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Artikel
Bewegingsgeoriënteerde interventies voor
personen met (zeer) ernstige verstandelijke
beperkingen: een literatuuronderzoek

Suzanne Houwen · Annette van der Putten · Carla Vlaskamp

Samenvatting
Er bestaat weinig kennis over de effectiviteit van bewegingsgeoriënteerde interventies
voor personen met (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen al dan niet in combinatie
met motorische beperkingen. Het doel van dit onderzoek was het vaststellen van de
effecten van bewegingsgeoriënteerde interventies op het motorisch, cognitief en/of
sociaal functioneren van de beschreven doelgroep. Een systematisch literatuuronderzoek is uitgevoerd, waarbij voor de periode 1 januari 1982 t/m 31 mei 2012 PubMed,
PsycINFO, ERIC en CINAHL zijn doorzocht. De data-extractie vond plaats aan de hand
van een vast format. In totaal zijn 45 studies geïncludeerd; in 40 studies was gebruikgemaakt van een single-subject design en in vijf studies van een groepsdesign. De
meerderheid van de onderzochte interventies was gericht op behavioristische technieken, al dan niet in combinatie met ondersteunende technologie. Alle bewegingsgeoriënteerde interventies, ongeacht inhoud en intensiteit, lieten positieve effecten
zien op het motorisch functioneren. Hoe motorische activering invloed heeft op het
cognitief en sociaal functioneren, wat precies werkt en wanneer, hoe en waarom, zijn
vragen waarop tot nu toe nog een duidelijk antwoord ontbreekt.
Trefwoorden verstandelijke beperking · motorisch functioneren · bewegen ·
interventie

Inleiding
Motoriek speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een individu. Onder motoriek wordt
verstaan het geheel van bewegingen en bewe-
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gingspatronen dat een individu in staat stelt zijn
lichaam te gebruiken en te bewegen [1, 2]. Om de
wereld om zich heen te kunnen ontdekken en
begrijpen, moet iemand zich kunnen verplaatsen,
dingen kunnen pakken en vasthouden [3, 4]. Maar
ook de spraak-taalontwikkeling en het uiten van
emoties vraagt om motoriek [5]. Er zijn eigenlijk
vrijwel geen ontwikkelingsdomeinen voorstelbaar waar motoriek geen rol in speelt. Bij mensen
met verstandelijke beperkingen is dat niet anders.
Het is bekend dat mensen met (zeer) ernstige
verstandelijke beperkingen ((z)evb) een groot
risico lopen op motorische problemen, dat wil
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zeggen een vertraagde dan wel andersoortige
motorische ontwikkeling [6, 7]. Het intelligentiequotiënt van personen met (z)evb wordt geschat
op minder dan 35 punten, wat overeenkomt met
het ontwikkelingsniveau op de leeftijd van maximaal 48 maanden [8]. Er kan hierbij nog onderscheid gemaakt worden tussen een ernstige (IQ 20
à 25–35) en een zeer ernstige (IQ lager dan 20–25)
verstandelijke beperking. Deze beperkte verstandelijke vermogens bemoeilijken de motorische
ontwikkeling. Naast een significante beperking
in hun verstandelijke vermogens hebben personen met (z)evb vanwege de gegeneraliseerde
hersenbeschadiging die ten grondslag ligt aan de
beperkingen, meestal ook ernstige beperkingen
op het gebied van de motoriek. Motorische beperkingen kunnen variëren van spastische quadriplegie tot een gehele of gedeeltelijke spierzwakte
[9]. Door deze bijkomende motorische beperkingen verloopt de motorische ontwikkeling nog
moeizamer. De aard en de mate van de motorische beperking zijn bepalend voor de verdere
ontwikkeling. Kleine verschillen in motorische
mogelijkheden, zoals het al of niet iets kunnen
vastpakken, kunnen veel betekenis hebben voor
de persoon in kwestie [10].
We weten echter uit verschillende studies dat
personen met een verstandelijke beperking in
het algemeen een grote kans lopen op motorische
inactiviteit [11] en dat deze inactiviteit toeneemt
naarmate de beperkingen ernstiger zijn [12, 13].
Verschillende persoons- en contextgebonden
factoren kunnen hieraan bijdragen: motorische
beperkingen, zintuiglijke beperkingen, gebrek
aan motivatie en innerlijke drive om te bewegen
als gevolg van de verstandelijke beperking, maar
ook negatieve invloed van belangrijke ondersteuners/verzorgers, gebrek aan begeleiding, tijd of
geld [10, 12−15]. De gevolgen van deze motorische
inactiviteit kunnen divers en ingrijpend zijn,
zoals het verloren gaan van bestaande (motorische) vaardigheden en het verslechteren van lichamelijke fitheid en conditie. Ook slaapproblemen,
gedragsproblemen, verminderde alertheid, en
verminderd welbevinden kunnen gerelateerd
zijn aan motorische inactiviteit [16−19]. Dat
ondersteuning en stimulering van het motorisch
functioneren van personen met (z)evb van belang
is, behoeft dus geen verder betoog.
Vanwege de beperkingen van personen met (z)
evb en veelal bijkomende en langdurige problematiek hebben deze personen op alle gebieden
specifieke ondersteuning en zorg nodig vanuit
hun omgeving; van hun ouders, van begeleiders,
van therapeuten [20−22]. Daarbij geldt dat naarmate de beperkingen ernstiger zijn, er een grotere
behoefte bestaat aan ondersteuning [20]. Dit geldt

ook ten aanzien van motorische activering [13]. De
omgeving is grotendeels verantwoordelijk voor
het tot stand komen van de motorische activering
van de persoon met (z)evb.
Om het juiste aanbod op het juiste moment
te kunnen bieden en om motorische interventies
op de juiste manier in te zetten, zijn er antwoorden nodig op vragen als: wat moeten we doen,
wanneer, hoe en waarom? Hoewel motorische
problemen kenmerkend zijn voor personen met
(z)evb, is er ten aanzien van deze groep weinig
bekend over de effectiviteit van interventies om
de motoriek te stimuleren. Er is kennis nodig
over óf en hoe bewegingsgeoriënteerde interventies het motorisch functioneren beïnvloeden,
om ons begrip van de processen die zijn betrokken bij de motorische ontwikkeling van personen
met (z)evb te vergroten en richting te geven aan
de ontwikkeling van nieuwe interventies. In een
literatuuronderzoek is daarom de effectiviteit
van bewegingsgeoriënteerde interventies op het
motorisch, cognitief en sociaal functioneren van
personen met (z)evb onderzocht [23]. Dit onderzoek levert aanbevelingen op voor de praktijk en
suggesties voor verder onderzoek.

Methode
Er is een literatuurstudie uitgevoerd waarbij
publicaties zijn geïncludeerd vanuit vier databanken (Medline, PsycINFO, ERIC en CINAHL)
die zijn gepubliceerd binnen een periode van 30
jaar (januari 1982 t/m mei 2012) wanneer ze aan
drie specifieke criteria voldeden. (1) Binnen het
onderzoek moest gebruikgemaakt zijn van een
bewegingsgeoriënteerde interventie. Hieronder
werd in dit onderzoek verstaan: elke interventie
die bedoeld is om de motoriek te beïnvloeden.
Dit kunnen activiteiten zijn waarbij gebruikgemaakt wordt van motorische handelingen, maar
ook aanpassingen in de omgeving en/of taak vallen daaronder. (2) Het effect van de bewegingsgeoriënteerde interventie moest zijn onderzocht
bij personen die ten minste een ernstige verstandelijke beperking hebben (IQ lager dan 35 punten). (3) De studie moest ten minste een van de
volgende uitkomstmaten bevatten: (a) motorisch
functioneren, (b) cognitief functioneren, (c) sociaal functioneren. Aan het onderzoeksdesign werd
geen beperking opgelegd.
Binnen de studies is gekeken welk type interventie werd ingezet, met welke frequentie en
duur, welk onderzoeksdesign was toegepast, óf er
effecten waren gesignaleerd en welke effecten (op
welke ontwikkelingdomeinen) dit waren.
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Door de grote mate van heterogeniteit tussen
de studies qua onderzoeksopzet, ingezette interventies en meetinstrumenten is er geen meta-analyse uitgevoerd.

Resultaten
Zoekresultaten
Er zijn 295 artikelen gevonden, waarvan er uiteindelijk 45 voldeden aan de inclusiecriteria. Voor
details en bijbehorende referenties verwijzen wij
naar Houwen et al. [23].
Onderzoeksdesign en deelnemers
Het merendeel van de studies (n = 40) maakte
gebruik van single-subjectdesigns; in vijf studies
werd een groepsdesign gehanteerd. In alle studies
bij elkaar waren 204 personen met (z)evb (tussen
de 2,5 en 60 jaar) geïncludeerd (variërend van 1–44
personen per studie). Van deze personen hadden er
53 een ernstige verstandelijke beperking, 129 hadden een zeer ernstige verstandelijke beperking
en 16 een ernstige tot zeer ernstig verstandelijke
beperking (er werd in de artikelen niet gespecificeerd of er sprake was van een ernstige, dan wel
een zeer ernstige verstandelijke beperking). Bij
zes personen werd de mate van verstandelijke
beperking niet gespecificeerd, maar vanwege de
diagnose (Rett-syndroom), was het aannemelijk
dat het personen met een ernstige dan wel zeer
ernstige verstandelijke beperking betrof. Naast de
verstandelijke beperking was er bij 93 personen
(46 %) sprake van bijkomende motorische beperkingen (bijv. spasticiteit) en bij 93 personen (46 %)
van bijkomende visuele beperkingen.
Type interventies en effectiviteit
De bewegingsgeoriënteerde interventies zijn als
volgt gecategoriseerd: (1) behavioristische technieken, (2) behavioristische technieken met gebruik
van ondersteunende technologie, (3) motorische
leerstrategieën, (4) sensorische stimulatietechnieken en (5) specifieke interventies.
Behavioristische technieken. Behavioristische
technieken zijn toepassingen van leerprincipes,
die voor het versterken of verzwakken van gedrag,
dan wel leren van nieuwe gedragingen (operante
conditionering) worden gebruikt [24]. In 16 interventies (36 %) werden deze technieken gebruikt
om motorische vaardigheden aan te leren en/of te
faciliteren bij totaal 84 personen [25−40]. De meest
gebruikte leerprincipes, al dan niet in combina-
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tie toegepast, waren prompting (n = 9), positieve
bekrachtiging (n = 7) en shaping (n = 3). Prompting
is het uitlokken van gewenst gedrag door middel van hints (prompts) om het gedrag vervolgens
positief te bekrachtigen [24]. In de interventies
werden verschillende soorten prompts gebruikt,
namelijk visuele stimuli, lichamelijke sturing en
modelling (voordoen van gewenst gedrag). Bij positieve bekrachting gaat het om een stimulus die
volgt op het gewenste gedrag en die leidt tot een
toename van dat gedrag [24]. Gebruikte positieve
bekrachtigers in de interventies waren de inzet
van visuele stimuli, muziek luisteren en sociale
bekrachtiging, zoals oogcontact, glimlachen en
complimenten geven. Shaping is een vorm van
bekrachtiging waarbij elke tussenstap van het
doelgedrag wordt beloond, totdat het doelgedrag
wordt vertoond [41].
In acht van deze studies (50 %) werd het effect
onderzocht van behavioristische technieken op
het aanleren en/of faciliteren van basale motorische vaardigheden, zoals handfunctie, lopen en
bewegingen met het hoofd [25, 26, 28−30, 32, 37,
38]. In al deze studies werden positieve effecten
op de uitkomstmaten gevonden. In twee van deze
studies is gekeken naar de effecten van verschillende vormen van bekrachtiging op het aanleren
en/of faciliteren van motorische vaardigheden
[30, 37]. Een studie liet zien dat alleen visuele
stimuli effectief waren in het faciliteren van het
gewenste motorische gedrag bij een kind met
(z)evb en bijkomende motorische beperkingen,
in tegenstelling tot auditieve, tactiele en sociale
bekrachtiging [30]. De andere studie onderzocht
het effect van drie verschillende vormen van auditieve feedback en vond dat muziek effectiever
was dan het gebruik van een afkeer inboezemend
geluid of helemaal geen geluid in het faciliteren
van een goede lichaamshouding, maar dat dit
effect wel afhankelijk was van de persoon met
zevb (n = 7) [37]. Daarnaast werd in de acht andere
studies het effect onderzocht van behavioristische
technieken op het aanleren en/of faciliteren van
meer complexe en sportieve motorische vaardigheden, zoals dansen en gooien en vangen [27, 31,
33−36, 39, 40]. In al deze studies werden positieve
effecten op de uitkomstmaten gevonden. In één
studie werd ook gekeken naar effecten van deze
vorm van bewegingsgeoriënteerde interventies
op andere ontwikkelingsdomeinen dan het motorische domein [33]. In deze studie werden positieve effecten gevonden op de duur en frequentie
van gedragsproblemen (zelfverwondend gedrag)
[33].
Hoewel er tussen de studies een grote verscheidenheid in intensiteit en duur van de interventies
bleek te bestaan, zijn er toch een aantal overeen-
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komsten te zien. Zo vond in alle studies de interventie wekelijks plaats, variërend van vijf dagen
per week tot elke dag. De meest voorkomende
duur van een individuele interventiesessie was
15–20 minuten. Het totaal aantal interventiesessies dat plaatsvond varieerde eveneens, namelijk van zes sessies tot meer dan honderd sessies.
Opgemerkt dient te worden dat zeven studies
geen duidelijke informatie gaven over de duur en/
of intensiteit van de interventie.
Om te onderzoeken of de gevonden effecten
gedurende langere tijd bleven bestaan, werden
in negen van de 16 studies één of meerdere followupmetingen uitgevoerd [25, 27−29, 31, 34, 36−37,
40]. In de meeste gevallen waren de positieve
effecten blijvend. De tijd die tussen de laatste
interventiesessie en laatste follow-upmeting zat,
liep echter sterk uiteen. Zo deden drie studies een
(laatste) follow-upmeting binnen een maand en in
vier studies was de laatste follow-upmeting meer
dan drie maanden na de laatste interventiesessie.
Vanwege het heterogene karakter van de studies qua onderzoeksopzet, ingezette interventie
en meetmethoden kan er geen uitspraak gedaan
worden over de mogelijke relaties tussen interventiekenmerken en effectiviteit van de interventie.
Behavioristische technieken met gebruik van
ondersteunende technologie. In 21 studies
(47 %) werd gebruikgemaakt van behavioristische
technieken in combinatie met ondersteunende
technologie [42−62]. Ondersteunende technologie is een apparaat of product dat is aangepast aan
de mogelijkheden van een persoon met beperkingen, dat wordt gebruikt om de functionele mogelijkheden van deze persoon in stand te houden of
te verbeteren [63]. In de interventies werd gebruikgemaakt van robots, looprekken of microswitchtechnologie, in combinatie met behavioristische
technieken om de motoriek te beïnvloeden van
in totaal 48 personen met (z)evb. Bij al deze personen was sprake van bijkomende motorische
beperkingen.‘Microswitches’ of knoppen zijn een
middel waarmee een persoon bepaalde stimuli
kan activeren om zo te komen tot een vorm van
positieve interactie met de omgeving en tot een
bepaalde mate van controle over omgevingsstimuli [64]. Door een aangepaste plaatsing van de
microswitches kan dit mechanisme ingezet worden als een vorm van (fysio)therapie, bijvoorbeeld
om iemand te leren meer controle te krijgen over
zijn lichaamshouding. Andersom kan iemand
ook omgevingsstimuli leren controleren door
met eenvoudige bewegingen een microswitch te
leren bedienen.
Alle studies (n = 21) lieten positieve effecten
zien op de basale motorische vaardigheden, zoals

controle over lichaamshouding, objectmanipulatie en lopen. In drie studies is gekeken naar
effecten op andere ontwikkelingsdomeinen dan
het motorische domein [50, 51, 53]. In al deze drie
studies werd een positief effect gevonden op indicatoren van tevredenheid (glimlachen). In een van
deze studies is ook gekeken naar het effect van de
bewegingsgeoriënteerde interventie op gedragsproblemen, maar deze resultaten zijn wisselend
[53].
In alle studies vond de interventie wekelijks
plaats, variërend van drie dagen per week tot elke
dag. De meest voorkomende duur van een individuele interventiesessie was 5–10 minuten. Het
totaal aantal interventiesessies varieerde van 30
tot bijna 500 sessies. Opgemerkt dient te worden
dat zes studies geen duidelijke informatie gaven
over de duur en/of intensiteit van de interventie.
In 12 van de 21 studies werden een of meerdere
follow-upmetingen uitgevoerd om te bepalen of de
gevonden effecten gedurende langere tijd bleven
bestaan. In alle gevallen werd een behoud van de
positieve effecten gezien. De tijd die tussen de
laatste interventiesessie en laatste follow-upmeting zat, liep uiteen van 1–4,5 maand.
Ook voor de studies waarbij gebruikgemaakt
werd van behavioristische technieken in combinatie met ondersteunende technologie, konden de onderzoeken – vanwege het heterogene
karakter van de studies – niet statistisch worden
samengevat.
Motorische leerstrategieën. In drie studies
(7 %) werd gebruikgemaakt van motorische leerprincipes om de motoriek te stimuleren van in
totaal 21 personen met (z)evb [65−67]. Voorbeelden van motorische leerprincipes zijn het zorgen
voor voldoende leertijd en het geven van feedback
[68]. Bij motorisch leren gaat het om ‘een relatief
duurzame verandering in perceptueelmotorische
vaardigheden als gevolg van oefening’ [2]. Om te
bepalen of er ten aanzien van de geoefende motorische vaardigheid daadwerkelijk iets geleerd is,
kijkt men naar het leerresultaat in termen van
retentie (nieuw verworven motorische vaardigheid kan ook na verloop van tijd worden uitgevoerd) en transfer (nieuw verworven motorische
vaardigheid kan ook binnen een andere context
of vaardigheid worden ingepast). Alle drie de studies lieten zien dat personen met (z)evb in staat
waren om motorische vaardigheden aan te leren;
dit gold zowel voor basale motorische vaardigheden (zoals handfunctie en rollen) [65, 67] als
complexe motorische vaardigheden (gooien) [66].
Twee studies keken zowel naar effecten ten aanzien van retentie als naar transfer van de nieuw
verworven motorische vaardigheden [65, 66] en
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de andere studie richtte zich alleen op effecten ten
aanzien van retentie[67]. In één studie werd ook
specifiek gekeken naar het effect van de manier
van oefenen, namelijk blocked practice (een aantal
malen achter elkaar dezelfde motorische vaardigheid oefenen) versus random practice [2] (binnen
een bepaalde periode verschillende motorische
vaardigheden in een willekeurige volgorde oefenen) [66]. Deze studie liet zien dat het gebruik
maken van blocked practice in combinatie met een
verschuiving naar random practice een effectieve
manier van oefenen is om motorische vaardigheden bij personen met (z)evb aan te leren.
Sensorische stimulatie. In twee studies (4 %)
werd via zintuiglijke stimulatie getracht het
motorisch functioneren te stimuleren van in
totaal drie personen met (z)evb. In deze studies
werd specifiek een appel gedaan op zintuiglijke
waarnemingen door middel van zintuiglijke prikkelingen die het lichaam stimuleren om dagelijkse prikkels beter te verwerken. Dit had als doel
de motoriek positief te beïnvloeden [69, 70]. Hierbij werd in één studie [69] gebruikgemaakt van
vestibulaire stimulatie (snel ronddraaien), waarbij over een periode van twee weken tien sessies
werden uitgevoerd. Deze studie vond een positief
effect op het motorisch functioneren, maar niet
op aanwezige stereotiepe bewegingen. Een ander
onderzoek waarbij de interventie onder andere
bestond uit de onderdelen visuomotorische training en sensorisch-motorische therapie, vond een
positief effect op het motorisch en cognitief functioneren en vond tevens een afname van aanwezige gedragsproblemen [70].
Specifieke interventies. Drie studies (7 %)
maakten gebruik van bestaande interventies bij in
totaal 36 personen met (z)evb [71−73]. Eén studie
met een quasi-experimenteel pretest/posttestdesign
onderzocht het effect van het curriculum Mobility
Opportunities Via Education (MOVE) bij kinderen
met (z)evb en bijkomende motorische beperkingen in de leeftijd van 2 t/m 16 jaar (gemiddelde
leeftijd 9,3 jaar; SD = 3,8 jaar) ten opzichte van een
regulier programma met onder andere fysiotherapie [71]. Het doel van MOVE is het verwerven
van functionele motorische vaardigheden en het
afbouwen van ondersteuning die hierbij nodig is.
Alle oefenmomenten worden geïntegreerd in het
dagelijks bestaan, zodat er veelvuldig geoefend
wordt en de vaardigheden een functionele betekenis krijgen. Het bleek dat de groep kinderen
(n = 32; gemiddelde leeftijd 8,8 jaar) die het MOVEcurriculum volgden meer vooruitgingen met
de verwerving van motorische vaardigheden als
zitten, staan en lopen ten opzichte van kinderen
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(n = 12; gemiddelde leeftijd 10,6 jaar) in de controlegroep. Ook op individueel niveau werden positieve resultaten gezien; 20 (63 %) van de kinderen
in de MOVE-groep gingen vooruit ten opzichte
van vier kinderen (33 %) in de controlegroep.
Een andere studie met AB-design onderzocht
de effecten van conductive education over een periode van 1,5 jaar op het aanleren van basale en complexe grofmotorische vaardigheden van kinderen
met het Rett-syndroom (n = 3) in de leeftijd van 3
t/m 5 jaar en vond positieve effecten op zowel de
basale als complexe motorische vaardigheden
[72]. Conductive education is een leerprogramma
dat door de Hongaarse neuroloog András Petö is
ontwikkeld voor kinderen met cerebrale parese.
Het idee achter het programma is het concept van
totaaleducatie; het programma waarin een persoon zowel motorisch, cognitief als sociaal wordt
gestimuleerd.
Ten slotte was er nog een studie die was gebaseerd op een case report, waarin het effect van
hydrotherapie volgens de Halliwick-methode
werd onderzocht bij een 11-jarig kind met het
Rett-syndroom [73]. Hydrotherapie is een bewegingstherapie die de eigenschappen van water
gebruikt voor therapeutische doeleinden, zoals
het verbeteren van de balans. Er werd een positief
effect gevonden op aanwezige stereotiepe bewegingen, handfunctie en loopbalans.

Discussie en conclusie
De resultaten van ons literatuuronderzoek laten
zien dat het voor personen met (z)evb mogelijk
is om motorische vaardigheden aan te leren; dit
geldt ook voor personen met bijkomende (ernstige) motorische beperkingen. Dit is een belangrijk gegeven voor de omgeving van een persoon
met (z)evb; het toont aan dat motorische activering een belangrijk onderdeel zou moeten
zijn van de geboden ondersteuning en zorg. De
meerderheid van de interventies gebruikte leerstrategieën waarbij gebruikgemaakt werd van
behavioristische principes (operante conditionering). Dit gezegd hebbende, moet wel de kanttekening geplaatst worden dat gecontroleerd
effectonderzoek naar welke interventie bij welke
motorische vaardigheid en bij welke persoon met
(z)evb het meest effectief is, ontbreekt. Daarnaast
wordt vanuit de beschreven interventies niet duidelijk in hoeverre de effecten samenhangen met
welke specifieke interventie-onderdelen.
De meeste studies hadden een kleine onderzoekspopulatie: in slechts drie van de 45 studies
was de onderzoekspopulatie groter dan 20 personen. Wat verder opviel was dat minder dan de
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helft van de studies zich – al dan niet gedeeltelijk –
richtte op kinderen en dat van deze studies slechts
drie studies zich bezighielden met de effecten van
bewegingsgeoriënteerde interventies bij jonge
kinderen (2–5 jaar). Gezien het belang van vroegtijdige interventie moeten we concluderen dat er
een discrepantie bestaat tussen de klinische relevantie en het wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van bewegingsgeoriënteerde interventies
bij kinderen met (z)evb [74, 75]. Met het oog op het
kunnen maken van een gefundeerde keuze voor
een vroegtijdige interventie moet eerst inzicht
bestaan in hoe de motorische ontwikkeling van
(jonge) kinderen met (z)evb verloopt. Alleen als
we weten hoe deze ontwikkeling plaatsvindt, of
er bepaalde gevoelige perioden zijn en welke factoren hierbij een rol spelen, zijn we in staat om de
geschiktste interventie in te zetten [76]. Deze kennis ontbreekt echter tot op heden [7, 76].
We kunnen vaststellen dat het stimuleren van
het motorisch functioneren de potentie heeft om
bijdragen te leveren aan het algemeen functioneren van personen met (z)evb, dus niet alleen op
het motorisch domein, maar ook ten aanzien het
functioneren op het cognitieve en sociale domein.
Terwijl de effecten op het motorisch functioneren
betrekkelijk goed gedocumenteerd zijn, is dat
veel minder het geval waar het gaat om de relatie
tussen motorische activering en het cognitieve en
sociale functioneren. Dat er in potentie kansen
zijn op positieve bijdragen ook in deze domeinen,
is wel duidelijk [74]. Er is in geringe mate wetenschappelijke evidentie voor de ‘opbrengsten’ van
motorische activering van personen met (z)evb.
Ook uit recentelijk uitgevoerd onderzoek vanuit
het Research Centre on Profound and Multiple Disabilities van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt
dat door een bewegingsgeoriënteerde interventie
positieve resultaten kunnen worden bereikt op de
alertheid van personen met (z)evb en bijkomende
motorische beperkingen en ten dele ook op de
aanwezigheid van gedragsproblemen [76]. Deze
resultaten zijn hoopgevend, aangezien het motorisch functioneren van kinderen met (z)evb sterk
samenhangt met het functioneren binnen andere
domeinen [77]. Verder onderzoek is echter nodig.
Dit onderzoek zal grotere (controle)groepen moeten betreffen en zich moeten richten op de vraag

hoe specifieke effecten zich verhouden tot specifieke interventieonderdelen. Met andere woorden, er is onderzoek nodig om de precieze aard
van de bijdrage van motorische activering beter te
kunnen begrijpen.
De duur en frequentie van de interventie spelen
natuurlijk een rol bij de effectiviteit van interventies. Er blijkt een grote variëteit in duur en totaal
aantal interventiesessies te zijn over de verschillende studies heen, maar in alle studies worden
positieve effecten van de interventie gevonden.
Deze resultaten bevestigen het vermoeden dat
iets doen op het terrein van motorisch functioneren in ieder geval altijd beter is dan niets doen op
dit terrein, dus stimuleren van motorisch functioneren is goed, onafhankelijk van hoe en waarom.
Bij interventies van 15 minuten per dag werden al
aanzienlijke effecten op het motorisch functioneren gevonden. Het is dus van belang dat motorische activering, dat wil zeggen stimuleren van het
motorisch functioneren, een structureel onderdeel is van de ondersteuning van personen met (z)
evb, niet alleen om effect te bereiken op motorisch
gebied, maar mogelijk ook op andere domeinen
dan de motoriek.
Tegelijkertijd moeten we echter concluderen
dat de onderzochte interventies weinig richting
geven of praktische handvatten bieden aan wat
we dan precies moeten doen, hoe vaak, hoe lang
en waarom. Voor de praktijk is het van belang
dat niet alleen goed wordt nagedacht over wat
men wil bereiken en wat vervolgens gedaan moet
worden, maar ook of het doel wordt bereikt. Het
opstellen van een beweegplan waarin precies staat
aangegeven welke motorische activiteiten uitgevoerd moeten worden met welk doel is nodig om
motorische activering stevig te verankeren in de
dagelijkse praktijk [10].

Conclusie
Alle bewegingsgeoriënteerde interventies lieten
positieve effecten zien op motorisch functioneren. Hoe motorische activering invloed heeft op
het cognitief en sociaal functioneren, wat precies werkt wanneer en waarom, zijn nog vragen
waarop een duidelijk antwoord ontbreekt.
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