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Kinderen met een beperking blijken minder te bewegen dan leeftijdsgenoten zonder beperking; 

zij ervaren extra barrières, zowel persoonlijk als extern, om te kunnen participeren in dagelijkse 

beweegactiviteiten. Dit is een groot probleem omdat bewegen essentieel is vanwege positieve 

effecten op de psychosociale en cognitieve ontwikkeling, kwaliteit van leven en algemene 

gezondheid.  

Binnen ons nieuwe onderzoeksproject project “Wat Beweegt Jou?!” maken we gebruik van de 

nieuwste inzichten betreffende gedragswetenschappen en gezinsgerichte zorg. We maken hierbij 

gebruik van het gedragsmodel Persuasive by Design, waarbij aan de hand van vijf verschillende 

hoofdthema's (lenzen) gedrag van het kind en het gezinssysteem in kaart gebracht kunnen 

worden, inclusief de mogelijkheden voor gezonde gedragsverandering. Het Persuasive by 

Design-model vat enkele van de belangrijkste principes uit de gedragswetenschappen samen en 

vertaalt deze naar vijf gedragsmatige lenzen, van waaruit gedrag en de mogelijkheden voor 

gedragsverandering kunnen worden onderzocht, te weten “gewoontes en impulsen”, “weten en 

vinden”, “zien en beseffen”, “willen en kunnen” en “doen en blijven doen”. Aan de hand van deze 

lenzen kunnen we inventariseren welke vormen van steun het meest bijdragen aan toename van 

bewegingsparticipatie van het kind met een beperking en het gezinssysteem. We kunnen daarbij 

denken aan motivationele steun, ondersteuning in zelfregulatie en oplossingsvermogen maar ook 

ondersteuning in bijvoorbeeld de gewoontevorming.  

Door deze nieuwe inzichten (gedragsmodel Persuasive by Design) te integreren in het ICF-CY 

(International Classification of Functioning, disability and health, Child and Youth version) zal dit 

het klinisch redeneren van de kinderfysiotherapeut ondersteunen en zal dit de keuzes voor de 

juiste individueel-gerichte interventie optimaliseren (zie figuur). 

Tijdens deze workshop zullen we aan de hand van praktische casuïstiek komen tot handvatten 

voor de kinderfysiotherapeut om gedragsverandering betreffende beweeggedrag bij kinderen en 

diens ouders te ondersteunen.  
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