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Inleiding / Introduction 

De voordelen van het bevorderen van een actieve leefstijl op jonge leeftijd zijn in 

onderzoek veelvuldig aangetoond (Biddle, Gorely en Stense 2004). Echter, de meeste 

kinderen, in het bijzonder degenen met een fysieke beperking, voldoen niet aan de 

beweegnormen (Burghard, Knitel, Van Oost, Tremblay, Takken, 2016; Burghard, de 

Jong, Vlieger en Takken, 2017). Het is moeilijk voor kinderfysiotherapeuten om sport 

en bewegen te faciliteren bij kinderen met een fysieke beperking vanwege vele 

bestaande barrières (Bloemen et al., 2015). Het inzetten van gedragsmatige 

interventies binnen de behandeling lijkt mogelijkheden te bieden, alleen missen 

kinderfysiotherapeuten hiervoor de juiste tools. In dit onderzoek werd door middel van 
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co-design een toolbox ontwikkeld, gevuld met gedragsmatige interventies, om aan 

deze behoefte te voldoen. Co-design, een collectief creatief ontwerp proces heeft het 

potentieel om interventies en tools te ontwikkelen die meer bruikbaar en nuttig zijn 

voor de potentiele gebruikers (Sleeswijk Visser, Stappers, Van der Lugt en Sanders, 

2005).    

Doelstelling / Aim 

De doelstelling was om door middel van co-design een toolbox, gevuld met 

gedragsmatige interventies, voor kinderfysiotherapeuten te ontwikkelen. De resultaten 

en het proces van co-design werden gedocumenteerd en er werd ontworpen voor de 

vraag: “Welke toolbox voor kinderfysiotherapeuten kunnen we ontwikkelen om sport 

en bewegen van kinderen (6-12 jaar) met fysieke beperkingen te faciliteren?” 

Methode / Method 

De co-design benadering houdt in dat er ontworpen werd samen met gebruikers van 

de toolbox. De betrokkenen waren ouders van kinderen met een beperking, 

kinderfysiotherapeuten, andere stakeholders (zoals Stichting Fitkids, 

buurtsportcoaches, de Nederlandse vereniging voor kinderfysiotherapie en het 

kenniscentrum sport & bewegen), onderzoekers (met expertise in kinderfysiotherapie, 

co-design, gedragswetenschappen en systemisch werken) en ontwerpers (zie figuur 1a 

voor een interactieve vorm met het consortium). Er werden meermaals zes 

ontwerpfasen doorlopen: (1) onderzoeken van behoeften, (2) verkennen van ideeën, 

(3) selecteren van ontwerpconcepten (zie figuur 1b), (4) convergeren naar praktische 

voorstellen, (5) maken van prototypes van tools (6) evalueren van de tools. Fase 1 tot 

en met 5 werden in sprintweken van 1 week uitgevoerd, in fase 6 hebben 14 

kinderfysiotherapeuten de tools vier weken lang getest. De ervaringen van de 

kinderfysiotherapeuten werden in kaart gebracht met telefonische gestructureerde 

interviews, die werden opgenomen en verbatim getranscribeerd. Data werd 

geanalyseerd middels een content analyse om barrières en faciliterende voorwaarden 

van de diverse tools te achterhalen.   

Figuur 1. Het co-design proces met het betrekken van het gehele consortium (figuur 

1a) en het selecteren van ontwerpconcepten (figuur 1b) 
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Resultaten / Results 

In totaal werden acht prototypes ontwikkeld om sport en bewegen in de leefomgeving 

van kinderen te stimuleren. Uit de interviews blijkt dat alle prototypes toepasbaar 

waren in de dagelijkse kinderfysiotherapie praktijk. De potentiele waarde van elk van 

de tools werd beschreven als goed. Diverse aanpassingen zoals verbeteringen in 

materiaal of beschrijvingen werden aangegeven.  

Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

De toolbox biedt nieuwe mogelijkheden om een actieve leefstijl bij kinderen met 

fysieke beperkingen te stimuleren. De methode van co-design lijkt een effectieve 

manier om nieuwe tools en mogelijkheden voor kinderfysiotherapeuten te ontwerpen. 

Het proces faciliteert een beter begrip van de behoeften van de 

kinderfysiotherapeuten. Dit vergroot de kans op succesvolle en werkzame tools. De 

prototypes worden doorontwikkeld en samengevoegd in een toolbox. Er volgt nog een 

haalbaarheidsstudie om na te gaan in hoeverre de toolbox kinderfysiotherapeuten 

ondersteunt om een actieve leefstijl bij kinderen met een beperking te stimuleren.  
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