
Inleiding

Kinderen met een chronische beperking zijn in vergelijking met kinderen zonder 

beperking minder fysiek actief. Uit kwalitatief onderzoek naar factoren die de fysieke 

activiteit bij kinderen kunnen beïnvloeden werd rolstoelvaardigheid als een belangrijke 

stimulerende factor genoemd.1 Mogelijk is de rolstoelvaardigheid te verbeteren door 

een rolstoelvaardigheidstraining. In verschillende interventies bij volwassenen is het 

positieve effect van een rolstoelvaardigheid training al aangetoond. 2,3 Het effect van 

een rolstoelvaardigheid training bij kinderen op de rolstoelvaardigheid is nog 

onbekend. 

Resultaten

N = 12 (T0), N = 11 (T1)

Leeftijd = 5-13 jaar

Diagnose: Cerebrale Parese, Spina Bifida, overig

Zie tabel 1 en figuur 1. 

Pilot naar effecten van rolstoelvaardigheidstraining 

bij kinderen in een handbewogen rolstoel

Fit for the Future! heeft als doel het 

bevorderen van kennistransfer van 

onderzoeksresultaten op het gebied van 

fitheid en fysieke activiteit bij kinderen 

met een chronische aandoening. De 

Hogeschool Utrecht, Stichting Fitkids, K-J 

Projects,de NVFK, Revalidatiecentrum de 

Hoogstraat, het WKZ (UMCU), Erasmus 

MC en VUMC voeren dit project 

gezamenlijk uit.

Vraagstelling

Wat is het effect van rolstoelvaardigheid training op de rolstoelvaardigheid bij kinderen 
met een motorische beperking in een handbewogen rolstoel? 

Methode

Kinderen konden zich aanmelden via de BOSK voor

rolstoelvaardigheid training gegeven door KJ-projects.4

In de training werd er geoefend in roltechniek,

balansvaardigheid en het rijden over hoogteverschillen. De 4 

trainingen van elk 1,5 uur verdeeld over een periode van 6 

maanden werden gegeven in de gymzaal of buiten in het centrum van een stad. 

Design: Interventie studie Pre – Post design

Uitkomstmaat: Rolstoelvaardigheid test voor kinderen

Analyse: Wilcoxon Signed Rank Toets (Tijd, ability score)
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Discussie/Conclusie

+ Vooruitgang in tijdscore    - Verschil in tijdscore    

in 14 v/d 21 items soms klein. Wat is 

groter dan SEM                   belang van kwaliteit 

van uitvoering

+  Kinderen konden

na training hogere  - Onduidelijk hoeveel 

drempels op- en af- en wat thuis is 

rijden    geoefend

+ Mogelijk ook effect   

zelfvertrouwen,

spierkracht en fitheid

AANBEVELING: START CCT NAAR EFFECTEN 
ROLSTOELVAARDIGHEID TRAINING
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Figuur 1: Totale ability score voor – na training
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Test item Gemiddelde 

T1 –T0 (SD), 

N

Asymptotic

sign. (2-

sided test)

1 10 meter voorwaarts 

rijden

-0,34 (0,54)

N = 11
0,075

12 Over een gymmat rijden 0,18 (1,72)

N = 11
0,594

2 5 meter achterwaarts 

rijden

-2,36 (1,61)

N = 11
0,004*

13 Een verhoging van 5 centimeter 

oprijden

-0,51 (2,27)

N = 10
0,445

3 Slalom -1,28 (1,95)

N = 11
0,047*

14 Een verhoging van 5 centimeter 

afrijden
-0,34 (1,04)

N = 11
0,182

4 90° bocht naar rechts –

voorwaarts

-0,30 (0,35)

N = 11
0,028*

15 Een verhoging van 10 centimeter 

oprijden

-5,02

N = 1
-

5 90° bocht naar rechts –

achterwaarts
-0,64 (0,69)

N = 11
0,021*

16 Een verhoging van 10 centimeter 

afrijden
-1,05 (1,79)

N = 11
0,050*

6 90° bocht naar links –

voorwaarts
-0,10 (0,33)

N = 11
0,563

17 Een helling van 1:5 oprijden -1,16 (2,00)

N = 9
0,044*

7 90° bocht naar links –

achterwaarts
-0,68 (0,75)

N = 11
0,010*

18 Een helling van 1:5 afrijden -1,55 (4,43)

N = 11
0,139

8 180° linksom draaien -0,60 (0,95)

N = 11
0,091

19 Rijdt door een deur (van je af) -3,87 (3,50)

N = 11
0,006*

9 180° rechtsom draaien -0,37 (0,48)

N = 11
0,013*

20 Rijdt door een deur (naar je toe) -1,25 (7,37)

N = 11
0,286

10 Stoppen op commando
-0,37 (0,88)

N = 11
0,286

21 Wheelie 13,31 

(15,07)

N = 2

0,015*

11 Over een drempel rijden -0,29 (0,63)

N = 11
0,262

Tabel 1: Tijdscore, Wilcoxon Signed Rank Test, *: p≤ 0,05

= T0

= T1
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