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 Lijst met afkortingen en betekenissen

ZEVMB (Zeer) ernstige verstandelijke, visuele en motorische (meervoudige) 

 beperkingen: term voor de hele doelgroep van dit proefschrift.

ZEVB (Zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperkingen.

ZEMB (Zeer) ernstige verstandelijke, visuele en motorische (meervoudige) 

 beperkingen: de groep mensen voor wie deze aanduiding geldt, kunnen in 

 het algemeen niet staan en lopen.

Validiteit Een test is valide, als deze meet wat deze beoogt te meten.

Betrouwbaarheid Een test is betrouwbaar, 1) als twee keer kort na elkaar meten, dezelfde 

 uitkomst geeft (test-hertestbetrouwbaarheid); en/of 2) als twee mensen 

 dezelfde uitkomst scoren op de test (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid).

ACSM American College of Sports Medicine: centrum waarin begrippen 

 rondom fysieke fitheid en bewegingsactiviteiten voor verschillende 

 doelgroepen worden gedefinieerd.

BMI Body Mass Index, de verhouding tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht

6MWT 6 Minuten Wandel Test: afstand die een persoon in 6 minuten aflegt, 

 waarmee het uithoudingsvermogen kan worden bepaald.

aSRT aangepaste Shuttle Run Test: wandeltest met oplopende snelheid om het 

 uithoudingsvermogen te bepalen.

mBBS aangepaste Berg Balans Schaal: balans test.

MAS Modified Ashworth Scale: een test om spierspanning mee te meten.

MTS Modified Tardieu Scale: een test om spierspanning mee te meten
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Inleiding
Voldoende bewegen en fitheid zijn voor iedereen van groot belang voor een goede gezondheid, 

welbevinden en kwaliteit van leven. Daarnaast zorgen bewegen en fysieke fitheid voor betere 

mogelijkheden om actief mee te kunnen doen aan dagelijkse activiteiten en situaties. Deze actieve 

deelname aan dagelijkse bezigheden en situaties wordt participatie genoemd. 

 Voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperkingen bestaat participatie 

vooral uit het hebben van invloed op dagelijkse bezigheden en situaties. Voorbeelden hiervan 

zijn het kiezen van kleding, broodbeleg, gaan zwemmen of gaan wandelen; het uitvoeren van een 

bepaalde deeltaak binnen een grotere taak; het zelf meehelpen met aankleden. Het is belangrijk 

dat deze mensen, met de beperkte mogelijkheden die ze hebben, actief mee kunnen doen aan 

dagelijkse bezigheden en situaties of in ieder geval invloed hebben op het verloop van hun 

activiteiten. Dit is echter voor hen niet vanzelfsprekend door de combinatie van de (zeer) ernstige 

verstandelijke en visuele beperkingen. Daarnaast hebben deze mensen een verhoogd risico op 

het krijgen van gezondheidproblemen, vaak ook als gevolg van beperkingen in het bewegen 

(motorische beperkingen).

 Dit roept de volgende vragen op: ‘Als fit zijn van groot belang is, hoe is het dan gesteld met 

de fitheid van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke, visuele en motorische beperkingen?’ 

En: ‘Hoe kan dit gemeten worden?’ ‘Als een persoon niets tot heel weinig ziet en daarnaast 

weinig begrijpt van zijn of haar omgeving, hoe is het dan om gemeten en getest te worden? En 

hoe gemotiveerd is die persoon dan om metingen te ondergaan en testen zo goed mogelijk uit te 

voeren?’ 

 Deze vragen vormden de aanleiding voor het opzetten van de onderzoeken voor dit 

proefschrift, met als doel het verkrijgen van inzicht in de mate van fitheid van mensen met 

(zeer) ernstige verstandelijke, visuele en motorische beperkingen. In eerste instantie richt dit 

proefschrift zich op het aanpassen van bestaande testprocedures en meetmethodes voor deze 

specifieke doelgroep. In de tweede plaats richt dit proefschrift zich op de uitvoerbaarheid, 

betrouwbaarheid en validiteit van metingen en testen voor fysieke fitheid en hoeveelheid 

bewegingsactiviteiten bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke, visuele en motorische 

beperkingen. 

Mensen met verstandelijke beperkingen
Er zijn verschillende niveaus in de mate van verstandelijke beperkingen te onderscheiden: 

lichte, matige, ernstige en zeer ernstige verstandelijke beperkingen. Dit onderzoek beperkt zich 

tot mensen met ernstige en zeer ernstige verstandelijke beperkingen. Mensen met ernstige 

verstandelijke beperkingen hebben een intelligentie vergelijkbaar met die kinderen van tussen 

de 3 en 6 jaar en zijn daardoor aangewezen op continue begeleiding bij dagelijkse bezigheden. 

Mensen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen hebben een intelligentie die vergelijkbaar is 

met kinderen jonger dan 3 jaar oud. Mensen met een zodanige verstandelijke beperking hebben 

problemen met hun eigen verzorging, zindelijkheid, communicatie en mobiliteit en zijn volledig 

aangewezen op hulp en begeleiding van anderen. 

 In het algemeen zijn bij mensen met verstandelijke beperkingen gezondheidsrisico’s 

groter en zij hebben een grotere kans op bijkomende stoornissen als beperkingen in het 

gezichtsvermogen of het gehoor (visuele of auditieve beperkingen), epilepsie, neurologische en 

motorische beperkingen. Naarmate de ernst van de verstandelijke beperking toeneemt, 

komen deze bijkomende stoornissen ook vaker voor. 
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 Uit onderzoek is gebleken dat mensen met lichte of matige verstandelijke beperkingen vaak 

onvoldoende bewegen om fysiek fit en gezond te blijven. De kwaliteit van bewegen is minder goed 

dan bij mensen zonder beperkingen. Het is zelfs zo, dat naarmate de ernst van de verstandelijke 

beperking toeneemt, de kwaliteit van bewegen verder afneemt. De samenwerking tussen zintuigen 

en het bewegen is in veel gevallen verstoord. Vaak leiden deze mensen een inactief bestaan: 50% 

van de mensen met een verstandelijke beperking in Europa is inactief. Mede daardoor neemt de 

kans op (ernstig) overgewicht toe, hetgeen onder andere hart- en vaatziekten en diabetes mellitus 

type II kan veroorzaken. Concluderend kunnen we stellen dat door inactiviteit en verminderde 

kwaliteit van bewegen, de fysieke fitheid van mensen met verstandelijke beperkingen vaak 

onvoldoende is.

Fysieke fitheid van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en 
visuele beperkingen 

Het blijkt, dat ook mensen met visuele beperkingen vaak onvoldoende bewegen om fit te blijven 

en dat de kwaliteit van bewegen minder goed is dan bij mensen met een goede visus. Hierdoor 

hebben mensen met visuele beperkingen vaak een lagere fitheid dan mensen met een goede 

visus. 92% Van de mensen met (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen heeft ook een visuele 

beperking. Deze mensen hebben minder compensatiemogelijkheden en de twee beperkingen 

versterken elkaar: daarom wordt er niet gesproken van een dubbele, maar van een meervoudige 

beperking. Een logisch gevolg van de voorgaande bevindingen is dat mensen met een combinatie 

van verstandelijke en visuele beperkingen een nog groter risico hebben op problemen met het 

bewegen, fitheid en participatie.

 Echter, er is nog weinig bekend over de hoeveelheid bewegingsactiviteiten en de fysieke 

fitheid bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke, visuele en motorische beperkingen 

(ZEVMB), omdat er nog geen uitvoerbare, betrouwbare en valide testen beschikbaar zijn. Als 

gevolg van beperkingen in verstandelijk en sociaal functioneren, is het moeilijk om de fysieke 

fitheid en activiteit te meten bij deze mensen. Een belangrijke reden is dat mensen met ZEVMB 

allereerst niet begrijpen wat het woord ‘testen’ inhoudt en wat er van hen verwacht wordt. 

Daarnaast zijn ze niet gewend aan testen en ze begrijpen vaak de testinstructies niet. De visuele 

beperking versterkt dit alles nog omdat voordoen van een testopdracht daarbij niet kan helpen. 

Als een persoon testinstructies niet begrijpt, dan geeft de betreffende test geen goed beeld 

van wat iemand werkelijk kan. In dat geval meet de test niet wat deze zou moeten meten en is 

daardoor niet valide. De uitvoerbaarheid van fysieke fitheidtesten en – metingen heeft daarom 

extra aandacht nodig. Het is van groot belang dat er aandacht is voor de testomgeving en de 

testinstructies: is er een veilige en bekende omgeving, zijn de instructies begrijpelijk over te 

dragen en wie draagt ze over? Verder is een persoon met ZEVMB vaak niet gemotiveerd om 

optimaal te presteren, omdat hij of zij niet begrijpt wat het doel is van zo’n test of meting. Het 

kan helpen om deze mensen te laten oefenen voor de testen, zodat ze gewend raken aan de 

testprocedure. 

 Een andere factor die het testen en meten van mensen met ZEVMB bemoeilijkt, zijn 

problemen met het bewegen en vergroeiingen van de wervelkolom of andere gewrichten. 

Als gevolg hiervan kunnen deze mensen vaak niet voldoende of helemaal niet rechtop staan, 

waardoor meetprocedures aangepast moeten worden. Daarom is het van belang om voor elke test 

af te spreken voor welke doelgroep deze bedoeld is, bijvoorbeeld voor mensen met een bepaald 
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verstandelijk niveau en bepaalde motorische vaardigheden. 

 In samenspraak met experts uit het werkveld voor mensen met ZEVMB zijn de 

volgende relevante kenmerken van fysieke fitheid gedefinieerd: lichaamsverhoudingen, 

uithoudingsvermogen, balans, spierspanning en spierkracht.

 Zoals eerder opgemerkt, zijn de motorische vaardigheden van deze doelgroep erg 

verschillend. Het zijn juist deze vaardigheden die ook bepalen welke testen en metingen van 

belang zijn voor en uitgevoerd kunnen worden door deze mensen.

 Daarom wordt voor deze mensen een motoriekclassificatiesysteem gehanteerd, waarbij de 

mensen naar motorische mogelijkheden in categorieën worden ingedeeld. 

 In de studies waaraan vooral mensen met ernstige verstandelijke beperkingen deelnemen, 

wordt de doelgroep genoemd: mensen met zeer ernstige verstandelijke en visuele beperkingen 

(ZEVB). In de studies waaraan vooral mensen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen 

deelnemen, wordt de doelgroep genoemd: mensen met (zeer) ernstige verstandelijke, visuele en 

motorische (meervoudige) beperkingen (ZEMB).

Doel en onderzoeksvragen van dit proefschrift
Het doel van dit proefschrift is het bepalen van de uitvoerbaarheid, de validiteit en de 

betrouwbaarheid van fitheidtesten bij mensen met ZEVB [hoofdstukken 2, 4, 5 en 6] en ZEMB 

[hoofdstukken 3, 7 en 8]. De volgende zeven hoofdonderzoeksvragen zijn opgesteld:

1. Zijn metingen om de lichaamsverhoudingen te bepalen bij mensen met ZEVB uitvoerbaar en 

betrouwbaar [hoofdstuk 2]?

2. Is de tailleomvang in liggende positie valide en betrouwbaar te meten bij mensen met ZEMB 

[hoofdstuk 3]? 

3. Is het meten van uithoudingsvermogen met twee verschillende wandeltesten bij mensen met 

ZEVB uitvoerbaar en betrouwbaar [hoofdstuk 4]?

4. Is een aangepaste wandeltest op de loopband bij mensen met ZEVB uitvoerbaar, valide en 

betrouwbaar [hoofdstuk 5]?

5. Is een aangepaste balansschaal bij mensen met ZEVB uitvoerbaar en betrouwbaar 

[hoofdstuk 6]?

6. Zijn twee testen om de spierspanning te meten uitvoerbaar en betrouwbaar bij mensen met 

ZEMB [hoofdstuk 7]?

7. Zijn mensen met ZEMB voldoende fysiek actief op basis van hartslagpatronen vergeleken 

met de norm van de American College of Sports Medicine; kan de mate van fysieke activiteit 

betrouwbaar bepaald worden met hartslagmeting; zijn de hartslagpatronen te classificeren 

en beïnvloedende factoren op de hartslaghoogte te vinden [hoofdstuk 8]?

Metingen van lichaamsverhoudingen
Metingen van de lichaamsverhoudingen worden algemeen gebruikt om bij gezonde mensen de 

lichaamsverhoudingen en daarmee gerelateerde gezondheidsrisico’s te bepalen. Echter, het is 

niet bekend of deze metingen bij mensen met ZEVB uitvoerbaar en betrouwbaar zijn. Daarom 

zijn in het tweede hoofdstuk de uitvoerbaarheid en test-hertest betrouwbaarheid onderzocht van 

verschillende metingen om lichaamsverhoudingen te bepalen bij mensen met ZEVB.

 Het blijkt dat de uitvoerbaarheid en de test-hertest betrouwbaarheid voor de meeste 

metingen acceptabel waren bij mensen met ZEVB. Echter, 
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het wordt afgeraden om vetpercentage bij mensen met ZEVB te meten met de huidplooimethode 

omdat deze meting niet betrouwbaar was bij de deelnemers aan het onderzoek. Het meten van 

de onderbeenlengte en het daarmee berekenen van de lichaamslengte, bleek een veel beter 

uitvoerbaar en betrouwbaar alternatief voor het op de reguliere wijze meten van lichaamslengte. 

 Verder is uit de resultaten gebleken dat de verhouding tussen lichaamslengte en 

lichaamsgewicht, de Body Mass Index (BMI) bij 10% van de vrouwelijke deelnemers duidt op 

obesitas, terwijl geen van de mannen obesitas heeft. Echter, gemeten met de tailleomvang, blijkt 

dat 39% van de vrouwelijke en 7% van de mannelijke deelnemers obesitas heeft. 

Liggend gemeten tailleomvang
Tailleomvang is een meting die gebruikt wordt om gezondheidsrisico’s ten gevolge van 

overgewicht in kaart te brengen. Met de tailleomvang kan een inschatting van de hoeveelheid 

buikvet worden gemaakt. Een te hoge tailleomvang betekent een grotere kans op bijvoorbeeld 

hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type II. Bij mensen zonder beperkingen wordt 

tailleomvang gemeten in staande positie. Echter, als mensen als gevolg van motorische 

beperkingen niet in staat zijn om te staan, kan de meting in rugligging uitgevoerd worden. De 

vraag is of deze meting valide is en betrouwbaar bij mensen met ZEMB. Deze vraag is relevant 

omdat alleen dan de liggend gemeten tailleomvang vergeleken kan worden met internationaal 

vastgestelde normen. Hoofdstuk 3 beschrijft de studie naar validiteit- en betrouwbaarheid van de 

liggend gemeten tailleomvang.

 Om de validiteit van de liggend gemeten tailleomvang te bepalen, zijn bij 160 gezonde 

deelnemers staand en liggend verkregen metingen vergeleken met elkaar. 

 Het bleek dat tussen deze twee metingen duidelijke verschillen bestonden, waarbij de 

liggend gemeten tailleomvang gemiddeld 1,5 cm kleiner was. Met een statistisch bepaalde formule 

bleek het echter mogelijk om te voorspellen uit de liggend gemeten tailleomvang, wat de staand 

gemeten tailleomvang zou zijn geweest. Hierdoor is het mogelijk om de internationaal geldende 

normen toe te passen bij mensen met ZEMB. 

 In een test-hertest studie zijn daarna bij mensen met ZEMB twee metingen die in liggende 

positie verkregen waren met een week tussenpauze, met elkaar vergeleken. Het blijkt dat deze 

metingen betrouwbaar zijn bij deze doelgroep.

Inspanningsvermogen getest met een veldtest
Bij mensen zonder beperkingen worden een 6 Minuten Wandel Test (6MWT) of een Shuttle Run 

Test vaak gebruikt om inspanningsvermogen in kaart te brengen. Het is echter niet bekend of 

de uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid van deze testen bij mensen met ZEVB voldoende is. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de test-hertest studie van de 6MWT en een aangepaste Shuttle Run Test 

(aSRT) bij mensen met ZEVB. Mensen met ZEVB hebben de 6MWT en de aSRT twee keer, met een 

week tussenpauze, uitgevoerd. Alle deelnemers droegen een hartslagmeter. 

 De 6MWT bleek uitvoerbaar en betrouwbaar bij alle mensen met ZEVB. Echter, bij de groep 

mensen die minder goed kan lopen, bleek de aSRT niet betrouwbaar te zijn. 

 De deelnemers aan het onderzoek hebben nog niet optimaal gepresteerd. Dit blijkt uit het 

feit dat zij niet hun maximale hartslagen behaalden tijdens de testen. De begeleiders, die de 

deelnemers goed kennen, hebben ook ingeschat hoe de motivatie van de deelnemers tijdens de 

testen was. 
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Hieruit bleek, dat de motivatie van de deelnemers de testuitkomsten beïnvloedt en daarom is het 

van belang de motivatiescores in beide testprotocollen te integreren. 

 Daarnaast zijn de gemiddeld behaalde afstand van de deelnemers tijdens de 6MWT 

vergeleken met de afstanden behaald door andere doelgroepen. Deze vergelijking wijst uit 

dat mensen met ZEVB veel minder goed presteerden dan mensen met andere chronische 

aandoeningen, bijvoorbeeld mensen met longproblemen of hartfalen. Onvoldoende 

inspanningsvermogen zou tot ernstige gezondheidsproblemen kunnen leiden, waardoor 

participatie aan dagelijkse bezigheden zou kunnen afnemen. Gebaseerd op deze bevindingen 

is het van belang om passende beweegprogramma’s gericht op het verbeteren van 

inspanningsvermogen voor mensen met ZEVB te ontwikkelen en te evalueren. 

Inspanningsvermogen getest op de loopband
Andere doelgroepen behalen tijdens een Shuttle Run Test uitgevoerd op de loopband hun 

maximale hartslag en daardoor ontstaat een valide beeld van hun inspanningsvermogen. Tijdens 

de aSRT in de gymzaal bleek dat mensen met ZEVB niet hun maximale hartslag behaalden. 

De vraag is nu of dit wel lukt op de loopband, waardoor de validiteit van deze test toeneemt. 

De uitvoerbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van de aSRT op de loopband waren nog niet 

geëvalueerd bij mensen met ZEVB. Het onderzoek naar deze aspecten staat beschreven in 

hoofdstuk 5. De aSRT is twee keer met een week tussenpauze uitgevoerd door mensen met ZEVB 

om de uitvoerbaarheid en de test-hertest betrouwbaarheid van de aSRT te kunnen bepalen. 

Daarnaast is aan de hand van de hoogte van de maximale hartslag gekeken of de aSRT op de 

loopband ook valide is om uithoudingsvermogen van mensen met ZEVB te bepalen. 

 De uitvoerbaarheid en de test-hertest betrouwbaarheid van de aSRT bleken voldoende. De 

validiteit van de aSRT op de loopband bleek beter te zijn dan van de aSRT in de gymzaal. Voor het 

berekenen van de maximale hartslag wordt bij mensen zonder beperkingen vaak de formule: ‘220 

–leeftijd’ gehanteerd. Voor mensen met een verstandelijke beperking is een aangepaste formule 

berekend in eerder onderzoek. Echter, deze formule blijkt systematisch de maximale hartslag van 

mensen met ZEVB te overschatten. Daarom wordt aanbevolen om deze formule in een volgend 

onderzoek aan te passen, zodat er een betere voorspelling van de maximaal te behalen hartslag 

bij mensen met ZEVB te maken is. 

Balanstest
Voldoende evenwicht, of balans, is voorwaarde voor het uitvoeren van dagelijkse bezigheden. De 

Berg Balans Test evalueert de balans bij verschillende doelgroepen. Echter, de uitvoerbaarheid en 

betrouwbaarheid van een balanstest zijn nog niet geëvalueerd bij mensen met ZEVB. Hoofdstuk 6 

beschrijft het onderzoek hiervan bij een aangepaste Berg Balans Schaal (mBBS). Deze test is twee 

keer met een week tussenpauze uitgevoerd door mensen met ZEVB.

 De uitvoerbaarheid en de test-hertest betrouwbaarheid van 10 van de 12 taken van de mBBS 

bleken voldoende bij mensen met ZEVB. De 2 taken die niet betrouwbaar waren, zijn uit het 

protocol van de mBBS gehaald. 
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Spierspanningstesten
De hoogte van de spierspanning bepaalt hoe gemakkelijk een persoon met ZEMB meehelpt met 

bijvoorbeeld de dagelijkse bezigheden als douchen en aankleden. De hoogte van de spierspanning 

kan gemeten worden met de Modified Ashworth Scale (MAS) en de Modified Tardieu Scale (MTS). 

Echter, de uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid van de MAS en de MTS zijn nog niet geëvalueerd 

bij mensen met ZEMB. Hoofdstuk 7 beschrijft het onderzoek hiernaar.

 De metingen van de MAS en de MTS zijn bij 35 mensen met ZEMB twee keer met een week 

tussenpauze door twee beoordelaars uitgevoerd. Van de MAS bleken de uitvoerbaarheid en de 

betrouwbaarheid voldoende, echter van de MTS onvoldoende bij mensen met ZEMB. De conclusie 

is dat de MAS een goede methode is om de spierspanning te beoordelen. Een goede instructie van 

beoordelaars bevordert de betrouwbaarheid.

Metingen van hartslagpatronen
Het bepalen van de hoeveelheid bewegingsactiviteiten van mensen met ZEMB is van belang. Het 

gebruik van een stappenteller hiervoor is niet mogelijk omdat deze mensen niet kunnen lopen. 

Hierdoor is de hoeveelheid bewegingsactiviteiten moeilijk vast te stellen bij mensen met ZEMB. 

Hartslagmeting zou een aanwijzing kunnen geven van de hoeveelheid bewegingsactiviteiten bij 

deze mensen. Hoofdstuk 8 beschrijft de hartslagmeting en hartslagpatronen bij mensen met 

ZEMB. Daarnaast wordt op basis van deze hartslagmeting de hoeveelheid bewegingsactiviteiten 

beschreven en vergeleken met de norm voor voldoende bewegingsactiviteiten van de American 

College of Sports Medicine. Tot slot beschrijft dit hoofdstuk een classificatie van hartslagpatronen 

en beïnvloedende factoren op hartslagpatronen. 

 De hartslagpatronen werden per kwartier gemeten bij 24 mensen met ZEMB, gedurende 

zes dagen en 8 uren per dag. Het ging daarbij om vijf doordeweekse dagen en een weekenddag. 

Gelijk met de hartslagmetingen, werd door woon- en activiteitenbegeleiders in een dagboekje 

bijgehouden hoe fysiek actief de deelnemers aan het onderzoek waren. 

 Hartslagmeting blijkt wel een betrouwbaar meetinstrument te zijn om bewegingsactiviteiten 

te meten bij mensen met ZEMB. De resultaten van het onderzoek laten verder zien dat de 

deelnemers aan het onderzoek niet voldoende bewegingsactiviteiten hebben, vergeleken met 

de norm. Er zijn 4 categorieën op basis van hartslagpatronen voor mensen met ZEMB. De 

indruk bestaat dat dit door de invloed van emoties en persoonlijke factoren veroorzaakt wordt. 

Daarnaast blijken de tijd op de dag en leeftijd een duidelijke invloed op hartslagpatronen te 

hebben, evenals bij mensen zonder beperkingen. 

Discussie
In hoofdstuk 9 wordt een algemene discussie gevoerd over de inhoud van dit proefschrift. De 

resultaten van het onderzoeksproject worden nog eens kort genoemd en bediscussieerd in het 

licht van ander onderzoek. 

De belangrijkste resultaten van dit proefschrift zijn uitvoerbare, betrouwbare en valide testen om 

de fysieke fitheid bij mensen met ZEVB en ZEMB vast te stellen, die direct toepasbaar zijn in de 

dagelijkse praktijk van de zorg voor deze mensen. Er zijn twee nieuwe formules berekend, die te 

gebruiken zijn bij onderzoek van deze bijzondere doelgroep. 
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 Verder is duidelijk geworden dat mensen met ZEVB en ZEMB aan testen kunnen wennen, als 

de omgeving maar de juiste voorwaarden creëert. Deze juiste voorwaarden worden beschreven in 

de discussie. Voorbeelden hiervan zijn: 

- aanpassingen aan bestaande testprotocollen;

- het uitvoeren van oefensessies om vertrouwd te raken met dit protocol;

- testen op een logische tijd, bijvoorbeeld tijdens een gymuurtje;

- vertrouwde en geschoolde begeleiding, bijvoorbeeld bewegingsagogen. 

 De motorische vaardigheden van mensen met mensen met ZEVMB bepalen welke 

testen en metingen van belang zijn voor een persoon. In de discussie komt aan de orde dat 

het van belang is dat naast de indeling naar verstandelijke beperking, ook een indeling naar 

bewegingsmogelijkheden gehanteerd wordt bij mensen met ZEVMB. 

 Het verband tussen fysieke fitheid, bewegingsactiviteiten, gezondheid en participatie 

wordt nader toegelicht. Daarnaast worden statistische aspecten bij onderzoek bij mensen met 

ZEVB en ZEMB nader belicht. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek bij 

mensen met ZEVB en ZEMB. Hierbij komt met name de aanbeveling voor het ontwikkelen van 

beweegprogramma’s speciaal voor mensen met ZEVB en ZEMB nadrukkelijk naar voren.
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