
 

 
  

 

 

 
 

Inleiding 
Rolstoelgebruikers lopen tegen verschillende mobiliteits- en participatieproblemen aan. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de 

rolstoelvaardigheid (RSV). Mogelijk verhoogt RSV de fysieke activiteit, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen in een rolstoel.1 

De RSV-trainingen worden gegeven door K-J Projects.2 Het doel van deze pilot studie is het toetsen van de hypothese dat RSV-training bij 

kinderen een positief effect heeft op hun RSV.  
 

Vraagstelling 
Wat is het verschil in rolstoelvaardigheid, gemeten met de ‘Rolstoelvaardigheidstest voor kinderen’, voor en na de rolstoelvaardigheidstraining 

van K-J Projects bij kinderen tussen de 5 en 13 jaar met een motorische beperking die gebruik maken van een eigen, aangemeten, 

handbewogen rolstoel?  

Resultaten T0 n= 12 / T1 = 11 

Aan de totale ability scores van voor (T0) en 

na (T1) de training is te zien dat negen 

kinderen vooruit zijn gegaan en twee kinderen 

gelijk zijn gebleven. Er zijn geen kinderen 

achteruitgegaan (figuur 1). 

In plaats van elf kinderen had nog maar één 

kind zijn anti-kiepwielen uitgeklapt (figuur 2). 

De grote van de gemeten verschillen op de 

RSV-test variëren van klein (d=0,02) tot heel 

groot (d=1,3) met een gemiddelde van d=0,48 

(tabel 1).  

Uit de Wilcoxon Signed Ranks Test komt 

naar voren dat bij 10 van de 21 items een 

significant verschil bestaat tussen T0 en T1 
(tabel 1). 

Het effect van rolstoelvaardigheidstraining  

bij kinderen met een motorische beperking  

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 - Totale ability score voor en na 

de training per proefpersoon.  

Methode 
• 12 kinderen geïncludeerd 

• Training gericht op balansvaardigheid, 

krachtsopbouw en roltechniek 

• Persoonlijke doelstellingen 

 

 

 

 
 

• Voor en na de trainingen zijn de kinderen 

getest middels de RSV-test voor kinderen  
 

Analyse 
• Tijdscore van de eerste poging, tenzij mislukt  

• Ability-score (item 13, 14, 15, 16, 17 en 21)  

• Niet alle data normaal verdeeld  

• Non-parametrische statistiek 

• Wilcoxon Signed Ranks Test 

• Cohen’s Effect Size  
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Discussie  
- Kleine populatie 

- Verschil in test tussen T0 en T1; 

- Verschil in pogingen per item 

+ Instructie gelijk, belasting lager  

 

+ Algeheel betere controle rolstoel 

+ Verandering op activiteiten-, participatie-
 niveau en mogelijk zelfvertrouwen 

Figuur 2 - Aanwezigheid anti-kiepwielen. 

Conclusie 
Uit deze pilot studie naar het effect van RSV-

training kan geconcludeerd worden dat de 

RSV-training een positief effect heeft op de 

RSV van de participanten. Op alle items van 

de RSV-test is vooruitgang te zien. Ook zijn 

de kinderen in staat activiteiten uit te voeren 

die zij voorheen niet konden, waardoor ze 

zelfstandiger kunnen rijden en de 

zelfredzaamheid is vergroot.  

 

Aanbeveling 
• Vervolg onderzoek bij grotere populatie, 

gericht op de kwaliteit van RSV en  het 

zelfvertrouwen 

• Kwalitatieve score RSV-test 

Testitems Asymp. 

Sig. 
(2-tailed) 

Effect Size 
Cohen´s (d) 

1. 10 meter voorwaarts rijden 0,075 0,42 

2. 5 meter achterwaarts rijden 0,004* 0,92  

3. Slalom 0,047* 0,42 

4. 90° bocht naar rechts- voorwaarts 0,028* 0,53 

5. 90° bocht naar rechts- achterwaarts 0,021* 0,69 

6. 90° bocht naar links- voorwaarts 0,563 0,38 

7. 90° bocht naar links- achterwaarts 0,010* 0,68 

8. 180° linksom draaien, op dezelfde plek 0,091 0,53 

9. 180° rechtsom draaien, op dezelfde plek 0,013* 0,53 

10. Stoppen op commando 0,286 0,35 

11. Over een drempel rijden 0,262 0,41 

12. Over een gymmat rijden 0,594 0,02 

13. Een verhoging van 5 cm oprijden 0,445 0,004 

14. Een verhoging van 5 cm afrijden 0,182 0,41 

15. Een verhoging van 10 cm oprijden - - 

16. Een verhoging van 10 cm afrijden 0,050* 0,31 

17. Een helling van 1:5 oprijden 0,044* 0,41 

18. Een helling van 1:5 afrijden 0,139 0,33 

19. Rijdt door een deur (van je af) 0,006* 0,85 

20. Rijdt door een deur (naar je toe) 0,286 0,35 

21. Wheelie 0,015* 1,13 

Tabel 1 – Items van de RSV-test, Wilcoxon, Effect 

Size. *: p≤0,05 Referenties 
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