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Inleiding 

In deze white paper delen we de leerervaringen binnen het project DIAP. In het project wordt een 

innovatief en interactief programma ontwikkeld, gericht op het verhogen en behouden van de 

fysieke fitheid en het beweeggedrag van kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD).   

Het project is op 1 januari 2014 gestart en het laatste deel van het project loopt door tot mei 2018. 

DIAP is mede mogelijk gemaakt door FNO, Revalidatiefonds, Stichting Beatrixoord Noord-Nederland 

en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool.           

Uit eerder onderzoek opgezet door het UMCG Centrum voor Revalidatie bleek dat kinderen met DCD 

minder fit zijn vergeleken met normaal ontwikkelende leeftijdgenoten.1 Bovendien doen ze in hun 

vrije tijd minder mee in fysieke activiteiten, waarbij ze vooral minder meedoen aan niet-

georganiseerde activiteiten of vrij intensieve activiteiten.2  

Er zijn op dit moment nog geen programma’s beschikbaar om fitheid te trainen bij deze doelgroep. 

Daarom hebben we in het DIAP-project een nieuw beweegprogramma voor kinderen met DCD 

ontwikkeld, genaamd RenJeFit! In een pilotstudie is in samenwerking met revalidatiecentrum de 

Trappenberg in Almere, scholen voor speciaal basisonderwijs De Kimkiel uit Groningen en De 

Meander uit Assen, eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijken en kennisinstituten onderzoek verricht 

naar de haalbaarheid en voorlopige effectiviteit van dit programma. Daarnaast hebben we in het 

DIAP-project geëxperimenteerd met de inzet van digitale toepassingen en serious gaming. Ook 

hebben twee edities van het Beste Beweegspel plaatsgevonden. De DIAP-vraagstukken zijn complex 

en hebben een multidisciplinair karakter. Daarom hebben we in de vorm van de Innovatiewerkplaats 

‘Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen’ nauw samengewerkt met de opleiding 

Bewegingswetenschappen (RuG), de faculteit Economie & Bedrijfskunde (RuG), diverse opleidingen 

van de Hanzehogeschool en de NHL Stenden Hogeschool.           

Deze white paper bevat handvatten voor de ontwikkeling van (interactieve) trainingen en 

leefstijlinterventies voor kinderen met motorische beperkingen binnen zowel kinderrevalidatie, 

bewegingsonderwijs als sport. Daarnaast beschrijven we onze intenties voor vervolgactiviteiten na 

het project DIAP. Gezien de potentie van RenJeFit! willen we het beweegprogramma 

doorontwikkelen en toewerken naar landelijke invoering van het programma. We komen graag in 

contact met instellingen die hiervoor belangstelling hebben. Daarnaast doen we een voorstel voor 

het opzetten van een samenwerkend netwerk gericht op het verder ontwikkelen van innovatieve, 

interactieve beweegtoepassingen: het platform ‘adaptief bewegen’. We hopen dat meer partijen 

hiervoor interesse krijgen en nodigen hen van harte uit om met ons in gesprek te gaan over 

deelname aan de activiteiten van dit platform.  

  

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/centrumvoorrevalidatie/kinderenjongerenouders/ziekteonderzoekbehandeling/DCD/Paginas/default.aspx
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/centrumvoorrevalidatie/kinderenjongerenouders/ziekteonderzoekbehandeling/DCD/renjefit/Paginas/default.aspx
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/centrumvoorrevalidatie/kinderenjongerenouders/Beweegspel/Paginas/default.aspx
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1. Wetenschappelijk onderzoek RenJeFit! 
1.1 Introductie  

RenJeFit! is ontwikkeld en wordt geëvalueerd als onderdeel van het promotieproject van Petra 

Braaksma (bewegingswetenschapper). Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de interventie is 

een systematische review uitgevoerd naar trainingsinterventies bij kinderen. Deze review wordt 

binnenkort geplaatst in het Journal of Science and Medicine in Sport (Q1)3. De ontwikkeling van de 

training en de leefstijlinterventie zijn beschreven in twee artikelen, die binnenkort zullen verschijnen. 

De effectiviteit en haalbaarheid van RenJeFit! worden beschreven in twee volgende artikelen. Een 

systematische review over de participatie van kinderen met DCD dient als voorbereiding voor de 

doorontwikkeling van het programma. 

 

1.2 Ontwikkeling van RenJeFit!  

In de eerste fase van het DIAP-project stond het ontwerpen en ontwikkelen van het nieuwe 

beweegprogramma voor kinderen met DCD centraal. Op basis van literatuuronderzoek en 

gesprekken met experts en behandelaren hebben we een aantal ideeën opgesteld. Deze ideeën 

hebben we verder verkend in een focusgroep van professionals met diverse achtergronden, 

waaronder kinderfysiotherapeuten, een kinderrevalidatiearts, bewegingswetenschappers en een 

leerkracht speciaal onderwijs. In nauwe samenwerking tussen onderzoekers, 

bewegingswetenschappers, fysiotherapeuten en psychologen hebben we de plannen vervolgens 

verder uitgewerkt. Het onderzoek in deze fase heeft geresulteerd in de innovatieve 

beweeginterventie RenJeFit! 

 

RenJeFit! bestaat uit een training gevolgd 

door een leefstijlinterventie en is 

ontwikkeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar 

met DCD. De training van RenJeFit! richt 

zich op het verhogen van 

uithoudingsvermogen, anaerobe power 

(sprintvermogen) en spierkracht. De 

training vindt plaats gedurende een periode 

van tien weken, twee keer per week. De 

training wordt in groepsvorm aangeboden 

en er kunnen spelelementen ingezet 

worden om het leuk en uitdagend voor de 

kinderen te maken. 

 

We willen graag dat de kinderen hun verbeterde fitheid vasthouden na de training door meer te 

participeren in beweegactiviteiten in eigen leefomgeving. Hiervoor is de leefstijlinterventie 

ontwikkeld. De leefstijlinterventie is gebaseerd op theorieën voor gedragsverandering en motivatie, 

gamificatie en zelfmonitoring van gedrag. De leefstijlinterventie bestaat uit een ouderbijeenkomst, 

een informatiepakket voor ouders met informatie en adviezen, stappentellers voor het hele gezin en 

coaching via beeldcommunicatie of telefoon. De leefstijlinterventie duurt tot twaalf weken na de 

training.   

 
Foto: De deelnemers van RenJeFit! in actie 

 

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/centrumvoorrevalidatie/kinderenjongerenouders/ziekteonderzoekbehandeling/DCD/renjefit/Paginas/default.aspx
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244017309568
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1.3 Onderzoek naar effectiviteit en haalbaarheid RenJeFit!  

De tweede fase van het project stond in het teken van de uitvoering en evaluatie van de effectiviteit 

en haalbaarheid van RenJeFit! Hiervoor is een pilot opgezet. Tot nu toe hebben er 25 kinderen 

meegedaan, verdeeld over vier blokken. De eerste drie blokken vonden plaats in het UMCG Centrum 

voor Revalidatie, locatie Beatrixoord. Tijdens het vierde blok is het programma uitgevoerd op twee 

scholen voor speciaal onderwijs, de Meander in Assen en de Kimkiel in Groningen, en in 

revalidatiecentrum de Trappenberg te Almere. Een vijfde blok is in september 2017 gestart in het 

UMCG Centrum voor Revalidatie en zal in maart 2018 afgerond worden.  

 

De effectiviteit en haalbaarheid zijn in kaart gebracht met zowel kwantitatieve als kwalitatieve 

onderzoeksmethoden. Tijdens de trainingen droegen de deelnemers hartslagmeters en 

observeerden studenten Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en de master 

kinderfysiotherapie van de Hogeschool Utrecht de uitvoering van de training. Voor de training, na de 

training en na de leefstijlinterventie hebben we fitheidtesten afgenomen en beweeggedrag in kaart 

gebracht. Daarnaast is er begin 2017 een focusgroep gehouden met de trainers van RenJeFit!. Ook 

zijn alle coaches en een aantal ouders geïnterviewd over hun ervaringen met de leefstijlinterventie 

van RenJeFit!.  

 

1.4 Voorlopige bevindingen/leerervaringen effectiviteit en haalbaarheid 

Aangezien op dit moment het laatste blok van RenJeFit! nog bezig is, worden in deze rapportage de 

voorlopige resultaten besproken. De evaluatie van de training wijst uit dat het uithoudingsvermogen 

van de deelnemers substantieel toeneemt. Ook zijn er positieve trends ten aanzien van anaerobe 

power (sprintvermogen) en spierkracht tijdens het buigen van de armen, buigen van de benen en 

strekken van de benen te zien. Tijdens de leefstijlinterventie stabiliseert de fitheid.  

In interviews bevestigen ouders dat hun kind fitter geworden is. Zo geven ze onder andere aan dat 

hun kind minder snel moe is en dat hun kind beter mee kan komen met sport en spel. Ten aanzien 

van het beweeggedrag stellen de deelnemers elk hun eigen doelen. De deelnemers die zich ten doel 

stellen om een geschikte sport te vinden, slagen daar tijdens de coaching in. Andere deelnemers 

stellen zich bijvoorbeeld ten doel om intensiever te bewegen of meer te bewegen in hun 

thuisomgeving. Samen met de coach lukt het hen om een plan te bedenken en dit uit te voeren. 

Daarnaast blijkt dat de deelnemers er in sociaal-emotioneel opzicht op vooruitgaan. Zo geven ouders 

bijvoorbeeld aan dat hun kind meer vriendjes heeft, dat hun kind nu ook eens ergens de beste in kan 

zijn, meer zelfvertrouwen heeft gekregen en zelfstandiger is geworden. Zowel kinderen als ouders 

hebben in het programma geleerd hun grenzen te verleggen en ze hebben inzicht gekregen in hun 

beweeggedrag. 

RenJeFit! blijkt haalbaar en uitvoerbaar wat betreft de combinatie van de fysieke training en 

leefstijlinterventie met innovatieve technologie (Fitbit stappenteller, beeldbellen). Het 

trainingsprotocol kan in groepsverband gegeven worden en de leefstijlinterventie wordt positief 

ontvangen door ouders en coaches. Tijdens het onderzoek naar het RenJeFit!-programma hebben we 

diverse leerervaringen opgedaan die de haalbaarheid maar ook de effectiviteit kunnen bevorderen. 

Op basis daarvan hebben we de randvoorwaarden voor de uitvoering van het RenJeFit!-programma 

gespecificeerd.  
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De belangrijkste randvoorwaarden zijn:  

 De professionals die de training verzorgen en de coaches tijdens de leefstijlinterventie 

moeten goed bekend zijn met het kind en het gezin. Dit met het oog op het creëren van 

veiligheid in de groepstraining, het optimaal kunnen inspelen op individuele behoeften van 

kinderen en specifieke problematiek in het gezin. De coach moet eerder bij RenJeFit! 

betrokken worden. Goede screening van het kind op geschiktheid om te participeren in een 

groep is noodzakelijk evenals het in kaart brengen van nevenproblematiek;  

 Meer tijd om de training uit te voeren. Het tijdsbestek van een uur gaf niet de ruimte om in 

te spelen op onverwachte situaties. Er was geen tijd voor coachende gesprekjes voor en 

tijdens de trainingen;  

 Het trainingsprogramma moet nog leuker gemaakt worden door games en spelelementen in 

te bouwen;  

 De ouders nog sterker en in een vroeger stadium betrekken bij zowel training als 

leefstijlinterventie, zodat de motivatie bij ouders en kind vergroot worden. Dit geldt met 

name voor de kinderen van de scholen. 

 Het is belangrijk om ouders nadrukkelijker te informeren over de opzet van het programma 

en hun rol daarin. Bovendien is extra ondersteuning voor het gebruik van digitale 

toepassingen een vereiste (bijv. aanmaken Fitbit-account).  

 

Foto: Deelnemers tijdens een training 
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2. DIAP als experimenteeromgeving voor exergames 

en digitale toepassingen  

2.1 Introductie  

Bij aanvang van het project hadden we drie aannames over de inzet van exergames (combinatie van 

exercise en gaming) en digitale toepassingen: 

 Door inzet van innovatieve technologie in de revalidatie is het mogelijk om nieuwe 

producten en diensten te ontwikkelen, die gericht zijn op het stimuleren en behouden van 

fysiek actief gedrag in eigen leefomgeving. We wilden inzicht verwerven in de mogelijkheden 

om een deel van de zorg dicht bij huis aan te bieden. Daarmee kan een verschuiving van 

duurdere medisch-specialistische zorg naar relatief goedkopere eerste en nulde lijn mogelijk 

worden gemaakt. 

 Door middel van moderne ICT-toepassingen kan fysieke training spelenderwijs ingebouwd 

worden in de leefstijl van kinderen; deze toepassingen stimuleren de zelfredzaamheid van 

patiënten en sociale omgeving.  

 Met serious games is het mogelijk om de nieuwe interventie aantrekkelijker te maken voor 

kinderen. Daarmee wordt mogelijk het volhouden van de actievere levensstijl makkelijker 

gemaakt. Exergames lijken geschikt om bij te dragen aan een meer fysiek actieve leefstijl bij 

kinderen met DCD. 

2.2 Leerervaringen met inzet van innovatie technologie 

Essentieel bij een beweegprogramma als RenJeFit! is dat het kind het aangeleerde gedrag in 

therapie- of behandelcontext ook leert toepassen in de eigen leefomgeving. Het kind doet thuis 

en/of op school nieuwe ervaringen op, waarmee het handelingsrepertoire versterkt wordt. In deze 

transitie van de ene naar de andere setting veranderen ook de rollen van betrokken personen 

(kinderen, ouders en professionals) en de ondersteuningsmechanismen. Dat heeft impact op de wijze 

waarop digitale toepassingen effectief in te zetten zijn in beweegprogramma’s. We hebben geleerd 

dat die veranderende rollen en ondersteuningsmechanismen belangrijke factoren zijn bij het 

ontwerp en de integratie van digitale toepassingen in beweeginterventies. De deelnemers aan 

RenJeFit! worden gaandeweg het programma steeds meer ‘experts’ die zelf aan het roer staan, 

bijvoorbeeld als het gaat om het bepalen van doelen. De beweegprofessionals krijgen in het verloop 

van het programma een meer coachende rol. In RenJeFit! zijn verschillende fasen te onderscheiden, 

deze brengen andere eisen of voorwaarden met zich mee qua inzet van innovatieve technologie. 

  

Wat is serious gaming?  

Serious gaming heeft betrekking op de inzet van (zelf) ontworpen (video)spellen met een ‘nuttig’ 

doel, zoals het overdragen van kennis, ontwikkelen van vaardigheden of het stimuleren van 

bewegen. Het speelse karakter, de directe feedback en de continue uitdaging hebben allemaal 

directe invloed op de motivatie van een gebruiker en kunnen de therapietrouw verhogen.  
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Samen met scholen voor speciaal onderwijs, het lectoraat User-Centered Design van de 

Hanzehogeschool en het lectoraat Serious Gaming van NHL Stenden Hogeschool hebben we tijdens 

het project geëxperimenteerd met de inzet van verschillende digitale toepassingen (exergames, apps 

en stappentellers) voor kinderen met motorische beperkingen. Zo hebben we op school voor 

speciaal basisonderwijs De Meander diverse commercieel verkrijgbare exergames (Kinect en 

Nintendo Wii) getest bij kinderen met DCD. De testen hebben uitgewezen dat deze spellen niet 

intensief zijn genoeg om de hartslag dusdanig te verhogen dat er een trainingseffect te verwachten 

is. Bovendien zijn de commercieel verkrijgbare exergames niet of minder goed instelbaar op het 

individuele niveau van het kind. Uit de ingevulde Game Experience Questionnaires concluderen we 

dat de exergames wel ingezet kunnen worden als opstap of motivator naar meer bewegen of als een 

leuke en uitdagende bezigheid om thuis fysiek actief te blijven. Exergames kunnen dus 

aanmoedigend werken, kinderen raken daardoor gemotiveerder en krijgen meer zelfvertrouwen.  

Het bedrijf 8D-Games heeft in opdracht van het UMCG Centrum voor Revalidatie een Proof of 

Concept (PoC) van een beweegspel/exergame voor kinderen met motorische beperkingen 

ontwikkeld. Dit spel is gebaseerd op dezelfde onderliggende principes als het trainingsprogramma 

van RenJeFit! Hierdoor verwachten we dat het intensiever is dan de commercieel verkrijgbare 

exergames. Daarnaast is het spel zodanig gebouwd dat het qua niveau op maat in te stellen is voor 

kinderen met DCD of andere motorische beperkingen. Tijdens het testen van de PoC is gebleken dat 

professionals goed in staat zijn om het spel op het niveau van het individuele kind in te stellen. Door 

het spelen van de game ging de hartslag van kinderen met DCD merkbaar omhoog. Kinderen gaven 

aan dat ze het leuk vonden om de game te spelen en dat ze deze ook herhaaldelijk wilden spelen. 

Aanvullend onderzoek moet uitwijzen hoe de hartslag zich precies verhoudt tot de verschillende 

instelbare niveaus en de maximale hartfrequentie van kinderen. Met studenten van beide 

hogescholen hebben we ook prototypes ontwikkeld van digitale games die de leefstijlinterventie op 

attractieve en uitdagende wijze kunnen ondersteunen (onder andere via mobiele telefoons).  

 

Foto: Proof of Concept van het DIAP-spel wordt getest bij de Health Hub in Roden 

http://www.revalidatie.umcg.nl/
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Voor wat betreft de werkingsmechanismen van digitale toepassingen hebben we geleerd dat er een 

goede connectie moet zijn tussen ontwerp, technologie en (individuele) gebruikers. Onderzoek van 

Degens et al. bevestigt dit.4 Veel bestaande toepassingen zoals de ‘Commercial Off-the-Shelf Games’ 

richten zich op een gemiddelde gebruiker en hebben ook niet als primaire doel om gebruikers ook tot 

echte beweging aan te zetten. Deze games houden geen rekening met eerdere ervaringen, kennis, 

motivatie en vaardigheden van individuele gebruikers of kinderen met DCD. Dit is vooral belangrijk 

als we tot doel hebben om gedrag te veranderen. Als we fysiek actief gedrag van kinderen willen 

stimuleren dan moeten we dus kijken naar hun huidige fysieke vermogen. Het is dus belangrijk dat 

we tools gaan ontwikkelen die zich kunnen aanpassen aan individuele verschillen tussen gebruikers 

om zo op de lange termijn gedragsverandering te veroorzaken.5 

 

 

Verschillende studies tonen positieve effecten van exergames op fysiek actief gedrag aan.6 Uit een 

recente studie naar de effectiviteit van Pokémon GO blijkt dat persoonlijkheid een belangrijke factor 

is waar bij de ontwikkeling van elke vorm van exergaming rekening mee moet worden gehouden.7 

De game moet zich aan de speler aanpassen. In het verlengde daarvan lijkt het raadzaam om 

exergames te ontwikkelen die verschillende doelen hebben en verschillende gameplays aanbieden 

(competitief vs. coöperatief). Zo kan aansluiting gevonden worden bij het niveau en de behoeften 

van de individuele speler en is het mogelijk om de effecten op gerelateerde gezondheidsuitkomsten 

te maximaliseren.7 

 

  

Degens geeft in zijn inaugurele rede aan dat we kennis nodig hebben van: 

1. Specifieke individuele verschillen binnen de doelgroep kinderen met DCD en in 

breder verband kinderen met motorische beperkingen; 

2. Een model waarmee we kunnen draaien aan de instellingen van de interactieve 

tool en deze kunnen veranderen en personaliseren;  

3. De beoogde effecten of het doel van de tool. 

 

In essentie hebben we het dan over de adaptiviteit van een tool. Voor adaptiviteit moet de 

tool de karakteristieken van de gebruiker meten om in te schatten of er een lichte, 

gemiddelde of moeilijke oefening moet worden getoond. Het systeem moet dus in staat 

zijn om verschillen tussen individuele gebruikers te meten en de trainingsinhoud daarop 

aan te passen. De games of apps moeten ook ingebed worden in het dagelijks leven en de 

activiteiten die daarbij horen, zodat ze het gebruik op de lange termijn stimuleren. 

 

http://www.medicine20congress.com/ocs/index.php/med/med2013/paper/view/1555
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2.3 Belang van een samenwerkend netwerk 

Samen met de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RuG hebben we in 2016 onderzoek 

verricht naar de business case van RenJeFit! Uit het onderzoek blijkt dat het erg lastig is om de nieuw 

ontwikkelde diensten en producten financieel rendabel te krijgen voor de specifieke doelgroep. Er is 

op dit moment geen sluitende business case voor UMCG Centrum voor Revalidatie om dat zelf op te 

zetten. Daarvoor is een goed samenwerkingsverband in de regio nodig, waarin partijen elkaar snel 

weten te vinden op de verschillende kennis- en expertisegebieden en elkaar daarop aanvullen. 

Hierbij kan worden gedacht aan onderwijsinstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars, bedrijven, Huis 

voor de Sport en zorginstellingen in de eerste, tweede en derde lijn. Ook kinderen met andere 

motorische beperkingen kunnen daarvan profiteren.  

Uit onderzoek blijkt dat inbedding van innovatieve technologieën niet los kan worden beschouwd 

van lokale kennis, persoonlijke gewoonten en de samenwerking tussen professionals in 

netwerkverband.8 Wat voor de een werkt in een specifieke context hoeft voor een ander in een 

andere context niet te werken. We hebben tijd nodig om in de regio op dat vlak een goed, 

samenwerkend netwerk op te zetten. Eveneens is het belangrijk dat er een bedrijf is dat zich 

eigenaar voelt van productontwikkeling (games, apps). Een bedrijf dat bereid is te investeren in een 

ondersteunend platform en de rol van producent wil oppakken.  

2.4 Het Beste Beweegspel 

De afdeling kinderrevalidatie van het UMCG Centrum voor Revalidatie heeft in 2015 en 2016 samen 

met het project DIAP kinderen en jongeren uitgedaagd om ‘Het Beste Beweegspel’ te bedenken. 

Eisen die aan ‘Het Beste Beweegspel’ worden gesteld, zijn: iedereen moet mee kunnen doen, het laat 

iedereen stevig bewegen en iedereen vindt het leuk het spel te spelen. We hebben op deze manier 

een grote groep kinderen weten te bereiken en in breed verband aandacht kunnen vestigen op de 

problematiek van kinderen met motorische beperkingen. In beide edities zijn interessante 

spelconcepten ingediend door teams van scholieren. Over beide jaren hebben we in totaal ruim 50 

inzendingen voor ‘Het Beste Beweegspel’ ontvangen. Sommige ideeën zijn haalbaar en geschikt om 

in te passen in sport- en spelactiviteiten op scholen of revalidatiecentra. 

 
Afbeelding: Beste Beweegspel op social media   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5522581/
http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/centrumvoorrevalidatie/kinderenjongerenouders/Beweegspel/Paginas/default.aspx
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3. Vervolgactiviteiten  

 

3.1 Doorontwikkeling en landelijke implementatie RenJeFit!  

Uit de tussenevaluatie blijkt dat RenJeFit! haalbaar is en de potentie heeft om kinderen met DCD 

fitter en actiever te krijgen. Gezien deze potentie willen we RenJeFit! doorontwikkelen en toewerken 

naar landelijke implementatie van het programma - als onderdeel van de standaardzorg - met een 

grotere evaluatie. De doorontwikkeling bestaat uit:  

1. Aanscherpen bestaande programma-onderdelen op basis van de resultaten van de reeds 

uitgevoerde pilot:  

a. Aanscherpen trainingsprotocol (keuze spierkrachtoefeningen, spellen, rol ouders  

vergroten) 

b. Aanscherpen leefstijlprotocol (meer ouderbijeenkomsten, opdrachten in 

informatiepakket, doelen stellen op niveau van ouders, coaching afwisselend face-to-

face en via communicatie op afstand) 

2. Verbreding inhoudelijke focus: naast fitheid en bewegen nadrukkelijker inzetten op: 

a. Verbetering van sociaal-emotionele vaardigheden (bv. motivationeel klimaat, spellen 

voor verbetering van sociaal-emotionele vaardigheden, focus tijdens de coaching) 

b. Verbetering participatie 

3. Verbreding doelgroep: kinderen die problemen ondervinden op het gebied van motoriek, 

bijvoorbeeld kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling, obesitas, 

neurofibromatose of cerebrale parese (Gross Motor Function Classification Scale 1).  

Instellingen of centra die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit project kunnen contact 

opnemen met Petra Braaksma via, p.braaksma@umcg.nl of (050) 361 75 08. 

3.2 Platform ‘Adaptief Bewegen’ 

Voor het verder ontwikkelen van RenJeFit! en het toepasbaar maken van het programma voor een 

bredere doelgroep is het belangrijk in te zetten op een samenwerkend netwerk waarin partijen 

elkaar snel weten te vinden op de verschillende kennis- en expertisegebieden en elkaar daarop 

aanvullen. Hierbij kan worden gedacht aan onderwijsinstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars, 

bedrijven, Huis voor de Sport Groningen en zorginstellingen in de eerste, tweede en derde lijn. 

 

De lectoraten ‘Praktijkgerichte Sportwetenschap’ en ‘User-Centered Design’ van de 

Hanzehogeschool, het bedrijf 8D Games en UMCG Centrum voor Revalidatie hebben als vervolg op 

het project DIAP het initiatief genomen om het platform ‘Adaptief Bewegen’ te realiseren. Dit 

platform stelt zich tot doel om digitale toepassingen te ontwikkelen die leiden tot 

gedragsverandering en/of nieuwe kennis bij gebruikers op het vlak van bewegen en fysiek actief 

gedrag. Dit op zodanige wijze dat de tools zich kunnen aanpassen aan de individuele verschillen van 

gebruikers. Het is de bedoeling om gezamenlijk op te trekken bij het verder vormgeven van een 

ecosysteem in de regio. Ook gaan we samenwerken aan de doorontwikkeling van de PoC van het 

DIAP beweegspel en apps zoals de Sportbouwer voor kinderen met DCD (ontwikkeld door de 

Hanzehogeschool). Het platform zoekt daarbij de samenwerking met het hierboven genoemde 

netwerk.  

 

mailto:p.braaksma@umcg.nl
mailto:p.braaksma@umcg.nl
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Aandachtspunten en vragen in vervolgontwikkeling van beweeginterventies met integratie van 

digitale tools:  

 Hoe zorgen we ervoor dat mensen op de lange termijn de app of toepassing blijven 

gebruiken (adherence ofwel retentie)?  

 Hoe kunnen we gaandeweg de ontwikkeling van digitale tools nieuwe inzichten of gewenste 

aanpassingen in de functionaliteit op effectieve en efficiënte wijze inpassen in het ontwerp?  

 Welke kaders zijn van belang omtrent (intuïtieve) werking van digitale toepassingen? 

 In hoeverre / in welke situaties is het raadzaam in te spelen op Virtual Reality (VR) en 

Augmented Reality (AR) ontwikkelingen (denk bijv. aan Pokémon Go)?  

 Hoe sluiten de digitale tools zo goed mogelijk aan bij de dagelijkse activiteiten van de 

gebruikers? 

 Hoe maken we een platform dat a) modulair is en b) zich zoveel mogelijk richt op een 

bredere groep van gebruikers (vanuit business perspectief interessant)? 

3.3. Symposium ‘Ieder kind kan meedoen’ op 19 april 2018  

Op donderdag 19 april 2018 organiseren het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool 

Groningen, het programma ‘Meedoen met Sport’ (Nijmegen) en UMCG Centrum voor Revalidatie het 

symposium ‘Ieder kind kan meedoen’. Thema van het symposium is participatie van kinderen met 

DCD in sport en bewegen en het vindt plaats op het Willem-Alexander Sportcentrum in Groningen. 

Nadere informatie over het symposium volgt spoedig. Noteer alvast de datum!  

 

 

Meer informatie of vragen?  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem voor informatie over het onderzoek RenJeFit! 

contact op met Petra Braaksma, via p.braaksma@umcg.nl of (050) 361 75 08. Voor informatie over 

exergames, digitale toepassingen en het platform adaptief bewegen kunt u contact opnemen met 

Anja van der Heide, via a.d.van.der.heide@umcg.nl of (050) 361 75 16. 

      

Anja van der Heide       Petra Braaksma  

mailto:p.braaksma@umcg.nl
mailto:p.braaksma@umcg.nl
mailto:a.d.van.der.heide@umcg.nl
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Het project DIAP is mede mogelijk gemaakt door: 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

             

 

  

https://www.nhlstenden.com/
https://www.hanze.nl/nld
https://www.rug.nl/feb/
https://www.rug.nl/umcg/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/
https://revalidatiefonds.nl/
https://www.healthyageing.net/nl/home
http://www.stichtingbeatrixoord.nl/

