitatoren van sportdeelname afhangt van de 

leeftijd en type handicap (Jaarsma, Dijkstra, Geertzen & Dekker, 2014).  
 
In 2019 werd er een onderzoek gedaan dat specifiek gericht was op belemmeringen 

en facilitatoren bij personen na een beroerte. Het doel was om de barrières en 
faciliterende factoren van loopgerelateerde participatie te onderzoeken vanuit het 
perspectief van de persoon zelf. Er namen 21 personen deel en er werden 

belemmeringen en facilitatoren gerapporteerd in alle componenten van het ICF-
raamwerk. Ganggerelateerde participatie is een belangrijke uitkomstmaat en is 
essentieel om actief te kunnen deelnemen. Deze wordt beter indien 

bewegingsgerelateerde functies, cognitieve functies, persoonlijke factoren en 
omgevingsfactoren tijdens en na de revalidatie als één geheel beschouwd worden. 
Hiermee concludeert men dat men niet enkel moet inzetten op één enkel aspect maar 

op alle voorgaande componenten als een geheel, tijdens en na de revalidatie (De 
Rooij, van de Port, van der Heijden, Meijer & Visser-Meily, 2019).   

 

Naast volwassen personen met een beperking zijn er ook heel wat kinderen met een 
beperking die, net zoals de volwassenen, tijdens het sporten worden geconfronteerd 
met belemmeringen en facilitatoren. In 2018 onderzochten Wright, Robert, Bowman & 

Crettenden welke belemmeringen en facilitatoren kinderen met een fysieke beperking 
ervaren bij het beoefenen van sport. Hierbij bracht men de ervaringen van kinderen en 
jongeren zelf in kaart, alsook die van clinici. De meest opvallende facilitator die door 

clinici werd beschreven was het plannen van programma’s om succes en inclusie te 
bevorderen. Bij jongeren waren de twee belangrijkste facilitatoren lichaamsbeweging 
leuk maken en zorgen voor kansen om actief te kunnen zijn. De barrières die 

beschreven werden door clinici waren de praktische beperkingen, tijdsbeperkingen en 
foutieve prioriteiten. Voor jongeren was dit voornamelijk het gebrek aan toegankelijke 
en inclusieve kansen (Wright, Roberts, Bowman & Crettenden, 2018). 
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Personen met een beperking kunnen opgedeeld worden in verschillende groepen. Zo 
richt G-sport Vlaanderen zich op zes specifieke doelgroepen, namelijk:  

 Sporters met een fysieke beperking 

 Sporters met psychische kwetsbaarheid  

 Sporters met een visuele beperking 

 Dove of slechthorende sporters  

 Sporters met een autismespectrumstoornis 

 Sporters met een verstandelijke beperking  

 

In het onderzoek dat binnen dit eindwerkproject wordt uitgevoerd, zullen alle 
bovengenoemde doelgroepen worden betrokken, behalve de sporters met psychische 
kwetsbaarheid en dove of slechthorende sporters. Deze laatste twee doelgroepen zijn 

minder relevant in het kader van het onderwerp dat wordt onderzocht in dit project. 
Later, bij de bespreking van de onderzoeksdoelstelling, wordt dit verder toegelicht.  
 

1.3.1. Sporters met een fysieke beperking  

Wanneer een persoon een fysieke of motorische beperking heeft, is de 
bewegingsmogelijkheid van deze persoon verstoord. Binnen de term fysieke beperking 
heb je veel variaties en een fysieke beperking kan erg breed zijn. Zo heb je personen 

met een amputatie, artritis, reuma, spasticiteit ten gevolge van een 
hersenbeschadiging, verlamming door een dwarslaesie, verminderde 
handvaardigheid, gewrichtsvergroeiingen, spierziektes, dwerggroei etc. Afhankelijk 

van het soort fysieke beperking van een persoon, kan het zijn dat deze persoon 
rolstoelgebonden is. De mogelijkheden op sportief vlak zijn dan ook afhankelijk van de 
beperkingen van de sporters (G-sport Vlaanderen, 2020c). 

 
1.3.2. Sporters met een visuele beperking 

Bij sporters met een visuele beperking kan een onderscheid gemaakt worden tussen 
blinde en slechtziende sporters. Een slechtziende sporter is iemand die met de beste 

correctie van de ogen nog steeds visuele problemen ervaart. De ogen worden 
gecorrigeerd door het dragen van een bril of lenzen. Ondanks deze correctie hebben 
slechtziende sporters nog steeds een visuele beperking en is de gezichtsscherpte 

minder dan of net 3/10 met beide ogen. Dit wil zeggen wanneer iemand met goede 
ogen een stoel al op tien meter afstand ziet, dat de slechtziende persoon deze stoel 
pas op 3 meter of minder ziet. Bij blinde sporters is de visuele beperking nog groter. 

Met een visuele correctie ervaren zij een gezichtsscherpte van minder dan of juist 1/20 
met beide ogen. Dit betekent wanneer iemand met twee goede ogen een stoel al op 
twintig meter afstand ziet, een blind persoon dezelfde stoel pas op één meter afstand 

of minder kan zien (Blindenzorg licht en liefde, 2014). 
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1.3.3. Sporters met een autismespectrumstoornis  

Autisme is een verkorting van autismespectrumstoornis, wat ook wel een 
ontwikkelingsstoornis wordt genoemd. Het is een stoornis die optreedt op jonge 

leeftijd. Ze wordt gekenmerkt door een andere manier van denken, verwerken van 
informatie en kan leiden tot een cognitief beperkt functioneren. Vaak is het ook zo dat 
autisme gepaard gaat met andere aandoeningen zoals bijvoorbeeld ADHD. Hierdoor 

bestaan er vele varianten, vandaar ook de naam autismespectrumstoornis. Het is een 
erg complexe stoornis waarover nog niet heel veel geweten is. Autisme heeft een grote 
invloed op alle aspecten van het leven. Men dient de dingen op een aangepaste en 

andere manier aan te pakken in vergelijking met personen zonder deze beperking 
(Vlaamse Vereniging Autisme, 2020). 
 

1.3.4. Sporters met een verstandelijke beperking  

Een verstandelijke beperking wordt gekenmerkt door het trager ontwikkelen van 
vaardigheden om iets aan te leren. In vergelijking met leeftijdsgenoten wordt ook niet 
hetzelfde niveau bereikt. Men spreekt van een verstandelijke beperking wanneer de 
persoon op een IQ-test onder de 70 scoort (Stevelinck, 2017). De gemiddelde score 
van een IQ test ligt rond de 100 en wordt als normaal beschouwd (Vlaams agentschap 
voor personen met een handicap, 2020). 

 
1.4. G-Sport in Vlaanderen  

In Vlaanderen is de bekendste organisatie rond G-sport ongetwijfeld G-sport 

Vlaanderen vzw. Verder zijn er in Vlaanderen nog andere organisaties die zich inzetten 
voor personen met een beperking. Voorbeelden hiervan zijn Sport Vlaanderen en 
Parantee-Psylos. Deze organisaties werken samen met G-sport Vlaanderen en andere 

minder bekende organisaties en instanties om personen met een beperking aan het 
sporten of bewegen te krijgen (G-sport Vlaanderen, 2020b).  
 

1.4.1. G-sport Vlaanderen vzw 

De organisatie G-sport Vlaanderen vzw is een organisatie die uitgaat van de Vlaamse 
Overheid. Ze zet zich in voor de ondersteuning en promotie van G-sport. Eén van de 
belangrijkste taken van G-sport Vlaanderen is het uitvoeren van taakspecifieke 

opdrachten ten voordele van de G-sport. Zo zijn ze een aanspreekpunt voor alle G-
sporters, organisaties en externe partners die betrokken zijn bij G-sport. De organisatie 
heeft ook een loketfunctie waarbij ze voornamelijk het G-sportlandschap kenbaar 

maakt. Ze beschikken over een kenniscentrum met allerlei thema’s die relevant zijn 
voor G-sport. Het warm maken en sensibiliseren van de bevolking voor G-sport is een 
taak waar G-sport Vlaanderen erg veel belang aan hecht. Maar ook het activeren van 

G-sporters vinden ze belangrijk en proberen ze te realiseren. Dit doen ze door het 
opzetten van een netwerk en uitwerken van een optimale samenwerking. G-sport 
Vlaanderen wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk personen met een beperking plezier 

beleven aan het sporten, daarom hebben zij dit ook opgesteld als hun missie (G-sport 
Vlaanderen, 2020a). 
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1.4.2. Sport Vlaanderen vzw  

Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Hun missie is zo 
veel mogelijk mensen blijvend aan het sporten krijgen. Door het organiseren van vele 

evenementen en activiteiten proberen zij mensen kennis te laten maken met zoveel 
mogelijk sporten. Sport Vlaanderen beschikt over 14 goed uitgeruste sportcentra. In 
deze sportcentra kunnen individuele sporters, scholen, clubs, bedrijven en 

sportkampen terecht voor allerlei activiteiten. Zo worden er sportklassen, sportlessen 
en bedrijfssportdagen georganiseerd. Ook kan je er als individuele sporter terecht voor 
je alledaagse uurtje sport. Naast het organiseren van evenementen en activiteiten 

ondersteunen zij de Vlaamse Regering bij de voorbereiding en de evaluatie van het 
beleid, van alledaagse recreatie sporten tot topsport (Sport Vlaanderen, 2020a). 
 

1.4.3. Parantee-Psylos vzw  

Parantee-Psylos vzw is een organisatie die het sporten wil bevorderen bij personen 
met een beperking of bepaalde kwetsbaarheid. Ze beschikken over meer dan 5000 

leden die sportieve activiteiten uitvoeren onder begeleiding van een team van 40 vaste 
en vrijwillige medewerkers. Deze medewerkers zetten zich dagelijks in om actief 
betrokken te zijn bij de dienstverleningen van meer dan 120 sportclubs. Ook zorgen 

ze voor een uitgebreid activiteitenaanbod waarmee de deelnemers aan de slag gaan 
(Parantee-Psylos, 2020b). Parantee-Psylos streeft ernaar kansen te creëren zodat alle 
personen met een beperking volgens hun persoonlijke behoeften, mogelijkheden en 

ambities kunnen deelnemen aan sportactiviteiten, op een gezonde en kwaliteitsvolle 
manier. Hierbij richten zij zich niet alleen op de persoon zelf, maar ook op zijn of haar 
omgeving (Parantee-Psylos, 2020a). 

 
 

1.5. De Ipitup Beweegbank: innovatief bewegen voor iedereen  

1.5.1. Ipitup vzw 

Ipitup vzw is een organisatie die als doel heeft bewegen en sporten een 

vanzelfsprekend deel van het dagelijks leven te maken door de drempel tot fysieke 
activiteit te verlagen (Ipitip vzw, 2020c). De organisatie is ontstaan door een project 
dat gestart is in de stad Leuven. Het project had initieel de naam ‘Leuven, een vitale 

stad’. Met dit project zochten ze naar ideeën om meer mensen aan het bewegen of 
sporten te krijgen. Hun ambitie is om mensen die te weinig of niet sporten in beweging 
te krijgen en deze ook in beweging te houden (Ipitup vzw, 2020d). 

 
1.5.2. De Ipitup beweegbank  

Vanuit Ipitup vzw is het idee ontstaan om een normale zitbank om te bouwen tot een 

alles-in-één-fitness toestel, namelijk de Ipitup beweegbank. De Ipitup beweegbank is 
een zitbank die de organisatie zo ontwikkeld heeft dat ze als fitnesstoestel gebruikt 
kan worden door meerder personen tegelijkertijd. De beweegbank biedt een ruim 

aanbod aan unieke lichaamsoefeningen waarvoor je enkel je lichaam nodig hebt. Het 
mooie aan de beweegbank is dat het ook gebruikt kan worden als gewone zitbank, 
bijvoorbeeld wanneer je even wil rusten na een wandeling. Het design zorgt ervoor dat 

mensen nieuwsgierig worden en het nodigt hen uit om te bewegen. De beweegbank 
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is zo ontworpen dat het drempelverlagend is voor personen die te weinig of niet 
bewegen. De beweegbank van Ipitup is op verschillende plekken in Vlaanderen en 

Nederland te vinden. Zo staan ze in parken, op pleinen, langs paden, op straathoeken, 
op schooldomeinen, sport-, industrie- en zakencomplexen, campings en bij 
woonzorgcentra. Door zijn vormgeving kan deze zonder problemen ingepast worden 

in al deze verschillende omgevingen. De bank is ook vrij compact en neemt niet veel 
ruimte in beslag. Dit biedt mogelijkheden voor organisaties om beweegmomenten, 
bootcamps en activiteiten te organiseren voor verschillende doelgroepen. De 

beweegbank bestaat uit zes verschillende oefenstations. Elke zijde is opgedeeld in 
drie oefenstations, zowel voor- als achterkant. Per oefenstation zijn fitnesselementen 
gevestigd waarop bodyweight oefeningen uitgevoerd kunnen worden. Er zijn 

elementen aanwezig zoals een innovatieve suspentietrainereenheid, een 
vooruitstrevend step- en balanceerbord, een gekartelde pull-up bar met opstapje en 
een armdipstation aan beide kanten. Omdat de beweegbank opgedeeld is, kan er op 

hetzelfde moment door meerdere personen geoefend worden. In het midden van elke 
beweegbank staat een infopaneel bevestigd waarop de nodige informatie staat die 
men kan gebruiken bij de uitvoering van de laagdrempelige oefeningen per 

oefenstation. Ipitup ontwikkelde de beweegbank zodanig dat iedereen die de bank zou 
willen gebruiken lichaamsoefeningen kan uitvoeren op een individueel aangepast 
niveau. Een extra hulpmiddel dat Ipitup hierbij toevoegt, is de Ipitup beweegapp. De 

Ipitup beweegapp is een gratis virtuele coach en motivator die beschikt over een 
individueel programma met een uitgebreide oefeningenmatrix. De app beschikt over 
meer dan 250 oefeningen waarmee je onmiddellijk aan de slag kan gaan na het 

bepalen van je startniveau en een eenvoudige self-testing (Ipitup vzw, 2020a) De 
combinatie van de app en de beweegbank zorgt voor een breed aanbod aan 
bewegingsmogelijkheden en het stimuleert jong en oud in hun motorische 

ontwikkeling. De beweegbank moet mensen nieuwsgierig maken en samenbrengen 
waardoor alle leeftijden net dat extra duwtje in de rug krijgen om te gaan sporten (Ipitup 
vzw, 2020b). 

 
1.5.3. Doel van deze studie 

Op heden werd de beweegbank volledig toegankelijk bevonden door de doorsnee 
sporter. Momenteel rijst de vraag of de beweegbank ook toegankelijk is voor G-

sporters. Het doel van dit onderzoek is om de facilitatoren en belemmeringen in kaart 
te brengen van het gebruik van de Ipitup beweegbank door G-sporters, zodat de 
beweegbank ook voor hen optimaal toegankelijk kan worden gemaakt. Ipitup wil bij de 

verschillende doelgroepen van G-sporters onderzoeken wat hun ervaring is met de 
beweegbank. Er wordt daarbij de vraag gesteld of de oefeningen van de beweegbank 
voor hen haalbaar zijn. In de uitwerking van dit eindwerk zal daarbij worden gekeken 

naar de vier verschillende doelgroepen die eerder werden beschreven. De 
onderzoeksvraag die in dit eindwerk wordt behandeld, is: ‘Wat zijn de belemmeringen 
en facilitatoren van G-sporters in het gebruik van de Ipitup beweegbank?’. Met deze 

gegevens wordt er gestreefd de beweegbank meer toegankelijk te maken voor G-
sporters.  
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2. Methode  

2.1. Beschrijving van de setting  

De praktische uitwerking van het eindwerk vond plaats op het provinciaal domein 
Dommelhof in Pelt. Dommelhof is een instelling in de provincie Limburg die zich inzet 

voor de G-sport. De instelling heeft recent een beweegbank laten installeren op het 
domein zelf waar de deelnemers van deze studie werden verzameld. Per doelgroep 
werden minstens 2 personen uitgenodigd op het domein. In samenwerking met Miel 

Vanhaverbeke (directeur Ipitup en externe promotor) en Jan Cornelissen (G-sport 
expert ter plaatse) werden de doelgroepen en hun begeleiders ontvangen. Er werd per 
groepje een semigestructureerd interview, een gesprek en een observatie uitgevoerd 

aan de beweegbank. 
 

2.2. Deelnemers 

De beweegbank is toegankelijk voor alle leeftijden. Hoofdzakelijk werd er vooral gericht 
op de volwassen leeftijd van 18 tot 64 jaar. Uiteraard zijn kinderen en gepensioneerden 
ook bekwaam om de beweegbank op een veilige manier te gebruiken. In dit onderzoek 

kwamen enkel de leeftijdsgroepen tot 65 jaar in aanmerking. Dit is zo beslist omdat er 
al een geriatrische beweegbank ontwikkeld werd voor de leeftijdsgroep boven de 65 
jaar. Voor dit onderzoek werd gezocht naar zowel jongeren als volwassenen met een 

beperking.  
 
De doelgroepen waarvoor telkens 2 deelnemers werden gezocht:  

 Sporters met een fysieke beperking 

 Sporters met een visuele beperking  

 Sporters met een autismespectrumstoornis 

 Sporters met een verstandelijke beperking  

 

De specifieke kenmerken waaraan de personen moeten voldoen om te kunnen 
deelnemen aan het onderzoek zijn: 
 Inclusiecriteria:  

 De personen moeten actief kunnen deelnemen aan oefeningen op de 

beweegbank 

 De personen moeten op eigen initiatief en/of met hulp van de begeleider 

tot bij de beweegbank geraken.  

 Als de personen niet autonoom op de plek kunnen geraken of deel 

kunnen nemen aan het interview, is er een begeleider beschikbaar die 

voor hen kan optreden tijdens het interview en hen begeleiden.  

 De personen zijn niet jonger dan 6 jaar en niet ouder dan 65 jaar.   
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 Exclusiecriteria:  

 Personen zijn recent in contact gekomen met COVID-19 waardoor zij 

een gevaar vormen voor anderen.  

 Personen kunnen door hun medische aandoening in gevaar komen door 

de COVID-19 pandemie.  

Het provinciaal domein Dommelhof werkt samen met G-sport organisaties waaruit de 
deelnemers werden geselecteerd. Jan Cornelissen nam telefonisch en via mail contact 
op met deze organisaties. Het project werd kort voorgesteld en toegelicht met de 
eerdergenoemde criteria. Er werd gevraagd naar hun beschikbaarheid en bereidheid 
om deel te nemen. Vervolgens werd een datum afgesproken om de testing te laten 

doorgaan.  

2.3. De onderzoeksmethode  

In dit onderzoek werd, net zoals in het onderzoek van de Rooij en collega’s dat werd 
besproken in de inleiding, op zoek gegaan naar de belemmeringen en facilitatoren die 

door G-sporters worden ervaren bij het gebruiken van de beweegbank. Daarbij werd 
in dit onderzoek eenzelfde onderzoekswijze gehanteerd.  

 
Per doelgroep werden minstens twee personen met dezelfde beperking uitgenodigd. 
Aangekomen bij de beweegbank werden eerst de onderzoekers aan hen voorgesteld. 
Daarna werd besproken wat de bedoeling was van het onderzoek en werd er uitleg 

gegeven over de beweegbank. Vervolgens werd een semigestructureerd interview 
afgenomen om te onderzoeken waar de belemmeringen en de facilitatoren voor de 
verschillende doelgroepen precies liggen.   

Dit semigestructureerd interview werd in een eerder onderzoek door een student van 
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen opgesteld. Echter werd dit semigestructureerd 
interview aangepast met vragen die van toepassing zijn op de doelgroepen. Het 

interview moest voor iedereen begrijpbaar zijn en personen met een verstandelijke 
beperking moesten in staat zijn de vragen te beantwoorden in samenspraak met hun 
begeleider. Het interview bracht in kaart wat de belemmeringen en facilitatoren waren 

uit het standpunt van de G-sporter (Zie bijlage 1). Het interview werd simultaan 
afgenomen tijdens de uitvoering van minstens twee oefeningen per station op de 
beweegbank. Zo konden we op het moment van de uitvoering de resultaten noteren 

en observeren.  
 
Na de uitvoering van oefeningen op de beweegbank werden nog enkele algemene 

vragen gesteld. Dit om een algemener beeld te krijgen over belemmeringen en 
facilitatoren die niet rechtstreeks aan de beweegbank zijn gelinkt zoals bijvoorbeeld 
omgeving, vervoer, bereikbaarheid etc. In dit aspect van het onderzoek hadden we al 

een beeld van de belemmeringen en facilitatoren, aangetoond door de personen zelf. 
Met dit gegeven was het mogelijk om tijdens de demonstratie vanuit een professioneel 
standpunt te kijken naar andere mogelijke belemmeringen en facilitatoren. Na de 

demonstratie sloten we af met een dankwoord. De resultaten werden verder anoniem 
verwerkt in het eindwerk en gecategoriseerd volgens het raamwerk van de 
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International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). De ICF is een 
classificatiesysteem waarbij aspecten van het menselijk functioneren die gerelateerd 

zijn aan gezondheidsproblemen of beperkingen op een systematische wijze geordend 
worden. Als eerste werden de demografische en klinische kenmerken van de 
deelnemers beschreven. Vervolgens werd een opdeling gemaakt van belemmeringen 

en facilitatoren per domein van het ICF. De domeinen die besproken werden waren 
functieniveau, activiteiten- en participatieniveau, persoonlijke factoren en externe 
factoren. Per domein werden de belemmeringen en facilitatoren beschreven en 

volgens doelgroep overzichtelijk weergegeven in een tabel. De resultaten van het 
onderzoek werden verder besproken in de discussie van dit eindwerk waarbij ook 
mogelijke aanpassingen aan de beweegbank werden voorgesteld om de beweegbank 

meer toegankelijk te maken voor G-sporters.  
 

2.4. De planning  

De afspraken vonden plaats op 23 en 25 november en op 5 december 2020. Op 23 
november ontvingen we om 12u30 twee personen van de doelgroep visuele beperking. 
Om 14u00 diezelfde dag ontvingen we twee personen met een fysieke beperking 

waarvan één persoon in een rolstoel en één persoon met een hemipleeg beeld aan de 
rechterzijde als stapper. Op woensdag 25 november kwamen twee kindergroepen met 
ASS, hieruit selecteerden we telkens twee of meerdere kinderen. De groepen waren 

aanwezig om 14u00 en 15u00. De laatste afspraak vond plaats op zaterdag 5 
december tussen 10u00 en 11u00. Hier ontvingen we een persoon met een licht 
verstandelijke beperking en een persoon met het syndroom van Down.  

 

3. Resultaten 

3.1. Demografische en klinische kenmerken van de deelnemers  

Alle potentiële deelnemers die waren uitgenodigd voor een interview, stemden ermee 
in deel te nemen. We hebben geen deelnemers uitgesloten, iedereen voldeed aan de 

criteria. Tien deelnemers werden geïncludeerd (4 vrouwen en 6 mannen), in totaal 
waren vier van de tien deelnemers kinderen. Tabel 1 toont de demografische en 
klinische kenmerken van de deelnemers.  

 

Tabel 1: Demografische en klinische kenmerken van de deelnemers 

 

PARTICIPANTEN  GESLACHT LEEFTIJD IN 

JAREN  

BIJGESTAAN 

DOOR EEN 

BEGELEIDER  

CHRONISCHE 

AANDOENINGEN  

1 Vrouw  27 Nee Visuele beperking  

2 Vrouw 53 Nee Visuele beperking  

3 Man 63 Nee Fysieke beperking – 

bovenbeenamputatie 

rechts 

(rolstoelgebruiker) 

4 Man  30 Nee Fysieke beperking – 

hemiplegie 
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rechterzijde (niet 

rolstoelgebruiker)  

5  Vrouw  10 Ja  ASS  

6 Vrouw  10  Ja ASS 

7  Man  8 Ja  ASS  

8 Man  7  Ja ASS 

9 Man  34 Ja Verstandelijke 

beperking – 

Syndroom van Down 

10 Man  41 Ja Licht verstandelijke 

beperking 

 
 

Alle belemmeringen en facilitatoren die naar voor kwamen tijdens de afname van het 
semigestructureerd interview, observatie en gesprek werden gecategoriseerd volgens 
de vijf componenten van het ICF-raamwerk: functieniveau, activiteitenniveau, 

participatieniveau, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Per categorie van het 
ICF-raamwerk zal worden beschreven wat de belemmeringen en facilitatoren zijn voor 
de verschillende doelgroepen die deelnamen aan het onderzoek. Bij de beschrijving 

van de resultaten per domein worden soms enkele quotes anoniem weergegeven van 
deelnemers. De quotes werden niet opgenomen maar wel genoteerd tijdens de testing.  
 

3.2. Belemmeringen en facilitatoren op functieniveau  

De belemmeringen die werden waargenomen op functieniveau kunnen we verder 
opdelen in drie domeinen: beweging gerelateerde functies, sensorische functies, pijn 
en mentale functies.  

 
3.2.1. Belemmeringen en facilitatoren in het domein bewegingsgerelateerde 

functies 

Faciliterende factoren op functieniveau waren verbeteren van de gezondheid, conditie, 
spierkracht en mobiliteit. Dit was zo voor alle doelgroepen.  
 

Belemmeringen in het domein bewegingsgerelateerde functies waren voornamelijk 
van toepassing op de deelnemers met een fysieke beperking. De belemmeringen die 
hier in kaart werden gebracht waren motorische stoornissen/ongecontroleerde 

bewegingen, verminderde spierkracht, vermoeidheid, verminderd evenwicht, 
verminderde mobiliteit en verminderd uithoudingsvermogen. Een 63-jarige deelnemer 
met een amputatie aan het linkerbeen zei:  

 
‘Ik krijg regelmatig opstoten in mijn fysieke toestand, afhankelijk van de fysieke 
toestand kan ik sommige oefeningen wel of niet uitvoeren. Heb ik die dag een opstoot 

lukt me dit hoogstwaarschijnlijk niet. De opstoot zorgt ervoor dat ik pijn heb, vermoeid 
ben en hoogstwaarschijnlijk ook verlies van spierkracht’. 
 

Bij de personen met visuele beperking werden geen belemmeringen opgemerkt in 
bewegingsgerelateerde functies. De doelgroep met autismespectrumstoornis waren 
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kinderen. Door hun kleine gestalte hadden zij voornamelijk problemen met hun lengte 
waardoor zij de oefeningen niet altijd correct konden uitvoeren zoals afgebeeld. Bij de 

uitvoering werd hier naar alternatieven gezocht die wel correct en zonder problemen 
konden worden uitgevoerd. De beweegbank is hoofdzakelijk ontwikkeld voor 
volwassenen maar zou wel toegankelijk moeten zijn voor alle leeftijden. Wanneer we 

keken naar de personen met een verstandelijke beperking zagen we dat zij 
hoofdzakelijk problemen hadden met de controle en continuïteit van willekeurige 
bewegingen en verminderd evenwicht. Zij hadden correctie en stimulatie nodig om de 

oefeningen correct uit te voeren. Op andere vlakken zoals mobiliteit of spierkracht 
hadden zij geen problemen.  
 

Tabel 2: Belemmeringen en facilitatoren in het domein beweging gerelateerde functies 

 

DOELGROEPEN  BELEMMERINGEN  FACILITATOREN 

FYSIEKE BEPERKING: 

ROLSTOELGEBRUIKER/ NIET 

ROLSTOELGEBRUIKER  

 Motorische 

stoornissen/ongecontroleer

de bewegingen  

 Verminderde spierkracht  

 Vermoeidheid  

 Verminderd 

uithoudingsvermogen/cond

itie 

 Verminderd evenwicht  

 Verminderde mobiliteit 

 Verbetering gezondheid  

 Verbetering 

uithoudingsvermogen/cond

itie  

 Verbetering spierkracht  

 Verbetering mobiliteit 

AUTISMESPECTRUMSTOORN

IS  

 Lengteverschil met 

oorspronkelijke doelgroep 

beweegbank 

 

 Verbetering gezondheid  

 Verbetering 

uithoudingsvermogen/cond

itie  

 Verbetering spierkracht  

 Verbetering mobiliteit 

VISUELE BEPERKING   Geen belemmeringen   Verbetering gezondheid 

 Verbetering 

uithoudingsvermogen/cond

itie  

 Verbetering spierkracht 

 Verbetering mobiliteit 

VERSTANDELIJKE 

BEPERKING 

 Controle van willekeurige 

bewegingen 

 Continuïteit van 

willekeurige bewegingen 

 Verminderd evenwicht  

 Verbetering gezondheid  

 Verbetering spierkracht 

 Verbetering conditie    
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3.2.2. Belemmeringen en facilitatoren in het domein sensorische functies en 

pijn  

Belemmeringen in het domein sensorische functies en pijn waren verminderde visuele 

functies, temperatuur en pijn. Pijn werd voornamelijk ervaren aan de optrek bar, deze 
had een ruw patroon zodat de persoon meer grip heeft aan de bar. Dit werd 
voornamelijk opgemerkt door de doelgroep autismespectrumstooris. Drie van de vier 

deelnemers hadden pijn aan de handen. De personen met een visuele beperking 
gaven aan dat ze omwille van hun verminderd zicht moeilijkheden ervaarden bij het 
zien van de uitsteeksels aan de beweegbank. Ook objecten die rondom hen lagen of 

personen die rondom hen stonden waren moeilijk om op te merken. Zo konden zij ook 
niet de oefening herbekijken die midden op de beweegbank stonden afgebeeld 
wanneer ze aan een ander station stonden.  

 
Beide deelnemers met een visuele beperkingen zeiden het volgende:  
 

‘Het is moeilijk om het balansbord/opstapje aan de bank op te merken, als ik niet wist 
dat het er stond zou ik er tegenaan lopen’.  
 

‘Ik heb al problemen met mijn zicht maar een vriendin van mij ziet nog veel slechter 
dan mij. Zij zou de uitsteeksels en het opstapje niet zien, ook de oefeningen die 
afgebeeld zijn kan ze moeilijk waarnemen’.  

 
‘De rotsblokken die een beetje verder van de beweegbank liggen zou ik niet direct 
kunnen waarnemen. Ik zou hier tegenaan lopen’.  

 
Temperatuur werd door alle deelnemers aangekaart. Door de koude buiten, voelde het 
onaangenaam om de metalen behuizing van de bank vast te nemen en kon dit zelfs 

leiden tot pijn. In totaal stonden de deelnemers minder dan een uurtje buiten en hadden 
ze het allemaal vrij koud. De groep met verstandelijke beperking ervaarden geen 
belemmeringen op vlak van sensorische functies en pijn.  

 
Naast de metalen behuizing gaven de doelgroepen aan, de houten gedeeltes van de 
bank wel aangenaam en mooi te vinden. Ook de turquoise kleur die gebruikt werd op 

de bank viel op en werd mooi gecombineerd met de kleuren van de bank.  
 

Tabel 3: Belemmeringen en facilitatoren in het domein sensorische functies en pijn 

 

DOELGROEPEN BELEMMERINGEN  FACILITATOREN 

FYSIEKE BEPERKING: 

ROLSTOELGEBRUIKER EN NIET 

ROLSTOELGEBRUIKER 

 Temperatuur (koude)  

onaangenaam/pijnlijk 

aanvoelen van de 

metalen behuizing.  

 

 Houten gedeeltes 

voelden aangenaam 

aan.  

 Mooie kleuren 

combinatie 

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS  Pijn aan de optrekbar  

omwille van patroon voor 

een goede grip.  

 Geen facilitatoren 

VISUELE BEPERKING  Verminderde visuele 

functies  het niet 

 Turquoise kleur valt op, 

waar deze aanwezig is.  
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kunnen zien van 

obstakels, uitsteeksels, 

herbekijken van de 

oefeningen.  

 

VERSTANDELIJKE BEPERKING  Geen belemmeringen  Mooie kleuren 

combinatie  

 
 

3.2.3. Belemmeringen en facilitatoren in het domein mentale functies 

De belemmeringen in het domein mentale functies kwamen voornamelijk aan bod bij 
de doelgroep verstandelijke beperking. De grootste problemen voor hen waren het 
begrijpen van de oefeningen, het juist uitvoeren en onthouden wat ze precies moesten 
uitvoeren. Allebei de personen hadden moeite met het begrijpen van de oefeningen 
en hadden hulp nodig van de begeleider. Zelfstandig zouden ze dit niet kunnen 
uitvoeren wanneer ze dit voor de eerste keer zien. Eens beide personen de uitleg van 
de oefeningen kregen, begrepen ze wat ze moesten doen. Volgens hun begeleider 
zouden de oefeningen in de toekomst zonder probleem zelfstandig begrepen kunnen 
worden door de uitleg die gegeven is. De positie en juiste uitvoering was ook een 
probleem. De personen konden niet goed inschatten hoe ze zich juist moesten 
positioneren en de uitvoering ging ook niet altijd zoals het hoort. Hierbij hadden beide 
personen begeleiding en ondersteuning nodig. Bij één van de twee deelnemers was 
het onthouden van de oefeningen een grote drempel. Deze persoon moest telkens na 
een uitvoering van de beweging terug naar het bord gaan kijken. Dit hield in dat hij in 
zijn reeks van 12 bewegingen minstens 6x is gaan kijken naar het bord en de oefening 
telkens onderbrak. 
 
De doelgroep en de begeleiders gaven aan dat ze de app gingen gebruiken om de 
oefeningen beter te begrijpen. Wanneer de oefeningen aan de personen uitgelegd 
werden konden ze hier ook mee aan de slag. Wat hen ook zou helpen in de uitvoering 
van de oefeningen is het plaatsen van indicaties op de grond of op de bank. Hierdoor 
weten ze waar en hoe ze hun lichaam moeten positioneren als extra ondersteuning 
van de foto’s. Voor personen met een verstandelijke beperking is het ook interessant 
om te werken met symbolen omdat vele van deze doelgroep niet kunnen lezen. Het 
herkennen van symbolen daarentegen lukt hun dan weer wel. Ook het toepassen van 
meerdere plakkaten (één per station) zou hen helpen om de oefeningen beter te 
begrijpen en ook beter in te schatten. Voor het onthouden van de oefening zou dit ook 
een meerwaarde zijn omdat ze de geheugensteun bij de uitvoering vlak voor hen 
hebben staan.  
 
Bij de personen met een visuele beperking was het de visuele perceptie die een 
probleem gaf. Afhankelijk van de positie en afstand konden zij moeilijk vormen, grootte 
en afstand inschatten. Ook vonden zij indicaties op de grond of de beweegbank 
aanpassen een felle kleur een meerwaarde. De andere doelgroepen gaven geen 
belemmeringen aan omtrent het domein mentale functies.  
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Tabel 4: Belemmeringen en facilitatoren in het domein mentale functies 

 
DOELGROEPEN  
 

BELEMMERINGEN  FACILITATOREN  

FYSIEKE BEPERKINGEN: 
ROLSTOELGEBRUIKER EN NIET 
ROLSTOELGEBRUIKER  

 Geen belemmeringen   Geen facilitatoren  

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS   Geen belemmeringen   Geen facilitatoren  

VISUELE BEPERKING   Visuele perceptie  het 
niet kunnen inschatten 
van positie, afstand en 
vormen.  

 Indicaties op de grond 

 Indicaties op de bank  

 Felle kleur accentueren 

VERSTANDELIJKE BEPERKING   Het niet begrijpen van de 
oefeningen  

 Foutieve uitvoering van 
de oefeningen  

 Het niet kunnen 
onthouden van de 
oefening  

 Foutieve positionering, 
moeilijkheden met 
proprioceptie. De link niet 
kunnen leggen met de 
foto en het eigen lichaam.   

 Begeleiding  

 App  

 Indicaties op de grond  

 Indicaties op de bank  

 Werken met symbolen  

 Meerdere plakkaten met 
oefeningen  één aan 
elk station.  

 
3.3. Belemmeringen en facilitatoren op activiteiten- en participatieniveau  

De belemmeringen die in kaart werden gebracht bij de doelgroep fysieke beperking 

waren voornamelijk het niet kunnen uitvoeren van bepaalde oefeningen door een 
verminderde mobiliteit, verminderd evenwicht en een te hoge moeilijkheidsgraad van 
de oefeningen. Door een verminderd evenwicht hadden de personen met een fysieke 

beperking moeilijkheden bij de uitvoering van oefeningen op het balansbord en aan de 
kabels achteraan de beweegbank. Het verminderd evenwicht had vooral een negatief 
effect op de oefeningen in stand. Dit was ook zo bij de personen met een verstandelijke 

beperking. Zij verloren hun evenwicht bij de uitvoering van oefeningen in stand en bij 
het gebruik van de kabels. De verminderde mobiliteit zorgde op zijn beurt voor 
moeilijkheden om ergens op te geraken zoals op het balansbord of zichzelf op te 

drukken, op te trekken of transfer van hurkzit naar stand zonder steunpunt. Niet alleen 
beperkte mobiliteit was hiervan de oorzaak maar ook een gebrek aan spierkracht 
zorgde voor moeilijkheden bij het zelfstandig uitvoeren. De oefeningen in stand, die 

afgebeeld stonden op de beweegbank hadden een te hoge moeilijkheidsgraad. De 
personen met een fysieke beperking konden deze niet zelfstandig uitvoeren zonder 
bijsturing of hulp. De oefeningen afgebeeld in zit konden wel uitgevoerd worden zonder 

problemen. Zelfs de persoon met een bovenbeenamputatie kon deze oefeningen 
vlotjes uitvoeren en zichzelf van het ene naar het andere station verplaatsen in zit. Ook 
was communicatie moeilijk bij een deelnemer als resultaat van een CVA. De 

deelnemer kon beperkt communiceren, hierdoor was het voor hem niet eenvoudig om 
aan te geven wat moeilijk was of niet. Nauwkeurig gebruik van de hand was voor de 
persoon met het hemipleeg beeld (CVA) ook moeilijk. Hij kon zijn rechterhand niet 

bewust inzetten waardoor bepaalde oefeningen op de bank niet mogelijk waren zonder 
begeleiding. Zo heb je op het middelste station een oefening in stand waarbij de 
persoon handvaten moest vasthouden en vervolgens zijn benen in de lucht moest 

tillen. De deelnemer had geen controle over zijn rechterhand en trok vaak in spasme, 
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hierdoor is het voor hem moeilijk om deze oefening zelfstandig uit te voeren. Ook het 
gebruik van de kabels was moeilijk voor hem. Net zoals bij de vorige oefening had hij 

moeilijkheden om de handvaten van de kabels vast te houden en zijn hand bewust in 
te zetten.  
 

Een faciliterende factor voor personen met een fysieke beperking was de afstand die 
ze moesten afleggen om aan de beweegbank te geraken. De persoon met rolstoel kon 
zich zelfstandig verplaatsen met de wagen en ook de persoon met CVA kwam 

zelfstandig op de afgesproken plek. Echter wanneer de beweegbank dicht bij de 
woonplaats van deelnemers zou staan, zou dit voor hen veel makkelijker zijn.  
 

Bij personen met autismespectrumstoornis waren de belemmeringen voornamelijk 
gelinkt aan de bereikbaarheid van de beweegbank en het begrijpen van de oefeningen. 
Omdat het kinderen waren, waren ze afhankelijk van de ouders om op de plek te 

geraken. Personen met een visuele beperking gaven moeilijkheden aan in de 
uitvoering van de oefeningen. Zij konden niet alle aspecten van de bank waarnemen 
waardoor ze zich niet helemaal veilig voelden.  

 
De personen met een verstandelijke beperking die werden uitgenodigd konden niet 
lezen of schrijven. Dit maakte het voor hen moeilijk om de oefeningen te begrijpen en 

op zelfstandige basis uit te voeren.  Symbolen begrepen de personen met een 
verstandelijke beperking wel. Het gebruik van symbolen zou voor hen een meerwaarde 
zijn en het leesprobleem voor een deel oplossen. Ze hadden nood aan extra uitleg en 

begeleiding tijdens de uitvoering van de oefeningen. Eén van de twee deelnemers kon 
niet werken met een gsm waardoor hij zelf ook niet de app kon gebruiken. De vader 
van de persoon met een verstandelijke beperking en tevens ook zijn begeleider 

vermeldde dit samen wel te kunnen gebruiken en dit ook een meerwaarde te vinden 
voor de toekomst. Participatie en uitvoering van de activiteiten werden bij personen 
met een verstandelijke beperking belemmerd door de moeilijkheidsgraad van de 

oefeningen. Door het gebrek aan evenwicht, controle en continuïteit van willekeurige 
bewegingen hadden ze hulp nodig bij de uitvoering van oefeningen op het balansbord, 
aan de kabels, het “tricep dips” gedeelte en de optrekbar. In combinatie met het niet 

begrijpen van de oefeningen (besproken in het domein mentale functies) konden ze 
de oefeningen niet vlot uitvoeren en hadden hier stimulatie en ondersteuning nodig. 
Een beweegbank op korte afstand of dicht in de buurt zou het voor deze deelnemers 

makkelijker maken en ook motiveren. Ze gaven ook aan om het liever alleen te 
gebruiken in plaats van in groep maar hebben wel begeleiding nodig wanneer ze nog 
niet gekend zijn met de beweegbank of de oefeningen. De begeleider van één van de 

deelnemers gaf aan dat, wanneer de persoon met verstandelijke beperking vertrouwd 
is met de oefeningen en de beweegbank, hij deze ook zelfstandig zou kunnen 
uitvoeren en gebruiken. Er werd hier verwezen naar een beperkt en vast aanbod van 

oefeningen.   
 
Alle doelgroepen, met uitzondering van de doelgroep verstandelijke beperking, gaven 

aan begeleiding en het gebruik van een coach een meerwaarde te vinden. Ze kaartten 
dit aan als facilitator. 
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Tabel 5: Belemmeringen en facilitatoren op activiteiten- en participatieniveau 

 

DOELGROEPEN  BELEMMERINGEN  FACILITATOREN  

 FYSIEKE BEPERKING: 

ROLSTOELGEBRUIKER EN NIET 

ROLSTOELGEBRUIKER  

 Door de beperking in functies zoals 

verminderd evenwicht en mobiliteit 

werden activiteiten en participatie 

belemmerd in gebruik van het 

balansbord en de kabels achteraan de 

beweegbank. Hoofdzakelijk heeft het 

betrekking op alle oefeningen in stand.  

 Moeilijkheidsgraad van de oefeningen. 

 Gebrek aan 

begeleiding/ondersteuning/coaching.  

 Beperkte communicatie omtrent de 

beweegbank.  

 Bereikbaarheid van de beweegbank 

 Korte 

afstand tot 

aan de 

beweegbank  

 Gebruik 

coach of 

begeleider  

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS   Bereikbaarheid van de beweegbank  

 Moeilijkheidsgraad/begrip oefeningen  

 Gebruik 

coach of 

begeleider  

VISUELE BEPERKING   Moeilijkheidsgraad oefeningen en geen 

tot weinig kennis van de uitvoering  

 Geen gevoel van veiligheid  

 Gebruik 

coach  

VERSTANDELIJKE BEPERKING   Niet kunnen lezen en schrijven. Hierdoor 

is het moeilijk om de oefeningen te 

begrijpen 

 Gebruik gsm  

 Moeilijkheidsgraad oefeningen  

 Door de beperking in functies zoals 

verminderd evenwicht en mobiliteit 

werden activiteiten en participatie 

belemmerd in gebruik van het 

balansbord en de kabels achteraan de 

beweegbank. Hoofdzakelijk heeft het 

betrekking op alle oefeningen in stand.  

 

 Korte 

afstand tot 

de 

beweegbank  

 Begeleiding 

(familielid, 

vriend) 

 Gebruik van 

symbolen  

 Een beperkt 

aanbod aan 

oefeningen 

op maat. 

 

3.4. Belemmeringen en facilitatoren bij persoonlijke factoren 

De belemmeringen die naar voor kwamen omtrent persoonlijke factoren waren angst 
en onzekerheid bij het uitvoeren van de oefeningen. Dit kwam vooral naar voor bij de 
personen met een visuele beperking. Zij gaven aan zich niet veilig te voelen wanneer 

ze op zelfstandige basis gebruik zouden maken van de beweegbank. Bij de personen 
met een fysieke beperking was er niet zo zeer angst, maar zij gaven ook wel aan een 
gevoel van onzekerheid te hebben bij het uitvoeren van bepaalde oefeningen. Bij de 

doelgroep fysieke en verstandelijke beperking werd er door observatie opgemerkt dat 
er vaak een overschatting aanwezig was van de eigen grenzen en het eigen kunnen. 
Er werd telkens gevraagd of de deelnemers over de capaciteiten beschikte om de 

oefeningen uit te voeren. Het viel op dat alle deelnemers van beide doelgroepen 
antwoorden met “ja” of “ik ga het proberen”. Tijdens de uitvoering werd snel duidelijk 
dat de deelnemers de oefeningen niet zonder gevaar konden uitvoeren. Dit had zonder 



Pagina 25 van 40 
 

begeleiding kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. De jongeren met 
autismespectrumstoornis gaven aan de oefeningen saai te vinden waardoor er bij 

sommige deelnemers een verminderde motivatie aanwezig was.  
 
Als faciliterende factoren kwamen sportieve voldoening en ontspanning bij alle 

doelgroepen naar voor. De 63-jarige deelnemer met een amputatie aan het linkerbeen 
zei: 
 
‘Ik moet sporten of bewegen, dit zorgt ervoor dat ik fysiek beter ben. Het geeft me ook 
een goed gevoel. Ik sta zeker open om hierop te oefenen met een begeleider. De bank 
bevat vele oefeningen die ik kan uitvoeren, terwijl ik dit niet had verwacht op eerste 
zicht’.  

 
Een deelneemster met een visuele beperking zei:  
 

‘Ik ben een lange tijd onderweg met het openbaar vervoer speciaal om te sporten. De 
fysieke voordelen en het sociaal contact motiveren me om het te blijven doen’.  
 

 

Tabel 6: Belemmeringen en facilitatoren bij persoonlijke factoren 

 

DOELGROEP  BELEMMERINGEN FACILITATOREN 

FYSIEKE BEPERKING: 

ROLSTOELGEBRUIKER EN NIET 

ROLSTOELGEBRUIKER 

 Onzekerheid bij 

zelfstandig uitvoeren van 

de oefeningen  

 Overschatting van eigen 

grenzen 

 Sportieve voldoening  

 Ontspanning  

  

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS  Saaie oefeningen   Sportieve voldoening  

 Ontspanning  

 

VISUELE BEPERKING  Angst bij zelfstandig 

uitvoeren oefeningen 

 Onzekerheid bij 

zelfstandig uitvoeren 

oefeningen 

 Sportieve voldoening  

 Ontspanning  

 

VERSTANDELIJKE BEPERKING  Overschatting van eigen 

kunnen/grenzen 

 Sportieve voldoening  

 Ontspanning  

 
3.5. Belemmeringen en facilitatoren bij externe factoren 

De belemmeringen en facilitatoren in het domein externe factoren hadden 
voornamelijk betrekking op de omgevingsfactoren en het weer. De deelnemers gaven 
aan dat goed weer en een aangename temperatuur hen meer motiveert om de 

beweegbank te gebruiken. Goed weer en een aangename temperatuur maakt het ook 
aangenamer om aan sport te doen. Alle doelgroepen gaven aan het leuker te vinden 
om te sporten met familie of vrienden. Hulpmiddelen waren voornamelijk van 

toepassing op de personen met een fysieke beperking. Het is belangrijk dat ze hun 
rolstoel of andere hulpmiddelen ten alle tijden kunnen bereiken. Een persoon die 
rolstoelgebonden is heeft zijn rolstoel nodig om zich bijvoorbeeld te verplaatsen van 
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de voor- naar de achterzijde van de beweegbank. Hetzelfde geldt voor iemand die zich 
verplaatst met loopkrukken als ondersteuning. Hierin zagen we geen belemmeringen.  

 
Als we kijken naar de omgeving is het belangrijk dat de omgeving vrij is van obstakels 
en een goede ondergrond heeft. De beweegbanken zijn bevestigd op verschillende 

ondergronden waardoor de toegankelijkheid in gedrang kan komen, dit verschilt van 
locatie tot locatie. In de omgeving waar we de testing uitvoerden was er een goede 
ondergrond van kunststof. De ondergrond was vlak, had een goede grip voor 

volwassen personen en was vrij van obstakels. Kinderen met een licht gewicht 
daarentegen hadden weinig tot geen grip en schoven hierdoor uit bij vochtig weer. Dit 
had te maken met het verschil in gewicht. Volwassenen hadden hier geen probleem 

mee. De overgang van straat tot beweegbank was ook afgevlakt zodat 
rolstoelgebruikers eenvoudig de bank konden bereiken.  Op andere locaties kan het 
zijn dat de beweegbank gevestigd is op gras of andere ondergronden. Dit maakt het 

bijvoorbeeld voor rolstoelgebruiker moeilijker om de beweegbank te bereiken. Vooral 
de personen met een visuele beperking gaven aan obstakels rondom de bank een 
grote belemmering te vinden. Zo stond er een rotsblok als versiering. De deelnemers 

gaven aan deze niet meteen op te merken. Ook zagen ze bepaalde uitsteeksels van 
de beweegbank niet. De personen met autismespectrumstoornis merkten ook het 
opstapje niet op aan de optrekbar. Ook voor rolstoelgebruikers of personen die niet 

goed te been zijn, waren obstakels of gleuven een belemmering. Deze waren op de 
plaats zelf niet aanwezig maar zouden wel voor belemmering kunnen zorgen. Aan de 
beweegbank zelf was één plakkaat met oefeningen bevestigd voor de drie stations. Dit 

zowel aan de voor- en achterzijde van de bank. Deze was voor vele mensen 
onduidelijk en klein. De personen met een verstandelijke beperking hadden omwille 
van het lettertype op de plakkaten moeite met het correct lezen en interpreteren van 

de informatie. Zo zagen ze de ‘1’ bij de tekst ‘12x herhalen’ aan voor een letter ‘L’. Ook 
de opdeling van de zes stations was niet duidelijk voor de deelnemers. De foto’s op 
het bord stonden onder elkaar maar de personen met verstandelijke beperking 

beseften niet dat het over dezelfde oefening ging.  
 
Hoofdzakelijk was de goede ondergrond op de locatie een faciliterende factor voor de 

deelnemers. Ook vonden ze het positief dat de beweegbank toegankelijk was en dat 
ze eenvoudig konden plaatsnemen. Een rustigere omgeving zoals in een park, of aan 
een natuurgebied vonden ze ook aantrekkelijker dan een plek waar veel personen 

komen.  
 
Een grote belemmering was de bekendheid omtrent de beweegbank. Veel mensen 

weten niet dat de beweegbank ook toegankelijk is voor G-sporters en dat deze 
gevestigd is in het provinciaal domein Dommelhof of op andere plekken. Alle 
deelnemers gaven aan de beweegbank nog nooit eerder te hebben uitgeprobeerd. 

Ook maakt Ipitup gebruik van een beweeg-app waarbij ze oefeningen uitleggen die 
uitgevoerd kunnen worden aan de beweegbank. Niemand van de deelnemers maakte 
gebruik van de app of wist dat deze beschikbaar was vooraleer we dit vermeldde. De 

meningen rond het gebruik van de beweegapp waren verdeeld. Een groot deel van de 
deelnemers gaf aan de beweegapp niet te willen gebruiken omwille van hun beperking 
of onvoldoende kennis van een smartphone. De begeleiders daarentegen zagen hier 



Pagina 27 van 40 
 

wel mogelijkheden in maar in zelfstandig gebruik niet. De doelgroepen zouden eerder 
oefeningen op een website of via YouTube bekijken die specifiek gericht zijn aan G-

sporters, die ze vervolgens kunnen uitvoeren aan de beweegbank.  

 

Tabel 7: Belemmeringen en facilitatoren bij externe factoren 

 

DOELGROEPEN  BELEMMERINGEN  FACILITATOREN  

FYSIEKE BEPERKING: 

ROLSTOELGEBRUIKER EN NIET 

ROLSTOELGEBRUIKER 

 Onduidelijkheid 

oefeningen op plakkaat  

 Bekendheid omtrent de 

beweegbank 

 Beweegapp  

 Slecht weer  

 Goede ondergrond  

 Weinig tot geen 

obstakels  

 Coach 

 Goed weer 

 Aangename 

temperatuur 

 Sporten in groep en met 

familie  

 Site met oefeningen die 

ze kunnen raadplegen  

AUTISMESPECTRUMSTOORNIS  Slechte ondergrond  

kinderen hadden een 

lichter gewicht dan 

volwassenen waardoor 

ze over de ondergrond 

schoven bij uitvoeren 

van bepaalde 

oefeningen. 

 Onduidelijkheid 

oefeningen op plakkaat  

 Niet opmerken van 

opstapje aan de 

optrekbar  

 Slecht weer  

 Coach  

 Sporten in groep en met 

familie  

 Goed weer  

 Aangename 

temperatuur  

VISUELE BEPERKING  Obstakels rondom de 

beweegbank  

 Onduidelijkheid 

oefeningen op plakkaat  

 Bekendheid omtrent de 

beweegbank  

 Het niet zien van 

sommige onderdelen 

aan de bank.  

 Slecht weer  

 Goede ondergrond  

 Weinig tot geen 

obstakels  

 Coach  

 Sporten in groep en met 

familie  

 Site met oefeningen 

waar ze kunnen 

raadplegen 

 Uitsteeksels en 

opstapjes accentueren 

door bijvoorbeeld een 

felle kleur.  

 Goed weer  

 Aangename 

temperatuur  

VERSTANDELIJKE BEPERKING  Onduidelijkheid 

oefeningen op plakkaat  

 Opdeling van de 

verschillende stations 

zijn niet duidelijk 

weergegeven.  

 Oefeningen op het 

plakkaat verdelen over 

de verschillende 

stations (1 plakkaat per 

station)  

 Foto’s van de 

oefeningen naast elkaar 
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 Personen zien niet dat 

de foto’s gaan over 

dezelfde oefening 

 Het cijfer 1 is onduidelijk 

waardoor de personen 

het zien als een L. Dit 

zorgt ervoor dat ze niet 

zien dat ze de beweging 

12x moeten uitvoeren 

 Slecht weer  

zetten i.p.v. onder 

elkaar.  

 Het cijfer 1 in een ander 

‘lettertype/vorm 

plaatsen’  

 Goed weer 

 Aangename 

temperatuur  

 

  

4. Discussie 

4.1. Antwoord op de probleemstelling  

Het doel van dit onderzoek was de facilitatoren en belemmeringen in kaart brengen 

van sporters met een beperking zodat de beweegbank ook voor G-sporters optimaal 
toegankelijk kan worden gemaakt. In het onderdeel resultaten hebben we alle 
belemmeringen en facilitatoren in kaart gebracht die werden opgemerkt tijdens het 

onderzoek van de vier doelgroepen. Opmerkelijk is dat voor elke doelgroep wel 
meerdere belemmeringen en facilitatoren in kaart werden gebracht. Hieruit werd 
geconcludeerd dat de beweegbank laagdrempelig is maar dat er nog wat 

aanpassingen kunnen gebeuren om deze meer toegankelijk te maken voor G-sporters. 
Na het bekijken van alle belemmeringen en facilitatoren werden enkele mogelijke 
aanpassingen opgelijst die in de praktijk kunnen worden toegepast om de 

toegankelijkheid positief de beïnvloeden.  
 
Mogelijke aanpassingen van de beweegbank verkregen door testing van alle 

doelgroepen:  
1. De eerste aanpassing is niet zo zeer een aanpassing aan de bank zelf maar 

eerder de plaats waar de bank geplaatst kan worden. Bij meerdere doelgroepen 

werd er opgemerkt dat de plaats en afstand tot aan de bank een facilitator of 

belemmering kan zijn. Daarom is de beste oplossing dat de bank op een plek 

komt te staan die dichtbij en goed bereikbaar is voor personen met een 

beperking. De beweegbank die we gebruikt hebben voor ons onderzoek stond 

aan het sportcentrum in het Provinciaal Domein Dommelhof. Dit is een 

voorbeeld van een plek die voor iedereen toegankelijk is. Het domein ligt ook 

naast een woonwijk waardoor mensen uit de omgeving niet ver moeten gaan 

om de bank te bereiken. Het is mogelijk dat een stad een beweegbank zou 

willen plaatsen op een plein in een drukbezet gedeelte van de stad omdat er 

niet direct een park in de omgeving is. Dit is een locatie dat mogelijks wel een 

probleem kan zijn voor personen met een beperking. Dit kwam in beeld door de 

testing bij personen met een fysieke en mentale beperking.  

 

2. Er werd opgemerkt dat doelgroepen zoals personen met een fysieke beperking 

en verstandelijke beperking wel wat motorische en fysieke problematiek 

bezitten. Zo hebben ze problemen met ongecontroleerde bewegingen, 

verminderde spierkracht, vermoeidheid, verminderd uithoudingsvermogen etc. 
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Aan de rechter voorzijde van de beweegbank is een “balans-bord” bevestigd. 

Ideaal zou zijn dat hier lange staven komen voor extra steunname. Deze 

staven zijn al bevestigd aan de geriatrische versie van de beweegbank voor 

ouderen. Voor G-sporters zou het ook een meerwaarde zijn om deze te 

gebruiken. Ook een antislip laag op het balans-bord zou goed zijn omdat de 

bank buiten staat en dus ook nat kan worden.  

 

3. Pijn is een indicatie die optrad bij het gebruik van de optrekbar. Drie van de vier 

doelgroepen gaven aan pijn te hebben aan de handen na het gebruik ervan. De 

optrekbar is uitgerust met een bepaald patroon om ervoor te zorgen dat de 

persoon een goede grip heeft. Echter konden meerdere deelnemers niet lang 

gebruik maken van de optrekbar door pijn in de handen. Een goede aanpassing 

zou hier zijn om een ander patroon of materiaal te gebruiken aan dit gedeelte 

van de optrekbar. Zo verlicht de pijn en hindert deze niet waardoor ze de 

oefening langer kunnen uitvoeren.  

 

4. Een belangrijk indicatie was de visuele perceptie. Personen met een visuele 

beperking zagen uitsteeksels zoals de optrekbar of het balans-bord niet 

waardoor ze ertegenaan liepen of hier een verhoogd risico op was. Niet alleen 

personen met een visuele beperking maar ook de onoplettendheid van de 

andere G-sporters leidde soms tot een aanvaring met de uitsteeksels van de 

bank. Hierdoor lijkt het een goede aanpassing om de uitsteeksels te 

accentueren met een felle kleur. De bank maakt al gebruik van een felle kleur 

voor hun plakkaten in het turquoise. Wanneer men deze kleur zou toepassen 

op de uitsteeksels vallen deze extra open oogt het nog steeds mooi.  

 

5. Indicaties op de grond en aan de bank is ook een aanpassing die wordt 

aangeraden. Uit de resultaten is gebleken dat verschillende personen van de 

doelgroepen moeilijk het onderscheid konden maken tussen de verschillende 

stations. Een indicatie per station zou hier meer duidelijkheid in brengen.  Een 

alternatief op de indicaties per station is per station een plakkaat met een 

oefening hangen. Dit wordt al toegepast op geriatrische beweegbank en zou 

ook een meerwaarde kunnen bieden voor de G-sporter. Niet alleen zorgt het 

voor een betere structurering en duidelijkheid. Het zorgt ook voor een 

geheugensteun bij personen met een verstandelijke beperking die een plakkaat 

nodig hebben voor de continuïteit van de uitvoering. Indicaties op de grond 

helpen de personen met een visuele en verstandelijke beperking dan weer om 

zich juist te positioneren.   

 

6. De oefeningen aan de beweegbank waren niet altijd even duidelijk voor de 

personen met een beperking. Daarom lijkt het een goede aanpassing om een 

lijst met oefeningen te plaatsen op een bepaald platform of kanaal zoals 

YouTube of de website van Ipitup. Deze oefeningen zijn dan expliciet gericht 

naar personen met een beperking en worden hier uitgelegd en gedemonstreerd. 
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Het zou ook een mogelijkheid of meerwaarde zijn om deze te categoriseren per 

doelgroep. Op deze manier kunnen personen die zelfstandig willen blijven 

sporten dit ook blijven doen. Natuurlijk is er gebleken dat vele G-sporters het 

sociaal contact opzoeken en graag een coach of begeleider hebben. Daarom 

lijkt het ook een goed idee om G-sport lessen die plaatsvinden aan de 

beweegbank te organiseren. Zo kunnen G-sporters op een veilige en correcte 

manier aan sport doen. Ipitup biedt op dit moment al gratis opleidingen aan tot 

Ipitup trainer. Dit zou ook een mooie aanvulling zijn met de beweeg-app. Met 

dit gegeven is het ook niet noodzakelijk om de beweeg-app te geven. Enkele 

deelnemers gaven aan de beweeg-app een meerwaarde te vinden en wilden 

deze ook gebruiken. Andere deelnemers konden de beweeg-app niet gebruiken 

door hun beperking. Met hulp van een begeleider of coach kunnen ze ook 

zonder de beweeg-app de bank optimaal gebruiken.  

 

7. Voor sommige personen met een beperking is het moeilijk tot onmogelijk om te 

lezen of cijfers en letters te herkennen. Wat ze wel kunnen is het herkennen 

van symbolen. Door een aanpassing uit te voeren aan de beweegbank met 

symbolen. Is het mogelijk voor personen met een verstandelijke beperking om 

oefeningen en het gebruik ervan te begrijpen. Zo kan je bijvoorbeeld het cijfer 

‘1’ bij station 1 veranderen naar een hand dat 1 vinger op steekt. Bij station ‘2’ 

net hetzelfde maar dan met 2 vingers.  

 

8. Het lijkt ook een leuke aanpassing om op de plakkaten ook kinderen af te 

beelden bij de uitvoering van de oefening. Op dit moment staan er enkel 

volwassenen afgebeeld. De doelgroep autismespectrumstoornis bestond uit 

kinderen. Opmerkelijk was dat ze de oefeningen exact wilden uitvoeren zoals 

ze stonden afgebeeld op het infopaneel. Hierdoor voerde ze de oefeningen 

foutief uit. Dit zou tot blessures kunnen leiden. Het komt vaak voor dat ouders 

met hun kinderen gaan sporten. Op deze manier kunnen ze samen sporten aan 

de beweegbank. Beide op maat.   

 

9. Een opmerkelijke en grote belemmering was de bekendheid omtrent de 

beweegbank. Alle deelnemers die deelnamen hadden nog nooit gehoord van 

de beweegbank en dachten ook dat dit niet voor hen bestemd was, terwijl er 

erg veel mogelijkheden zijn voor personen met een beperking door de 

laagdrempeligheid van de bank. Dit gaven de deelnemers ook toe. Ze waren 

verbaasd waren dat ze zoveel oefeningen konden uitvoeren. Hierin zou Ipitup 

een weg moeten vinden door bijvoorbeeld gebruik te maken van sociale media 

om het publiek beter te bereiken en hen duidelijk maken wat de mogelijkheden 

zijn voor de verschillende doelgroepen.  

 

10. De omgeving was erg belangrijk voor personen met een beperking. Dit zorgde 

er grotendeels voor of de beweegbank wel of niet bereikbaar was. Daarom is 
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een goede ondergrond en weinig tot geen obstakels erg belangrijk rondom 

de beweegbank.   

 

11. Het verloop van de oefeningen op het plakkaat was vaak onduidelijk. De 

oefeningen stonden onder elkaar afgebeeld maar een groot deel van de 

deelnemers begreep niet dat het dezelfde oefening was. Zij dachten dat het 

twee verschillende oefeningen waren. Daarom lijkt het interessant om de 

oefeningen naast elkaar af te beelden in plaats van onder elkaar. Mensen 

gaan eerder op deze manier de associatie maken omdat we ook automatisch 

van links naar rechts lezen. Op de geriatrische beweegbank worden de 

oefeningen al reeds naast elkaar afgebeeld.  

 

12. Gebruik maken van een ander en duidelijker lettertype. Het lettertype zorgde 

bij personen met een verstandelijke beperking voor onduidelijkheid. De één 

afgebeeld bij de oefening lijkt op een “L”.  Hierdoor zagen de deelnemers niet 

dat ze de oefening twaalf keer moesten uitvoeren en dachten dat het twee keer 

was. Dit kan voor verwarring zorgen. Op de geriatrische beweegbank wordt er 

al reeds een ander lettertype toegepast.  

 

4.2. Vergelijking van het onderzoek met andere/voorafgaande onderzoeken 

Als er wordt gekeken naar de resultaten van voorgaand onderzoek (de Rooij, van de 
Port, van der Heijden, Meijer & Visser-Meily, 2019) naar belemmeringen en 
facilitatoren bij personen met een beperking na een beroerte, zijn er gelijkenissen maar 

ook verschillen op te merken. In dit onderzoek vond men motorische stoornissen, 
verminderd uithoudingsvermogen, verminderde spierkracht, visuele beperking, pijn, 
afstand, verminderd evenwicht, sociaal contact, angst, onzekerheid, overschatting van 

eigen kunnen, weersomstandigheden en omgevingsfactoren als belemmeringen en 
facilitatoren. Dit komt overeen met wat we in dit eindwerk als resultaat vonden. In 
tegenstelling van voorgaand onderzoek (de Rooij, van de Port, van der Heijden, Meijer 

& Visser-Meily, 2019) is er een groot verschil in doelgroep en setting. Het onderzoek 
richtte zich op de gangerelateerde participatie van personen na een beroerte wat één 
specifieke doelgroep is. Het grote verschil met dit eindwerk is dat hier specifiek gericht 

werd op de Ipitup beweegbank en meerdere doelgroepen. Beide onderzoeken zijn 
gelijkaardig op vlak van resultaten. In dit eindwerk werden de resultaten verwerkt 
volgens de verschillende ICF-domeinen en werd er gebruik gemaakt van een 

semigestructureerd interview. Dit is ook zo bij het voorgaand onderzoek. Hoewel beide 
onderzoeken gelijkenissen maar ook verschillen bevatten zijn ze uniek in hun eigen 
opzicht. 

 
4.3. Beperkingen eigen werk  

Door de COVID-19 pandemie was het onmogelijk om een groot aantal deelnemers te 
bereiken. Hierdoor waren we beperkt tot maar enkele deelnemers per doelgroep. Om 

een juister beeld te krijgen zou de testing afgenomen moeten worden op een veel 
groter bereik van deelnemers. De doelgroepen zijn ook rijk aan variatie. Zo heb je erg 
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veel verschillende fysieke of mentale beperkingen. Het was onmogelijk om deze 
allemaal in kaart te brengen. Hiervoor is een veel grootschaliger onderzoek nodig. In 

de toekomst zou hier wel een verder onderzoek op toegepast kunnen worden specifiek 
per doelgroep en met al zijn variaties.  
 

Er zijn ook al meerdere variaties op de markt van de beweegbank. In dit onderzoek 
lag enkel de focus op de standaard beweegbank. Hierdoor konden we de meeste 
belemmeringen en facilitatoren in kaart brengen. De belemmeringen en facilitatoren in 

dit onderzoek kunnen als bevestiging dienen voor de aanpassingen die al reeds zijn 
toegepast. Andere kunnen dan weer dienen voor verdere aanpassingen. In een 
volgend onderzoek zouden ze de andere beweegbanken ook kunnen testen en deze 

vergelijken met de resultaten van dit onderzoek om andere belemmeringen en 
facilitatoren uit te sluiten.  
 

In dit onderzoek werd er gefocust op vier doelgroepen. Dit was een bewuste keuze in 
samenspraak met de expert die ter plaatse was bij de testing. Na overleg werd er 
besloten om bepaalde doelgroepen niet op te nemen in het onderzoek omdat deze 

niet relevant leken en weinig tot geen belemmeringen of facilitatoren gingen opleveren. 
In een volgend onderzoek zouden deze doelgroepen wel getest kunnen worden om 
de resultaten van dit onderzoek te vervolledigen.  

  
Ook zijn niet alle leeftijdscategorieën opgenomen. Er werd gekozen om ouderen (65+) 
niet op te nemen omdat er al een geriatrische beweegbank werd ontwikkeld. Hiervoor 

vond al een uitgebreid onderzoek plaats voor de ontwikkeling van deze geriatrische 
beweegbank. De geriatrische beweegbank is laagdrempeliger dan de standaard 
beweegbank. Door de COVID-19 pandemie leek het ook te risicovol om ouderen uit te 

nodigen voor de testing. Daarom is besloten om enkel te focussen op de leeftijd onder 
de 65 jaar. In een verder onderzoek kan er wel verder onderzoek gedaan worden met 
ouderen die een beperking hebben om de resultaten te vervolledigen.  

 
Een laatste opmerking is dat er in dit onderzoek enkel aandacht gespendeerd is naar 
G-sporters. Hiermee wordt bedoeld dat deze personen al actief waren. Het is mogelijk 

dat wanneer je hetzelfde onderzoek gaat uitvoeren bij personen met een beperking die 
niet actief zijn en nog niet tot de groep G-sporters behoren, deze andere resultaten 
kunnen weergeven. In een verder onderzoek kan dit onderzocht worden om de 

beweegbank toegankelijk te maken naar alle personen met een beperking ongeacht 
ze fysiek actief zijn of niet.  
 

4.4. Welke toepassing(en) zie je voor de ergotherapeutische praktijk?  

In dit onderzoek trad de ergotherapeut op als adviseur en gaf advies gericht naar de 
doelgroepen. De beweegbank zelf kan een meerwaarde zijn in de fysieke revalidatie 

of voor gebruik bij G-sport. De beweegbank is laagdrempelig waardoor de oefeningen 
ook aangepast kunnen worden tot deze laagdrempeligheid. In de fysieke revalidatie 
wordt geacht om laagdrempelige oefeningen uit te voeren voor bijvoorbeeld 

spierversterking. De beweegbank kan leidden tot meer variatie in oefeningen en 
motivatie van de patiënten. Dit omdat de bank oorspronkelijk gericht is naar personen 
zonder beperking waardoor er niet direct een associatie wordt gemaakt met personen 
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die een beperking hebben. Door gebruik te maken van een toestel dat gericht is naar 
de normale sporter, kan dit leidden tot motivatie van de patiënten. Als ergotherapeut 

zou je dus de beweegbank kunnen integreren in je oefentherapie. Ook voor 
geriatrische personen kan de beweegbank perfect een meerwaarde bieden. Ipitup 
heeft een versie van de beweegbank ontworpen expliciet voor ouderen. Ouderen 

kunnen de beweegbank als gewone zitbank gebruiken of actieve oefeningen uitvoeren 
aangepast naar hun leeftijd. Ondertussen staan er beweegbanken geïnstalleerd bij 
bepaalde revalidatiecentra, ziekenhuizen en woonzorgcentra. De instellingen geven 

hun patiënten of bewoners de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken. De 
beweegbank kan een mooi alternatief zijn en zorgt voor variatie in het revalidatieproces 
of het actief ouder worden. Het geeft ook een kijk op de verschillende doelgroepen 

waardoor je ook je oefeningen kan aanpassen aan deze doelgroepen. De beweegbank 
is voor alle leeftijden toegankelijk. Zo kunnen ook jongeren met een beperking die 
omwille van hun beperking niet kunnen of willen deelnemen aan groepsporten, gebruik 

maken van de Ipitup beweegbank.  
 

5. Conclusie 

In dit onderzoek werden de belemmeringen en facilitatoren voor G-sporters in het 
gebruik van de Ipitup-beweegbank in kaart gebracht voor de vier doelgroepen. Er 

werden belemmeringen en facilitatoren gevonden in alle componenten van het ICF-
raamwerk en voor elke doelgroep. Dankzij de kwalitatieve onderzoeksopzet met 
behulp van een semigestructureerd interview konden de deelnemers hun persoonlijke 

belemmeringen en facilitatoren meedelen. De observatie op zijn beurt gaf de 
mogelijkheid om het te benaderen vanuit een professioneel standpunt. De resultaten 
waren erg uiteenlopend maar vele zaken kwamen ook bij meerdere doelgroepen terug. 

Door gebruik te maken van alle componenten van het ICF-raamwerk is het mogelijk 
geweest om een grondig overzicht te geven van belemmeringen en facilitatoren die 
van invloed zijn op het gebruik van de beweegbank. Er kan besloten worden dat de 

beweegbank erg laagdrempelig is en mogelijkheden biedt voor G-sporters. 
Aanpassingen die aangegeven zijn in de discussie zullen ervoor zorgen dat de G-
sporter optimaal gebruik kan maken van de beweegbank. De resultaten en het besluit 

van dit eindwerk is de basis voor verder onderzoek en geeft een goede indicatie van 
wat de mogelijkheden zijn van de beweegbank voor G-sporters.   
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