
 

Abstract - Dag van het Sportonderzoek 2020    1 

Warme contacten?! Samenwerking tussen  

kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches om  

sporten en bewegen van kinderen met een beperking te  

bevorderen.  

Maxime Welten1, Eline Bolster2, Christa van Gessel3, Sander  

Hermsen2, Remko van der Lugt3, Elles Kotte4, Anita van Essen3, 

Manon Bloemen2  

 

1 Lectoraat participatie en stedelijke ontwikkeling, kenniscentrum sociale innovatie, 

Hogeschool Utrecht, Nederland 

2 Lectoraat leefstijl en gezondheid, kenniscentrum gezond en duurzaam leven, 

Hogeschool Utrecht, Nederland 

3 Lectoraat co-design, kenniscentrum leren en innoveren, Hogeschool Utrecht, 

Nederland 

3 Lectoraat participatie en stedelijke ontwikkeling, kenniscentrum sociale innovatie, 

Hogeschool Utrecht, Nederland 

4 Stichting Fitkids, Amsterdam, Nederland  

 

maxime.welten@hu.nl*, eline.bolster@hu.nl info@christavangessel.com, sander@sander-

hermsen.nl, remko.vanderlugt@hu.nl, elleskotte@fitkids.nl, anita.vanessen@hu.nl,  

manon.bloemen@hu.nl 

 

*auteur waar correspondentie heen gestuurd kan worden 

Keywords: kinderen met een beperking, interprofessionele samenwerking, 

kinderfysiotherapeuten, buurtsportcoaches 

 

Inleiding / Introduction 

Kinderen met een beperking zijn nog altijd minder fysiek actief dan hun normaal 

ontwikkelde leeftijdsgenoten (Burghard, de Jong, Vlieger en Takken, 2018). Dit terwijl 

voor zowel normaal ontwikkelde kinderen als kinderen met een beperking het nut van 

fysieke activiteit meermaals is aangetoond (o.a.  Maher, Toohey en Ferguson, 2015; 

Sahlin en Lexell, 2015). Kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches houden zich elk 

op hun eigen manier bezig met het vergroten van fysieke activiteit bij kinderen met en 

zonder een beperking. Het valt in de praktijk echter op dat de twee beroepsgroepen 
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kinderfysiotherapeuten en buurtsportcoaches nog weinig met elkaar samenwerken 

terwijl er sprake is van een deels overlappend doel. Leenaars et al. (2017) voerden 

een literatuuronderzoek uit naar de stand van zaken in Nederland op het gebied van de 

samenwerking tussen de eerstelijns gezondheidszorg en de buurtsportcoach. Hieruit 

bleek dat deze samenwerking veelal nog in de kinderschoenen staat.  

Doelstelling / Aim 

De volgende onderzoeksvraag werd beantwoord: “Welke toolbox, gevuld met 

hulpmiddelen, kunnen we ontwikkelen zodat kinderfysiotherapeuten en 

buurtsportcoaches elkaar kunnen ondersteunen in het laten participeren van kinderen 

met beperkingen in beweeg- en sportactiviteiten en wat zijn kritische succesfactoren in 

de samenwerking?  

Methode / Method 

In het onderzoek werkt gewerkt met de co-design methode en volgens de research-

through-design methode waarbij het ontwerpproces is ingericht om ook kennisvragen te 

beantwoorden (Zimmerman, Stolteman en Forlizzi, 2010). Er werden twee design sprints 

doorlopen waarbij de samenwerking tussen de kinderfysiotherapeut en buurtsportcoach 

centraal stond. De data werd gestructureerd en gecodeerd in Atlas.ti. Alle data werd 

door twee onderzoekers bekeken en van codes voorzien. Het coderen resulteerde in de 

volgende stap in subthema’s die weer resulteerden in de overkoepelende thema’s.  

Resultaten / Results 

De resultaten bestaan uit twee delen namelijk de kritische elementen in de 

samenwerking en hoe deze zijn vertaald naar de ontwikkelde applicatie ‘wat beweegt 

ons?’. Professionals beschrijven een goede samenwerking met name als ‘warm 

contact’. Het bleek dat daarin vijf elementen specifiek naar voren komen: elkaar weten 

te vinden (I), elkaar vertrouwen (II), vanuit een gezamenlijk doel werken (III) efficiënt 

en effectief overdragen (IV) en met elkaar een duurzaam contact opbouwen (V). De 

app ‘wat beweegt ons?’ biedt mogelijkheden voor dit ‘warme contact’ aan professionals 

om met elkaar in contact te komen ook als je elkaar nog niet kent (zie figuur 1a). De 

app biedt de mogelijkheid om te werken vanuit het doel van het kind, ouders en kind 

kunnen dit samen invullen (zie figuur 1b). De overdracht van behandeling naar 

begeleiding richting sport is visueel gemaakt met een duidelijke overdracht van regie 

van de ene naar de andere professional. Tijdens en na de begeleiding kunnen kind en 

ouder via een alarmknop (weer) in contact komen met professionals, mocht dit 

gewenst zijn (zie figuur 1c).  



 

Abstract - Dag van het Sportonderzoek 2020    3 

Figuur 1. De ontwikkelde app. Zoeken naar een professional (a), aanmelding en eigen 

doel van het kind (b), mogelijkheid tot contact zoeken door het kind/ouder (c).  

 

  

Conclusie & Implicaties / Conclusion & Implications 

De app biedt nieuwe mogelijkheden om zorg- en welzijn professionals met elkaar te 

verbinden en werkt vanuit een duidelijke regiehouder. Tevens biedt het ouder en kind 

een laagdrempelige mogelijkheid om weer in contact met professionals te komen als het 

traject toch niet het gewenste resultaat heeft. Zo ontstaat een duurzaam en warm 

contact tussen professionals waarin kinderen gemakkelijker de stap van behandeling 

naar sport kunnen zetten. Het testen van de app in de praktijk moet na een stop in de 

Covid-19 crisis weer opgestart worden. Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie 

zullen tevens conclusies en aanbevelingen volgen over het vullen van de app met 

professionals. 
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