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Voorwoord 
Voor u ligt het ‘’Train de Trainer’ handboek. Het handboek is geschreven in het kader van 
een vier maanden durende projectperiode aan de Hogeschool van Amsterdam en in 
opdracht van Mw.Dr. P.E.M. van Schie. Mw. Dr. P.E.M. van Schie is senior onderzoeker en 
senior kinderfysiotherapeut in het VUmc te Amsterdam. Het onderzoek voor dit project heeft 
plaatsgevonden binnen de Hogeschool van Amsterdam en verschillende 
atletiekverenigingen in Nederland die de sport RaceRunning mogelijk maken. Van oktober 
2016 tot en met januari 2016 zijn wij als projectgroep bezig geweest met het onderzoek en 
schrijven van het ‘Train de Trainer’ handboek.  
 
Graag willen wij onze coach E. Muselaers en opdrachtgever mw. Dr. P.E.M. van Schie 
bedanken voor de fijne samenwerking. Tevens bedanken wij de trainers van verschillende 
RaceRunning verenigingen en hun deelnemende sporters voor het geven van informatie en 
het bekijken van de training. Ook bedanken wij iedereen die mee heeft gewerkt aan het 
onderzoek voor dit project.  
 
Wij wensen u veel leesplezier toe.  
 
Anne van Leur, Charmain ten Hoope, Emese Palenstijn, Manuela Jansen, Meike Op Heij, 
Melissa van der Heiden, Naomi Kat, Rianne Buijs en Selina Trouerbach 
 
Amsterdam, Januari 2017 
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Inleiding  

 
Vanuit de opdrachtgever is het verzoek gekomen om verschillende aspecten rondom het 
RaceRunnen te bekijken. De hoofdvraag binnen dit verzoek ligt bij het verder uitwerken van 
een trainingshandboek, bedoeld voor de startende trainers. Dit trainingshandboek zal 
handvaten voor nieuwe trainers bevatten, om onder andere de trainingen vorm te geven. 
Hierbij zal de opdrachtgever het liefst een trainingsschema per week zien uitgewerkt, met 
daarbij ondersteunend filmmateriaal. Hierbij is het van belang om duidelijk te hebben waar 
nieuwe trainers behoefte aan hebben bij het starten met het geven van trainingen. De 
uitkomsten van dit behoefteonderzoek zullen worden meegenomen in de verdere 
uitwerkingen van het trainingsprotocol binnen het project. 

 
Naar aanleiding van deze opdracht wordt het project uitgewerkt in een ‘Train de Trainer’- 
handboek, waarin onder andere wordt gedacht aan een trainingsschema met verschillende 
variaties, ondersteund door filmpjes die door de trainers geraadpleegd kunnen worden. Deze 
filmpjes zijn te raadplegen op het Youtube kanaal ‘RaceRunning is een sport’. 
 
De Racerunner is een Deense uitvinding die voor het eerst is ontworpen in 1989. Na diverse 
ontwikkelingen van de Racerunner is deze in 2010 door Nederland ontdekt en in 2012 voor 
het eerst in Nederland geïntroduceerd. (RaceRunning Nederland, 2017f) De Racerunner is 
een speciaal ontworpen fiets voor mensen, vooral kinderen, die in het dagelijks leven te 
maken hebben met een verminderde mobiliteit door bijvoorbeeld cerebrale parese of spina 
bifida. Omdat vaak ook de handfunctie is aangedaan, en er dus geen andere rolstoelsporten 
kunnen worden gedaan, is de RaceRunner een geschikte oplossing. Deze sport is ideaal om 
in beweging te blijven, waarbij conditie en kracht wordt getraind. Vooral het plezier en sociale 
contacten staan centraal tijdens het RaceRunnen (RaceRunning Nederland, 2017a).  
 
Inmiddels zijn er negen atletiekverenigingen in Nederland die RaceRunning aanbieden. 
Uit behoefteonderzoek onder huidige trainers, ouders en potentiële nieuwe verenigingen/ 
trainers is gebleken dat er vooral behoefte is aan informatie en een goed team binnen de 
vereniging. Huidige en nieuwe trainers hebben behoefte aan informatie over de trainingen, 
de RaceRunner en aan informatie over aandoeningen die veel voorkomen bij kinderen die 
RaceRunnen. Dit project geeft deze informatie door middel van het ‘Train de Trainer’ 
handboek. Hierdoor wordt de stap tot het daadwerkelijk opzetten van een RaceRunning 
groep kleiner en wordt de nieuwe trainer ondersteund.  
 
Binnen het handboek is rekening gehouden met verschillende manieren van leren van 
(beginnende) trainers. Dit is gedaan aan de hand van de leerstijlen van Kolb. De leerstijlen 
van Kolb beschrijven de verschillende fasen van de leercyclus, omdat ieder individu in een 
andere leerfase begint door een de verschillende persoonlijkheden. Binnen het hoofdstuk de 
leerstijlen van Kolb worden zowel de vier fasen van de leercyclus als de vier leerstijlen 
uitgelegd. In bijlage I kunt u meer informatie en de link naar de test voor de verschillende 
leerstijlen terugvinden.   
 
Het doel van dit project was om een goed te gebruiken handleiding te schrijven waarmee de 
stap om deze trainingen te gaan geven kleiner is geworden. Hopelijk heeft u als nieuwe 
trainer veel steun aan dit handboek om te beginnen aan een RaceRunning groep binnen uw 
vereniging. Veel succes en vooral plezier met het geven van de RaceRunning training.  
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Informatie over de RaceRunner 

De RaceRunner zelf 

De RaceRunner is een driewiel fiets zonder pedalen en met een borststeun. De RaceRunner 
is geschikt voor iedereen met een lichamelijke beperking (bv. cerebrale parese, spina bifida, 
etc.) die in het dagelijks leven een hulpmiddel moeten gebruiken voor hun mobiliteit. Vooral 
voor kinderen met een beperkte handfunctie (waar de rolstoel geen optie voor is) is de 
RaceRunner een uitkomst. Deze kinderen kunnen voor het eerst weer aan sport doen.  
 

De kinderen met een lichamelijke beperking 
hoeven zich eindelijk niet meer beperkt te 
voelen en kunnen samen met hun 
leeftijdsgenootjes zonder beperking, 
meedoen aan bijvoorbeeld een mini Dam-tot-
Damloop of andere sportieve 
loopwedstrijden.  
 

De RaceRunner is zeer geschikt om conditie 
te verbeteren/onderhouden en bij een 
sportactiviteit te participeren. Wellicht voelen 
de kinderen zich niet meer alleen en kunnen 
ze juist contact maken met andere 
lotgenoten.                                                                Afbeelding 1: De RaceRunner.  
                       (RaceRunning Nederland, 2017e) 
 

(RaceRunning Nederland, 2017a) 

 

Populariteit  

De RaceRunner wordt steeds populairder in steeds meer landen. Op dit moment is de 

RaceRunner bekend in de volgende landen: 

- Brazilië    - Noorwegen 

- Canada    - Portugal 

- Denemarken    - Schotland 

- Engeland    - Spanje 

- Farao-eilanden   - Zweden 

- Japan     - Verenigde Staten 

- Hongarije    - Nederland 

 

 

(RaceRunning International, n.d.) 

 

 

 

                                                             

 

 
Afbeelding 2: RaceRunners.  

(Atletiekvereniging Haarlemmermeer, 2016) 
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Aanschaf van een RaceRunner 

De RaceRunner is verkrijgbaar in verschillende maten, vanaf mini tot X-large. Welke het 
beste past bij het kind is afhankelijk van de lengte, het gewicht en de leeftijd van het kind. 
Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn, zodat ouders hierin eventueel ondersteund 
kunnen worden. Daarnaast zijn de frames beschikbaar in verschillende kleuren, namelijk de 
standaard kleuren rood en blauw, maar ook oranje, indigo blauw en zwart.  
 
Een racerunner kost, afhankelijk van de maat, soort zadel en borststeun, en eventuele 
accessoires (zoals armsteunen, riem of handschoenen) tussen de € 1.500,- en € 2.200,-. De 
RaceRunner kan aangevraagd worden via de zorgverzekering, WMO of via fondsenwerving. 
Voor het verkrijgen van extra informatie hierover, zijn er verschillende folders te downloaden 
via de site van RaceRunning Nederland. (RaceRunning Nederland, 2017b). 

Instellen van de RaceRunner 

De RaceRunner moet passen bij het kind. Hierbij is niet alleen de lichaamslengte en 
lichaamsgewicht belangrijk maar is het ook belangrijk de RaceRunner aan te passen aan de 
beperkingen van het kind. Verschillende onderdelen van de RaceRunner kunnen ingesteld of 
vervangen worden waardoor de mogelijkheden van het kind worden vergroot.  
 

 
Afbeelding 3: De anatomie van een RaceRunner (vertaald naar het Nederlands). (Quest 88, 2015) 
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Voor het instellen van de RaceRunner is er een speciaal stappenplan opgesteld. Het is 
namelijk erg belangrijk dat er bij het instellen gekozen wordt voor de juiste framemaat. Voor 
de juiste framemaat is een tabel gemaakt.  
 

 
                Tabel 1: Framemaat van een RaceRunner. (RaceRunning Nederland, 2017d) 

 
Ieder kind is anders op het gebied van mobiliteit, bewegen en kracht. Voor de eerste keer is 
het belangrijk dat er gekeken wordt naar de verschillende houdingen op de RaceRunner om 
zo uiteindelijk de juiste RaceRunner te vinden. Het is erg belangrijk dat de drukverdeling 
gelijk is, namelijk ⅓ op de borststeun, ⅓ op het zadel en ⅓ op de voeten. 
 
(RaceRunning Nederland, 2017c) 
 
Stap 1: Zadel in hoogte en hoek instellen. 
De voeten moeten plat op de grond komen. De billen 
steunen een klein beetje op het zadel (geen volledige 
steun) indien mogelijk. Dit kan alleen als de kinderen 
een redelijke sta functie hebben, anders zal er meer 
steun genomen worden. De hoek van het zadel zal 
variëren tussen de 15 en 35 graden. Zadel kan ook naar 
voren of achteren geschoven worden.  

                                
 Afbeelding 4: Zadel van een RaceRunner.  

  (RaceRunning Nederland, 2017d) 
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Tips bij het instellen van de RaceRunner stap 1. 

- Zadel omhoog:  

Indien de benen niet recht staan. Dit zorgt voor wrijving aan de binnenkant van de 

benen indien het zadel te laag staat.  

- Zadel naar beneden:  

Indien het zadel te hoog staat. Dit geeft klachten aan schaambeen en billen. Een 

ander probleem is dat er op de tenen gelopen wordt. 

- Zadel naar achteren verschuiven:  

Indien er specifiek klachten zijn bij pijn aan de billen en niet bij het schaambeen. 

Heeft te maken met de lengte van het bovenlichaam, hoe groter het bovenlichaam, 

hoe verder het zadel naar achteren verschoven moet worden. De afstand tussen het 

stuur en zadel wordt groter. 

- Zadel naar voren:  

Indien er specifiek klachten zijn bij het schaambeen en niet bij de billen. Heeft te 

maken met de lengte van het bovenlichaam, hoe kleiner het bovenlichaam, hoe meer 

het zadel naar voren verschoven moet worden. De afstand tussen het stuur en zadel 

wordt kleiner. 

- Zadelhoek verstellen:  

Indien er sprake is van specifieke klachten bij de billen. De voorkant van het zadel 

wordt meer naar beneden geplaatst. 
(RaceRunning Nederland, 2017d) 

 

Mocht een kind last hebben van minder stabiliteit, zou er een 
aanpassing aan het zadel gemaakt kunnen worden, namelijk 
het banaanvormige zadel. Dit is het standaard zadel van de 
RaceRunner en zorgt ervoor dat je er niet af kan glijden. Er zit 
alleen wel een nadeel aan en dat is dat het zadel veel druk 
geeft op het schaambeen. Ook geeft het veel druk op de 
zijkant van de benen, waardoor er wrijving op kan treden met 
tot gevolg wondvorming. Vaak wordt er nog een traagschuim 
hoes om het    zadel gemaakt om de zitcomfort te verbeteren. 
(RaceRunning Nederland, 2017c).  
  Afbeelding 5  Banaanvormige-zadel van een RaceRunner. (RaceRunning 
Nederland, 2017c) 
 

Bij pijnlijke billen en wrijving, zou er eventueel een ander zadel 
voor in de plaats kunnen komen, namelijk een 
wielrenner/fietszadel. Het zadel geeft minder druk op het 
schaambeen en minder wrijving op de benen. Het nadeel is 
alleen dat het voor minder stabiliteit zorgt. (RaceRunning 
Nederland, 2017c).  
    Afbeelding 6: Fietszadel van een RaceRunner. (RaceRunning Nederland, 
2017c) 
 

Een andere optie tegen pijnlijke billen en wrijving zou een 
fietsbroek zijn. Een fietsbroek is voorzien van een zemen stuk 
zonder naden. De broek zit strak, waardoor er minder wrijving 
optreedt en het zemen stuk is zacht, waardoor je zachter zit. 
(RaceRunning Nederland, 2017c). 
      Afbeelding 7: Fietsbroek. (RaceRunning Nederland, 2017c) 
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Stap 2: Instellen hoogte en hoek borststeun. 

De borststeun wordt ingesteld van de onderkant ribben tot onder de oksels. Het aantal 

graden komt overeen met het zadel (tussen de 20 en 40 graden).  

 
Afbeelding 8: Borststeun van een RaceRunner. (RaceRunning 

Nederland, 2017d) 

Tips bij het instellen van de RaceRunner stap 2. 

- Borststeun omhoog:  

Indien er druk aan de onderkant van de 

ribbenkast als vervelend wordt ervaren. Let er 

op dat de borststeun wordt ingesteld van de 

onderkant van de ribben tot en met de oksels. 

- Borststeun naar beneden:  

Indien er druk bij de oksels wordt ervaren. Dit is een teken dat de borststeun te hoog 

is ingesteld.  

- Hoek aanpassen:  

Indien er in een meer liggende positie gebruik wordt gemaakt van de RaceRunner. 

Tevens als er druk wordt ervaren aan de bovenzijde van de borstkas. 

 

(RaceRunning Nederland, 2017d) 

 
Mocht de borststeun niet meer hoger kunnen, zou er een andere pen gemonteerd kunnen 
worden, waar het stuur op bevestigd wordt. (RaceRunning 
Nederland, 2017d). 
 
Voor extra stabiliteit zou er gebruik gemaakt kunnen worden 
van de PUR borststeun. De PUR borststeun is in de vorm 
van een U met een extra riem, waardoor er extra steun is. 
Dit is vooral van belang voor kinderen die moeite hebben 
met rechtop te blijven zitten. De PUR geeft niet veel steun 
aan de borst en buik en zou hiervoor extra naar binnen of 
buiten afgesteld worden. (RaceRunning Nederland, 2017c). 
 
   Afbeelding 9: PUR borststeun. (RaceRunning Nederland, 2017c) 
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Stap 3: Instellen hoogte en hoek stuur. 

Armen moeten licht gebogen zijn wanneer het kind de handen op het stuur legt en het 

bovenlichaam tegen de borststeun gesteund zit. (RaceRunning Nederland, 2017d).  

 
 

Afbeelding 10: Stuur van een RaceRunner.  
(RaceRunning Nederland, 2017d) 

 

 

 

 

 

 

Er zijn twee soorten sturen, namelijk het normale fietsstuur en het wielrenstuur. Het 
wielrenstuur kan gebruikt worden als kinderen meer horizontaal zitten en het fietsstuur als 
onprettig ervaren wordt. (RaceRunning Nederland, 2017c). 

Afbeelding 11: Wielrenstuur. (RaceRunning Nederland, 2017c) 

 
Bij problemen met remmen, zouden de remmen op een andere plek bevestigd kunnen 
worden. Een andere optie is de remmen strakker afstellen, waardoor de RaceRunner sneller 
tot stilstand komt. Een laatste optie is een ander stuur aanschaffen, waardoor de remmen 
dichterbij komen te zitten. (RaceRunning Nederland, 2017c). 
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Stap 4: Instellen drukveer. 

Deze kan in verschillende standen worden ingesteld. Variërend van zware weerstand (alleen 

rechtdoor sturen) tot lichte weerstand (zelfstandig sturen). (RaceRunning Nederland, 2017d). 

 

 
Afbeelding 12: Drukveer van een RaceRunner.  
(RaceRunning Nederland, 2017d) 

 

 

 

 

 

 

Mochten er problemen zijn met het sturen, kan de drukveer strakker of lichter ingesteld 

worden. Hoe meer moeite een kind heeft met sturen, hoe strakker de drukveer ingesteld kan 

worden. Hierdoor creëer je het effect dat het kind alleen nog rechtdoor kan sturen. Mocht 

een kind moeite hebben met zijn/haar handen aan het stuur te houden, kunnen er nog 

handschoenen gedragen worden die aan het stuur bevestigd kunnen worden. (RaceRunning 

Nederland, 2017c).  

 
Afbeelding 13: Stuur-handschoen. (RaceRunning Nederland, 

2017c) 

 

 

 

 

 

Het kan ook voorkomen dat de schoenen snel slijten door het RaceRunnen. Dan zijn er twee 

opties om dit te voorkomen, namelijk een hoesje over de schoen maken van de binnenband 

van een fiets of een leren kapje over de schoen maken. Om deze opties te realiseren, is er 

lijm, een stuk leer en een stuk rubber nodig (afbeelding 14) en een binnenband en lijm nodig 

(afbeelding 15). Wat eventueel ook nog een optie is, is het zadel iets hoger zetten. 

(RaceRunning Nederland, 2017c).  

 
Afbeelding 14: Lerenhoes. (RaceRunning Nederland, 2017c)  Afbeelding 15: Fietsband-hoes. (RaceRunning  

                           Nederland, 2017c)
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Bij het scharen van de benen bij het RaceRunnen, kan er een been-scheidingsplaat 
gemonteerd worden tussen de benen. Deze is geïnstalleerd met twee split bussen vanuit 
vanuit de bodem van de zadelpen. De plaat bestaat uit drie verschillende lengtes, namelijk 
35, 45 en 55 cm en is gemonteerd met een 5mm inbussleutel. Eveneens de poten. De 
gebogen voet zit 2-4 cm boven de grond. Deze aanpassing is zelf te maken met een 

lasmachine, ijzeren buizen en onderdelen. (RaceRunning 
Nederland, 2017c).  
 
 
Afbeelding 16: Been-scheidingsplaat. (RaceRunning Nederland, 2017c) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wanneer de benen continu tegen het frame stoten, kan er isolatiemateriaal aangeschaft 
worden. Dit isolatiemateriaal is zachter en kan de pijn verminderen. (RaceRunning 
Nederland, 2017c).  

Afbeelding 17: Isolatie-bescherming. (RaceRunning Nederland, 

2017c) 

 

Indien er zelfstandig met de RaceRunner gereden wordt, komt een GPS tracker/telefoon 
goed van pas. Mocht er dan iets gebeuren, is degene altijd terug te vinden. Door middel van 
een beugel aan het stuur, kan de GPS tracker meegenomen worden. (RaceRunning 
Nederland, 2017c).  

Afbeelding 18: Stuur met GPS. (RaceRunning Nederland, 2017c) 
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Diagnoses 
Binnen een RaceRunning trainingsgroep kunnen vele verschillende ziektebeelden onder de 
kinderen voorkomen. Het kan prettig zijn om wat meer informatie te hebben over deze 
ziektebeelden en om voorbeelden of tips te lezen over de omgang met kinderen met deze 
betreffende ziektebeelden. 
 
Binnen dit hoofdstuk wordt er meer uitleg gegeven over de meest voorkomende diagnoses 
van kinderen die aan RaceRunning deelnemen. Bij elke diagnose zullen de volgende punten 
aan bod komen: ‘Wat is het?’, ‘Meest voorkomende symptomen’ en ‘Hoe ga je ermee om?’.  
De diagnoses die besproken worden in dit hoofdstuk zijn de volgende: Cerebrale Parese, 
Spina Bifida (open ruggetje), Musculaire Dystrofie, Autisme, Syndroom van Down en 
Epilepsie. Veel kinderen die aan RaceRunning doen zijn gediagnosticeerd met cerebrale 
parese. Dit is over het algemeen de grootste doelgroep die aan RaceRunning doet.  
 
Het hoofdstuk dat hier gelezen kan worden, is een samenvatting van bijlage II. In deze 
bijlage staat extra informatie over de diagnoses beschreven en is een uitgebreidere versie 
van dit hoofdstuk. 
 
Mochten er vragen zijn die specifiek gelden voor een kind of extra informatie willen inwinnen 
over het ziektebeeld van dit kind, dan kan er contact worden opgenomen met de betrokken 
(para)medische expert van het kind. Deze informatie kan uiteraard ook bij de ouders van het 
kind worden uitgevraagd.  
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Cerebrale parese  

Wat is het? 
Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door een 
beschadiging in de hersenen. Deze beschadiging heeft plaatsgevonden voor het eerste 
levensjaar van het kind (BOSK, n.d.). Bij cerebrale parese zijn de hersenen van het kind niet 
goed in staat om spieren op de juiste manier met elkaar te laten samenwerken (Hersenletsel-
uitleg, n.d.). Vaak ervaren kinderen met cerebrale parese niet alleen motorische 
beperkingen, maar ook mentale beperkingen.  
Cerebrale parese is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) 
beperkingen bij kinderen (De Hoogstraat Revalidatie, 2015). 
 
Binnen de diagnose cerebrale parese zit veel verschil, afhankelijk van de ernst van de 
hersenbeschadiging. Kinderen met cerebrale parese kunnen verschillen van zeer licht 
aangedaan tot meervoudig complex aangedaan. Zo zijn er dus kinderen met cerebrale 
parese die zelfstandig kunnen lopen, maar ook kinderen die lopen met behulp van een 
loophulpmiddel of kinderen die zich voortbewegen in een rolstoel.  
 
Meest voorkomende symptomen 
Aangezien cerebrale parese een houding- en bewegingsstoornis is, zijn vaak de fysieke 
beperkingen het snelst zichtbaar. Echter kan een kind met cerebrale parese op meerdere 
vlakken moeilijkheden ondervinden. De meest voorkomende symptomen van cerebrale 
parese zijn motorische stoornissen (bewegingsstoornissen), sensibiliteitsstoornissen 
(stoornissen in de zintuigen) en intellect stoornissen (psychische stoornissen/zwakbegaafd).  
Bij kinderen met cerebrale parese zijn vaak meerdere stoornissen te zien. Eventuele andere 
aandoeningen die een kind zou kunnen ervaren naast de cerebrale parese zijn bijvoorbeeld 
epilepsie (zie het kopje ‘Epilepsie’ in dit hoofdstuk voor meer informatie), visusstoornis, 
gehoorstoornis, voedingsprobleem en/of emotionele en gedragsproblemen (BOSK, n.d.).  
 
Hoe ga je ermee om? 
In principe hoeven kinderen met cerebrale parese niet anders benaderd te worden dan 
andere kinderen. Het kan echter zijn dat het kind kampt met communicatiestoornissen, wat 
het contact lastiger kan maken. Hiervoor kunnen de tips over communicatie in het hoofdstuk 
‘Tips voor toekomstige trainers’ geraadpleegd worden.  
Verder is het van belang om te weten dat het voor kinderen met cerebrale parese, 
afhankelijk van de vorm, erg vermoeiend kan zijn om te lopen of om veel inspanning te 
leveren. Sommige kinderen met cerebrale parese zullen niet gewend zijn ‘echte inspanning’ 
te leveren tijdens sport, wat ervoor zorgt dat dit een nieuwe ervaring voor hen is. Een 
rustpauze tijdens de training kan voor deze kinderen dan ook van belang zijn.  
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Spina Bifida (open ruggetje) 

Wat is het? 
Spina bifida is een aangeboren afwijking als gevolg van een ontwikkelingsstoornis van het 
ruggenmerg en de wervelkolom. Bij spina bifida sluiten de ruggenwervels niet goed rondom 
het ruggenmerg (BOSK, n.d.). De ontwikkeling van het ruggenmerg bij een embryo kan 
gezien worden als het sluiten van een rits. Echter ontbreekt er bij spina bifida een tandje van 
de rits, waardoor de randen niet helemaal kunnen sluiten (VUmc, 2013). 
Bij spina bifida zijn het ruggenmerg en de zenuwen op een bepaalde plek niet goed 
aangelegd. Het gevolg hiervan is dat signalen niet goed meer doorgegeven kunnen worden. 
Dit heeft tot gevolg dat het lichaamsdeel waar de zenuwen verantwoordelijk voor zijn, 
verminderd functioneren.  
 
Meest voorkomende symptomen 
Elk kind met spina bifida is anders en welke symptomen het kind ervaart, zal dan ook bij elk 
kind verschillen. Echter zijn er wel enkele symptomen/bijkomende aandoeningen die vaak in 
combinatie met spina bifida worden gezien. 
Zo kan de mentale ontwikkeling achterblijven, soms in samenhang met een ‘waterhoofd’. 
Een waterhoofd ontwikkeld zich bij ongeveer 90% van de kinderen met spina bifida. Door het 
vele hersenvocht in het hoofd wordt de druk op de hersenen verhoogd, wat verschillende 
hersenfuncties kan aantasten (BOSK, n.d.; VUmc, 2013). Bij kinderen met spina bifida en 
een waterhoofd bestaat een vergrote kans op het bestaan van aanlegstoornissen van de 
hersenen. Dit kan aanleiding geven tot epilepsie. Onder het kopje ‘Epilepsie’ van dit 
hoofdstuk is meer informatie over epilepsie te vinden. 
 
Ook komen geregeld gevoelsstoornissen voor bij kinderen met spina bifida. 
Gevoelsstoornissen ontstaan door de slecht functionerende zenuwen in het ruggenmerg. 
Kinderen met een gevoelsstoornis nemen bijvoorbeeld geen pijn of temperatuurverschillen 
waar.  
 
Hoe ga je ermee om? 
Sporten is voor kinderen met spina bifida erg goed en belangrijk. Bij deze kinderen is er 
namelijk vaak sprake van een vertraagde spijsvertering. Met name de kinderen die gebruik 
maken van een rolstoel verbranden gemiddeld veel minder calorieën dan kinderen die 
kunnen lopen. Sporten is voor kinderen met spina bifida dus een fijne manier om een gezond 
gewicht te behouden (BOSK, n.d.). De trainingen mogen dan ook best uitdagend zijn, 
uiteraard afhankelijk van de mate van ernst.  
Verder is er geen andere benadering voor kinderen met spina bifida noodzakelijk. 
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Musculaire dystrofie  

Musculaire dystrofie wordt ook wel aangeduid als spierdystrofie. Deze naam staat voor een 
groep erfelijke spieraandoeningen. Het belangrijkste kenmerk van deze groep erfelijke 
spieraandoeningen is dat de spiersterkte geleidelijk afneemt en dat spierweefsel wordt 
afgebroken (atrofie). 
  
Spierdystrofie is een aangeboren aandoening en komt even vaak voor bij mannen als bij 
vrouwen. Er zijn veel verschillende typen spierdystrofie, waardoor ieder type spierdystrofie 
zich op een ander moment kan ontwikkelen. Zo ontwikkelen sommige typen spierdystrofie 
zich al bij kinderen op jonge leeftijd en ontstaan andere typen spierdystrofie bij 
jongvolwassenen of op latere leeftijd. Over het algemeen komen de ernstigste vormen van 
spierdystrofie bij jonge kinderen voor (GezondVGZ, 2014). 
  
Zoals eerder vermeld zijn er veel verschillende typen spierdystrofie, waardoor er gekozen is 
om een drietal typen spierdystrofie in dit hoofdstuk te behandelen. De drie typen 
spierdystrofie die het meest voorkomen bij kinderen zijn: Becker spierdystrofie, de ziekte van 
Duchenne en Limb-girdle-dystrofie.  
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Becker spierdystrofie 

Wat is het? 
Becker spierdystrofie is een erfelijke aandoening en komt in Nederland bij één op de 
twintigduizend mannen voor. De aandoening wordt veroorzaakt door een fout in het erfelijk 
materiaal, waardoor de spierzwakte geleidelijk zal ontstaan. In eerste instantie treedt de 
spierzwakte op in de spieren van de schouders en het bekken. Mettertijd zal dit ook in 
andere spieren van het lichaam optreden. Deze spierzwakte zal in toenemende mate 
optreden. De fout in het DNA wordt via de moeder overdragen. Op grond van verschillende 
onderzoeken kan de diagnose Becker spierdystrofie worden gesteld. Tot op heden is er nog 
geen behandeling gevonden voor deze aandoening en vindt er wetenschappelijk onderzoek 
plaats voor een gerichte behandeling. Vooralsnog is de behandeling vooral gericht op het 
verlichten en bestrijden van de klachten.  
 
Meest voorkomende symptomen 
Er is veel variatie omtrent de leeftijd en de wijze waarop de aandoening zich manifesteert. 
De klachten kunnen dan ook verschillen van persoon tot persoon. Kenmerkend voor Becker 
spierdystrofie is spierkramp na inspanning als veelvoorkomend eerste symptoom. In de loop 
van de jaren neemt geleidelijk de spierzwakte toe, waardoor er moeilijkheden ontstaan op 
het gebied van lopen en sporten. Ook de hartspier kan in toenemende mate spierzwakte 
ervaren en er kunnen ademhalingsproblemen optreden.Uiteindelijk kunnen kinderen, 
jongvolwassenen en volwassenen door het steeds zwakker worden van de spieren in een 
rolstoel belanden. 
 
Hoe ga je ermee om? 
Het is belangrijk dat personen met Becker spierdystrofie zo soepel mogelijk blijven en dat 
ook de conditie van de spieren zo goed mogelijk worden gehouden, zodat deze personen 
kunnen proberen om zolang mogelijk in beweging te blijven. Als gevolg van onder andere de 
spierzwakte en het minder goed functioneren van de hartspier en de ademhalingsspieren 
hebben deze patiënten vaak last van vermoeidheid. Er moet voor hen een mogelijkheid zijn 
om even te kunnen rusten. Hierdoor is het voor trainers belangrijk om regelmatig een 
moment van rust in te lassen na een bepaalde tijd van inspanning, zodat de spieren een 
kans krijgen om te herstellen (Schieving, 2008; Erfocentrum, n.d.).  
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Ziekte van Duchenne 

Wat is het? 
De ziekte van Duchenne is een ingrijpende erfelijke spieraandoening en komt in Nederland 
bij één op de vierduizend pasgeboren jongens voor. De spieraandoening is al vanaf de 
geboorte aanwezig en is één van de meest voorkomende (erfelijke) spierziekte bij kinderen. 
De spieraandoening wordt veroorzaakt door een fout in het erfelijk materiaal die de spieren 
aantast en verzwakt. In eerste instantie treedt de spierzwakte op in de spieren van de 
schouders en het bekken. Mettertijd zal dit ook in andere spieren van het lichaam optreden. 
Deze spierzwakte zal in toenemende mate optreden. De fout in het DNA wordt via de 
moeder overdragen. Tot op heden is de ziekte van Duchenne nog niet te genezen, maar 
vindt er wel uitgebreid wetenschappelijk onderzoek plaats voor nieuwe behandeltechnieken. 
Vooralsnog is de behandeling vooral gericht op het verlichten en bestrijden van klachten 
(Schieving, 2008; Prinses Beatrix Spierfonds, n.d.; Spierziekten Nederland, n.d.). 
 
Meest voorkomende symptomen 
Er bestaat variatie tussen de klachten van verschillende kinderen met de ziekte van 
Duchenne. De variatie zit met name in de leeftijd waarop de eerste klachten ontstaan en het 
tempo waarin daarna nieuwe klachten ontstaan (Schieving, 2008).  Echter verschilt de mate 
waarin de klachten optreden van persoon tot persoon. Kenmerkend voor de ziekte van 
Duchenne is dat deze kinderen later beginnen met lopen, meestal pas na achttien maanden, 
en moeite hebben met opstaan vanaf de grond of vanuit hurkzit. Daarentegen kan het 
ontstaan van dikke kuiten ook wijzen op de ziekte van Duchenne, aangezien het 
kenmerkend is als veelvoorkomend eerste symptoom. In de loop der jaren neemt geleidelijk 
de spierzwakte toe. Kinderen met de ziekte van Duchenne zijn vaak tussen hun achtste en 
twaalfde levensjaar al op een rolstoel aangewezen. Uiteindelijk worden ook de 
ademhalingsspieren en het hart aangetast, waardoor deze patiënten rond hun twintigste 
levensjaar ademhalingsondersteuning krijgen (Schieving, 2008; Prinses Beatrix Spierfonds, 
n.d.; Spierziekten Nederland, n.d.; “Spierdystrofie, ziekte van Duchenne,”, 2015). 
 
Hoe ga je ermee om? 
Het is belangrijk dat personen met de ziekte van Duchenne zo soepel mogelijk blijven en dat 
ook de conditie van de spieren zo goed mogelijk worden gehouden, zodat deze patiënten 
kunnen proberen om zolang mogelijk in beweging te blijven. Als gevolg van onder andere de 
spierzwakte en het minder goed functioneren van de hartspier en de ademhalingsspieren, 
hebben deze patiënten vaak last van vermoeidheid. Er moet voor hen een mogelijkheid zijn 
om even te kunnen rusten. Hierdoor is het voor trainers belangrijk om regelmatig een 
moment van rust in te lassen na een bepaalde tijd van inspanning, zodat de spieren een 
kans krijgen om te herstellen. Daarnaast hebben deze kinderen regelmatig, vooral aan het 
einde van de dag, last van pijnklachten. Deze pijnklachten kunnen als gevolg van 
overbelasting en spierkramp in de verzwakte spieren ontstaan. De trainer zal hierop alert 
moeten zijn. Ook zal de trainer op de houding van deze patiënten moeten letten, zodat zij 
minder pijn ervaren (Schieving, 2008).  
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Limb-girdle spierdystrofie 

Wat is het? 
Limb-girdle spierdystrofie is een erfelijke spieraandoening en komt in Nederland naar 
schatting bij ongeveer 1 op de 125.000 kinderen voor. Limb-girdle spierdystrofie kan soms 
sterk lijken op andere spierdystrofieën, zoals Becker spierdystrofie en de ziekte van 
Duchenne. De spieraandoening wordt veroorzaakt door een fout in het erfelijk materiaal, 
waardoor de spieren steeds zwakker worden. In eerste instantie treedt de spierzwakte op in 
de spieren van de schouders en het bekken. Mettertijd zal dit ook in andere spieren van het 
lichaam optreden. Deze spierzwakte zal in toenemende mate optreden. De spieraandoening 
wordt veroorzaakt door een fout in het erfelijk materiaal, waardoor de spieren steeds 
zwakker worden. Uit onderzoek is gebleken dat er vele verschillende (sub)typen van limb-
girdle spierdystrofie bestaan.Tot op heden is limb-girdle spierdystrofie nog niet te genezen, 
maar vindt er wel onderzoek plaats naar een mogelijk geneesmiddel. Vooralsnog is de 
behandeling vooral gericht op het verlichten van de symptomen, het leren omgaan met de 
symptomen en de gevolgen van de aandoening (Schieving, 2008; Prinses Beatrix 
Spierfonds, n.d.; Spierziekten Nederland, n.d.). 
 
Meest voorkomende symptomen 
Er bestaat variatie tussen de klachten van verschillende kinderen met limb-girdle dystrofie. 
De variatie zit met name in de leeftijd waarop de eerste klachten ontstaan en het tempo 
waarin daarna nieuwe klachten ontstaan. Kinderen met limb-girdle dystrofie type 2 hebben 
vaak op jongere leeftijd al klachten en ook ernstigere klachten dan kinderen met een limb-
girdle dystrofie type 1 (Schieving, 2008). Kinderen met limb-girdle spierdystrofie zullen 
geleidelijk te maken krijgen met spierzwakte. Kenmerkend voor limb-girdle spierdystrofie is 
dat kinderen een waggelend looppatroon gaan vertonen. Op den duur zal het lopen steeds 
moeilijker gaan, waardoor zij in een rolstoel belanden of aangewezen zijn op allerlei andere 
hulpmiddelen. In de loop der jaren neemt de spierzwakte geleidelijk toe. Uiteindelijk worden 
ook de ademhalingsspieren en het hart aangetast. 
 
Hoe ga je ermee om? 
Het is belangrijk dat personen met limb-girdle spierdystrofie zo soepel mogelijk blijven en dat 
ook de conditie van de spieren zo goed mogelijk wordt gehouden. Op deze manier kunnen 
deze patiënten proberen zo lang mogelijk in beweging te blijven. Als gevolg van onder 
andere de spierzwakte en het minder goed functioneren van de hartspier en de 
ademhalingsspieren, hebben deze patiënten vaak last van vermoeidheid. Er moet voor hen 
een mogelijkheid zijn om even te kunnen rusten. Hierdoor is het voor trainers belangrijk om 
regelmatig een moment van rust in te lassen na een bepaalde tijd van inspanning, zodat de 
spieren een kans krijgen om te herstellen. Daarnaast hebben deze kinderen regelmatig, 
vooral aan het einde van de dag, last van pijnklachten. Deze pijnklachten kunnen als gevolg 
van overbelasting en spierkramp in de verzwakte spieren ontstaan. De trainer zal hierop alert 
moeten zijn (Schieving, 2008).  
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Autisme 

Wat is het? 
Autisme is een ontwikkelingsstoornis, waarbij er een verstoorde ontwikkeling is van de 
informatieverwerking. Autisme kan een comorbiditeit zijn, dit wil zeggen dat het gelijktijdig 
met een andere ziekte of aandoening voorkomt bij een patiënt. Bij kinderen die aan het 
Racerunnen doen, is autisme altijd een comorbiditeit. Deze stoornis gaat vaak samen met 
bijvoorbeeld een van de bovenstaande lichamelijke aandoeningen. 
 
Autisme, ook wel autisme-spectrumstoornis (ASS) genoemd, is een aangeboren stoornis die 
door genetische kwetsbaarheid en omgevingsfactoren zorgen voor een verstoorde 
ontwikkeling van de hersenen en informatieverwerking. Omgevingsfactoren zoals scholing 
en opvoeding zijn van invloed op de ontwikkeling van de stoornis. Er is weinig bekend over 
de oorzaak van autisme en wat misgaat in de verschillende hersengebieden. Wel is bekend 
dat door de problemen met de informatieverwerking in de hersenen ontwikkelingen in het 
leven beïnvloedt kunnen worden (Dr. Leo Kannerhuis, n.d.; Mentaal Beter Jong, n.d.). 
 
Meest voorkomende symptomen 
Mensen met autisme kunnen zich moeilijk inleven in anderen en  daarom zijn er beperkingen 
in de interactie. Zo kan het voorkomen dat het contact met anderen volledig wordt 
afgesloten. Echter sluit niet iedereen zich af voor andere mensen. Er zijn kinderen met 
autisme die juist spontaan contact maken met anderen. Vaak valt er hierbij echter wel iets 
bijzonders op, want er wordt tekortgeschoten aan begrip voor humor en abstract taalgebruik. 
Het komt voor dat er sprake is van eigenaardig woord- en taalgebruik. Daarnaast wordt het 
lastig gevonden om non-verbale informatie (zoals lichaamstaal) te begrijpen. Het wordt  vaak 
moeilijk gevonden om van de ene situatie naar de andere te schakelen. Er is behoefte aan 
structuur om het leven een beetje controleerbaar te maken. Dit kan zich uiten in het 
vastklampen aan bepaalde gewoonten en handelingen in vaste volgorde uitvoeren. Mensen 
met autisme willen graag dat alles voorspelbaar is en kunnen in paniek raken wanneer er 
veranderingen plaatsvinden. (Dr. Leo Kannerhuis, n.d.). 
  
Hoe ga je er mee om? 
Hieronder staan enkele punten hoe je ermee om kunt gaan: 

 Raak mensen met autisme niet zomaar aan, vaak vinden zij het niet prettig om 
aangeraakt te worden. 

 Mensen met autisme proberen meestal oogcontact te vermijden. Houd hier rekening 
mee en dwing ze niet om oogcontact te maken. 

 Zoals eerder vermeld nemen mensen met autisme taal heel letterlijk. Houd hier 
rekening mee en probeer figuurlijk taalgebruik vermijden. 

 Stel concrete vragen en geef de kinderen de tijd om de informatie te verwerken. 

 Spreek in korte zinnen en probeer iets langzamer te praten. 

 Blijf altijd kalm en heb geduld. 

 Probeer zoveel mogelijk van te voren uit te leggen wat er gaat gebeuren, stap voor 
stap, chronologisch. Voor kinderen zijn hiervoor goede hulpmiddelen beschikbaar 
zoals pictogrammen. Toets of de informatie over wat er staat te gebeuren goed 
begrepen is voordat je begint met bijvoorbeeld de activiteit (“Autisme 
kenmerken,”n.d.). 

 
  



21 
 

Syndroom van Down 

Wat is het? 
Het syndroom van Down is een aangeboren aandoening. Kinderen met deze aandoening 
hebben een verstandelijke beperking, die kan verschillen van een milde, matige tot ernstige 
beperking. Het intelligentieniveau ligt daarom ook vaker lager bij mensen met het syndroom 
van Down. Het brengt vaak ook lichamelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen met zich 
mee. Per persoon wisselt de ernst van de gezondheidsproblemen en de manier waarop 
iemand met het syndroom van Down zich ontwikkelt. Het Downsyndroom valt niet te 
genezen, wel wordt er medisch onderzoek gedaan om de zorg te verbeteren (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM], n.d.). 
  
Meest voorkomende symptomen 
Er zijn veel verschillende symptomen waaraan het downsyndroom herkend kan worden. 
Onderstaand volgen de uiterlijke kenmerken: 

 Beperkte lichaamsgroei 

 Meer huid in de nek 

 Lage spierspanning (open mond, hangende tong) 

 Plat hoofd 

 Scheve ogen 

 Verkorte handen, ledematen en nek 

 Scheel kijken of lui oog 
Naast de uiterlijke kenmerken zijn er ook medische afwijkingen aanwezig. Denk bijvoorbeeld 
aan neurologische afwijkingen en problemen aan het hart en de schildklier. 
  
Hoe ga je ermee om? 
Mensen met het syndroom van Down zijn niet allemaal hetzelfde. Er kunnen grote 
verschillen zijn in het begrijpen van taal, spreken en zelfredzaamheid. Sommigen kunnen 
vrijwel alles begrijpen en zich goed duidelijk maken. Bij anderen kan het weer zo zijn dat je 
korte zinnen moet gebruiken en geduld zal moeten hebben, zodat zij zich duidelijk kunnen 
maken. Het kan echter ook voorkomen dat er nauwelijks gesproken wordt. Er is verschil in 
de zelfredzaamheid, waarbij sommigen motorisch sterker zijn dan anderen. Verder is het 
belangrijk om mensen met het downsyndroom wat meer tijd te geven om informatie te 
verwerken en probeer ze niet teveel informatie in één keer te geven. Het kan helpen om de 
informatie visueel te maken (door middel van pictogrammen, plaatjes en foto’s), omdat zij dit 
vaak beter zullen onthouden. Onder de mensen met het downsyndroom is er vaak behoefte 
aan structuur, probeer activiteiten/gebeurtenissen dus goed aan te kondigen. Dit hoeft echter 
niet in detail, maar zij moeten wel ongeveer weten wat ze kunnen verwachten. Bij ongepast 
gedrag moeten grenzen voor wel aangegeven worden, niet alles hoeft goed gesproken te 
worden omdat iemand het syndroom van Down heeft. Het is daarnaast van belang om 
iemand naar zijn leeftijd te behandelen en niet als een kleuter (Downsyndroom Vlaanderen, 
n.d.). 
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Epilepsie  

Wat is het? 
Epilepsie is een stoornis in de hersenen. Epilepsie kan een comorbiditeit zijn, dit wil zeggen 
dat het gelijktijdig met een andere ziekte of aandoening voorkomt bij een patiënt. Bij kinderen 
die aan het RaceRunning doen, is epilepsie altijd een comorbiditeit. Deze stoornis gaat vaak 
samen met bijvoorbeeld een van de bovenstaande lichamelijke aandoeningen. 
 
Bij epilepsie is de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen tijdelijk verstoord. Vaak zijn 
erfelijke factoren samen met omgevingsfactoren de oorzaak van epilepsie. De aandoening 
hoeft niet altijd in de familie voor te komen, bijvoorbeeld wanneer iemand een 
hersenbeschadiging heeft opgelopen. Dit kan leiden tot epilepsie. Er is in 70% van de 
gevallen niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van het ontstaan van de epilepsie. 
(Epilepsie Vereniging Nederland, n.d.). 
  
De meest voorkomende symptomen 
Onwillekeurige lichamelijke bewegingen en een daling (ook verlies) van het bewustzijn zijn 
enkele symptomen die zich voor kunnen doen tijdens de epilepsieaanval. Voor de aanval 
kan het kind via de zintuigen vreemde gewaarwordingen krijgen, zoals het zien van 
lichtflitsen of het ruiken van geuren (dit wordt ook wel een aura genoemd). Een 
epilepsieaanval hoeft niet altijd op te vallen, soms is iemand alleen maar even 'afwezig' (dit 
noemt men een absence) (Hersenstichting, n.d.). 
  
Hoe ga je ermee om? 
Mensen met epilepsie hoeven niet per definitie anders behandeld worden in vergelijking met 
‘gewone’ mensen. Er zijn echt wel tips voor wanneer een aanval zich voordoet en enkele tips 
hoe te handelen na een aanval. 
 
Tips voor tijdens de aanval 

 Houd nieuwsgierige voorbijgangers op afstand. 

 Probeer het hoofd te beschermen door er iets zachts onder te leggen. 

 Maak knellende kleding los (jas). 

 Neem een eventuele bril af. 

 Blijf bij de persoon, observeer wat er gebeurt en houd de tijd bij. 

 Verplaats de persoon alleen als de situatie waarin hij /zij zich bevindt onveilig is. 

 Kijk of de persoon medische gegevens bij zich heeft, bijvoorbeeld een SOS-hanger 
om nek of arm. 

 
Tips voor na de aanval 

 Als de aanval voorbij is en de persoon verslapt, leg hem/haar dan op de zij. Doe het 
hoofd iets naar achteren. Dit om de ademweg vrij te maken. 

 Blijf bij de persoon tot hij /zij weer goed bij kennis is, vertel wat er gebeurd is en stel 
hem/haar gerust (“Omgaan met epilepsie,” n.d.). 
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Trainingsschema’s  

Trainen met de RaceRunner  

Belang van bewegen 
Jonge kinderen ontwikkelen zich door te spelen en te bewegen. Sport en spel heeft een 
positief effect op de fysieke (motorische) ontwikkeling zoals een verbeterde coördinatie, 
uithoudingsvermogen en kracht. Het verkleint de kans op diabetes en/of andere lichamelijke 
klachten, en is dus bevorderlijk voor de gezondheid. Daarnaast heeft sport en spel ook een 
positief effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen 
en leren om te gaan met andere kinderen. (Bisseling, Klaassen, & Schaars, 2015). 
 
Voor kinderen met een beperking is sport en spel net zo belangrijk. Ook zij zullen zich op 
deze gebieden verder ontwikkelen. Kinderen met een beperking ervaren vaak een 
verminderd competentiegevoel en hebben moeite om te participeren in de maatschappij. 
Daarnaast hebben zij een verhoogde kans op gezondheidsrisico’s door de verminderde 
bewegingsmogelijkheden. (Duijf, 2015; van den Berg, Duijf, & Leemrijse, 2016). 
RaceRunning biedt kinderen de kans om te sporten en deel uit te maken van een team. De 
RaceRunner biedt de gelegenheid om te kunnen bewegen en te trainen op een unieke 
manier. 
 
De training     
Een training bestaat uit de volgende aspecten: warming-up, spel/conditie/kracht en cooling-
down. Er is gekozen om rekken en strekken buiten de training te houden. Dit, omdat de 
literatuur tegenstrijdig is en het niet terug is gezien tijdens de trainingen die bijgewoond zijn 
tijdens het project. Hoe de training ingevuld wordt, ligt aan de leeftijd en de mogelijkheden 
van de kinderen in de trainingsgroep.  
 
Voor kinderen met een beperking gelden over het algemeen dezelfde trainingsprincipes als 
voor kinderen zonder een beperking. Conditie wordt getraind tot vermoeidheid en kracht tot 
spiervermoeidheid. Tijdens de training kunnen de kinderen gaan zweten, een hogere 
hartslag krijgen en een versnelde ademhaling. Wanneer zij dit nog nooit eerder ervaren 
hebben kunnen zij hiervan schrikken. Het is belangrijk om hier als trainer bewust van te zijn. 
Ook moet er bij sommige aandoeningen een extra oogje in het zeil gehouden worden 
(bijvoorbeeld bij kinderen met een hartaandoening).  
 
De training kan bij kinderen met een beperking minder soepel verlopen. Hierdoor zullen 
minder oefeningen in een training toegepast worden, in vergelijking tot een training bij 
kinderen zonder beperking. Kinderen met een beperking hebben vaak meer tijd nodig om de 
oefening te begrijpen en uit te voeren.  
 
Opbouw van een training 
Het is belangrijk om een training te beginnen met een warming-up. De warming-up zorgt 
ervoor dat het lichaam warm wordt en dat het zich klaarmaakt om te bewegen. Dit kan 
bereikt worden door de kinderen eerst een rondje ‘warm te laten lopen’. Het is belangrijk dat 
er rustig wordt gestart en dat het tempo langzaam opgevoerd wordt tot rennen. In de 
warming-up wordt de bloedsomloop gestimuleerd, waardoor spieren goed doorbloed worden 
en ze minder kwetsbaar zijn voor blessures. De stofwisseling in het lichaam zal sneller 
verlopen, waardoor de spieren makkelijker voorzien worden van de nodige zuurstof en 
energie. (Louman, van Donselaar, Verlinden, 2016; FITsociety, 2012a). Naast het rondje 
‘warmlopen’ kunnen er warming-up oefeningen toegevoegd worden. 
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Na de warming-up kan de training gestart worden. De activiteiten worden gekozen op basis 
van de leeftijd, mogelijkheden en interesses van de kinderen. Jonge kinderen geven de 
voorkeur aan spelactiviteiten. Oudere kinderen hechten meer waarde aan conditie- en/of 
krachttraining. Er zullen ook kinderen zijn die meedoen aan competities en hier graag naar 
toe willen trainen. We hebben verschillende spelactiviteiten beschreven. Hierbij kan de 
aandacht gelegd worden op spelen (plezier), kracht of conditie door de vorm van het spel 
aan te passen.  
 

● Spelen:  

Spelen heeft een positieve invloed op de algehele ontwikkeling van een kind. 

Daarnaast is het misschien wel het belangrijkste dat de kinderen plezier ervaren in de 

training. Probeer de oefeningen aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau en de 

belevingswereld van de kinderen (Van der Poel, 1996). 

 

● Kracht:  

Krachttraining bestaat uit spier-verstevigende oefeningen. Dit zijn oefeningen 

bestaande uit korte, explosieve bewegingen. Hoe sterker de spieren, des te beter zij 

hun werk kunnen doen. (Fit Voor Beginners, 2012). Het aantal herhalingen en sets 

bepaal je aan de hand van het doel en niveau. Geef het lichaam de kans om te 

wennen aan de oefeningen. Later kunnen er meer herhalingen gedaan worden. De 

spieren zijn dan (waarschijnlijk) sterker. (FITsociety, 2012b). De herhaling is het 

aantal keer dat een oefening uitgevoerd wordt. Een set is ‘groepje’ herhalingen, 

waarin er geen pauze plaatsvindt. Er zijn uitgangspunten voor het aantal herhalingen 

opgesteld. Kracht: 1-8 herhalingen met 90 seconden rust en spiermassa: 8-12 

herhalingen met 60-90 seconden rust. Deze uitgangspunten zijn echter voor mensen 

die goed kunnen rennen. Het is goed om te kijken wat voor de trainingsgroep 

RaceRunners mogelijk is. Wissel af in oefeningen en varieer in de gewichten, 

herhalingen en/of de hoeveelheid rust tussen de oefeningen.(Mark, 2016). 

 

● Conditie: 

De conditie staat in verband met de lichamelijke gesteldheid. Een goede conditite 

komt naast het sporten, ook van pas in het dagelijks leven. De conditie verbeterd 

wanneer de verzuringsdrempel verhoogd wordt. De beste manier om het 

uithoudingsvermogen te trainen en verbeteren is door conditie en kracht in de training 

combineren. (FIT, 2017). Er zijn twee soorten condities: aëroob (verbranding met 

zuurstof) en anaëroob (verbranding zonder zuurstof) uithoudingsvermogen. Het 

aërobe uithoudingsvermogen wordt getraind door duurtrainingen, het anaërobe 

uithoudingsvermogen door intervaltrainingen. (Lichaamsoefeningen.nl, 2015). Tijdens 

een duurtraining kan er het best getraind worden op 60% van de maximale 

inspanning. Een voorbeeld van interval is bijvoorbeeld 1 minuut op 80% van de 

maximale inspanning, vervolg door 1 minuut rust. Er wordt geadviseerd beide 

trainingsvormen toe te passen binnen een training. (Runinfo.nl, n.d.). 

Spieruithoudingsvermogen: 12+ herhalingen / 45 seconden rust (Mark, 2016). 
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De training wordt afgesloten met een cooling-down. Hierbij lopen de kinderen rustig een 
rondje uit waarbij het tempo steeds meer wordt verlaagd tot rustig lopen. Eventueel kan hier 
een cooling-down oefening aan toegevoegd worden. Het is belangrijk dat de kinderen 
‘uitlopen’ en niet abrupt stoppen na de training. Een cooling-down geeft het lichaam de 
gelegenheid zich te herstellen. De hartslag en bloeddruk dalen geleidelijk, de bloedcirculatie 
herstelt zich weer en de afvoer van afvalstoffen uit spieren wordt bevordert. Het helpt om 
stijfheid, spierpijn en blessures te voorkomen. (Louman, van Donselaar, Verlinden, 2016; 
FITsociety, 2012a). 
 
Er is een voorbeeld-trainingsschema gemaakt voor kinderen met de leeftijd van 4-12 jaar en 
voor jongeren van 13-18 jaar. Ook staat er een format klaar voor eigen invulling. Deze kan 
gebruikt worden voor het invullen van verschillende oefeningen, om zo tot een eigen training 
te komen. Er kan gebruik gemaakt worden van de oefenvoorbeelden. Deze staan per 
categorie uitgeschreven, sommige met ondersteunend beeldmateriaal, met mogelijkheden 
voor verschillende variaties en moeilijkheidsgraad. Daarnaast is er een youtube-kanaal 
gemaakt voorzien van alle filmpjes behorend bij de oefeningen. Deze filmpjes worden 
aangegeven met een link bij de desbetreffende oefening. Daarnaast zijn er ook extra filmpjes 
op het kanaal te vinden van verschillende mogelijke variaties op trainingen.  
 

Hieronder zijn de linken te zien van de filmpjes: 

Vanuit de rolstoel in de RaceRunner: https://www.youtube.com/watch?v=fYhV2xHmjZs  

Vanuit de RaceRunner in de rolstoel: https://www.youtube.com/watch?v=4hAx48M6lqM 

 

De linken van het extra beeldmateriaal kunnen geraadpleegd worden in bijlage III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fYhV2xHmjZs
https://www.youtube.com/watch?v=4hAx48M6lqM
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Voorbeeld trainingsschema 

Trainingsschema   4-12 jaar 

Warming-up 
1. Rondje op de atletiekbaan lopen (tempo steeds iets verhogen tot rennen). 
2. Voetje van de vloer 

 

Spel / Kracht / Conditie 
1. Cijfer run 
2. Bulls eye 
3. Dobbelen 

 

Cooling-down 
1. Parachute bal 
2. Rondje op de atletiekbaan rustig rennen (tempo steeds iets verlagen tot lopen).  

 

 

 

 

Trainingsschema   13-18 jaar 

Warming-up 
1. Rondje op de atletiekbaan lopen (tempo steeds iets verhogen tot rennen). 
2. Start/Stop 

 

Spel / Kracht / Conditie 
1. Stuurvaardigheden 
2. GrasRunnen 
3. Intervaltraining 

 

Cooling-down 
1. Doorgeven maar 
2. Rondje op de atletiekbaan rustig rennen (tempo steeds iets verlagen tot lopen).  
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Format trainingsschema 

Trainingsschema   4-12 jaar 

Warming-up 
1.  

 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

Spel / Kracht / Conditie 
1.  

 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

3.    
 
 
 
 
 

Cooling-down 
1.  

 
 
 
 
 

2.  
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Trainingsschema   13-18 jaar 

Warming-up 
1.  

 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

Spel / Kracht / Conditie 
1.  

 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
  

Cooling-down 
1.  

 
 
 
 
 

2.  
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Voorbeelden trainingsoefeningen (4 - 12 jaar) 

Warming up: 

 

● Voetje van de vloer   

De kinderen rennen in een bepaald gebied en de trainer probeert de kinderen te 

tikken. Als een kind zijn beide voeten van de vloer heeft kan het kind niet getikt 

worden. Als het kind getikt is dan is het kind af en moet het stil blijven staan. De 

kinderen kunnen elkaar vrij tikken, zodat zij snel weer in beweging zijn. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Rennen - Lopen 
- Joggen 

- Afzetten met 1 been 
- Sturen met 1 arm 

Beide voeten van de vloer - 1 voet van de vloer 
- Beide handen van het   
  stuur 

- Beide voeten en 1 hand  
  van het stuur 

 

 

 

● Interval training   

De kinderen joggen op hun eigen baan naast elkaar. Als de trainer één keer in zijn 

handen klapt moeten de kinderen lopen en bij twee keer klappen moeten de kinderen 

rennen.  

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

één keer klappen - Stilstaan 
- Benen omhoog en laten  
  uitrollen 
 

- Afzetten met 1 been 
- Afzetten met 2 benen  
  tegelijk 
- Sturen met 1 arm 
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● De rups   

Klik op deze link om het filmpje van de rups te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=RezqYf58IfI  

Iedereen loopt op een langzaam tempo, achter elkaar aan. De persoon die achteraan 

loopt, moet de voorste inhalen, is de laatste persoon nu vooraan dan bepaalt hij het 

tempo (in plaats van alleen het tempo kan je het kind ook de manier van uitvoering 

laten bepalen). Het kind dat nu achteraan loopt mag nu naar voren om de eerste in te 

halen etc.  

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

De uitvoering  - Joggen 
- Rennen 

- Afzetten met 1 been 
- Afzetten met 2 benen  
  tegelijk 
- Sturen met 1 arm 

Tempo - Langzaam - Snel 

 

 

 

● Annemaria Koekoek        

Klik op deze link om het filmpje van Annemaria Koekoek te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=bdu8WI1Tg_I 

Iedereen staat achter de lijn en moet zo snel als hij kan naar de overkant komen. Er 

mag alleen gelopen worden als de trainer niet kijkt (en annemaria koekoek zegt). 

Zodra de trainer omdraait moet iedereen stil staan. Zijn er nog kinderen aan het lopen 

dan moeten ze terug naar de plek waar ze daarvoor stonden. De eerste die naar de 

overkant komt heeft gewonnen. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

De manier om naar de 
overkant te komen 

- Lopen 
- Rennen 

- Afzetten met 1 been 
- Afzetten met 2 benen  
  tegelijk 
- Sturen met 1 arm 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RezqYf58IfI
https://www.youtube.com/watch?v=bdu8WI1Tg_I
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Spel / Kracht / Conditie: 

 

● Commando    

De trainer roept commando en benoemt een oefening erachteraan. Voorbeeld: 

Commando: stampen met je voeten, Commando: knieën heffen, Commando: rennen, 

Commando: “appels plukken” (strekt de armen boven het hoofd en grijpt naar een 

denkbeeldige appel, dit afwisselen met de armen). De oefening wordt net zolang 

uitgevoerd totdat de trainer het commando heeft gegeven voor de volgende oefening. 

Noemt de trainer alleen een oefening, dus zonder commando ervoor, dan moeten de 

kinderen de oefening niet uitvoeren. Doen ze dit wel dan strafpunten, 5 sec stilstaan 

of … ‘eigen variatie’  

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan  - Gras 

Moeilijkheid in de 
uitvoerende taken 
(kijk naar het niveau van 
de kinderen) 

- Enkelvoudige  
  oefeningen 

- Meervoudige  
  complexere oefeningen 

Duur van de oefeningen - Makkelijke / Rustige  

  oefeningen langer  

  uitvoeren 

- Moeilijkere / Zwaardere  

  oefeningen langer  

  uitvoeren 

 

 

 

● Stoplicht           

Bij het omhoog houden van een: groen voorwerp moeten de kinderen rennen, oranje 

is lopen, rood is stoppen. De kinderen moeten zo snel het parcour afleggen. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan  - Gras 

Parkour  - Rechtdoor 
- Atletiekbaan volgen 

- Zig-Zag / Slalommen 

Spel - Groen kort omhoog 
- Oranje lang omhoog 
- Rood lang omhoog 

- Groen lang omhoog 
- Oranje kort omhoog 
- Rood kort omhoog 

Afleggen parcour  - Lopen - Afzetten met 1 been 
- Afzetten met 2 benen  
  tegelijk 
- Sturen met 1 arm 
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● Cijfer run       

Één iemand mag gooien met de dobbelsteen, de rest van de groep jogged. Elk 

nummer op de dobbelsteen heeft een bepaalde taak bijv. afzetten met beide benen 

tegelijkertijd, afzetten met rechterbeen, achteruit lopen etc. (wat de taken zijn van de 

nummers wordt zelf door de trainer ingevuld zodat het op niveau is van zijn groep). 

Iedereen van de groep voert de taak van de dobbelsteen uit totdat de volgende taak 

aan bod komt. Na 3x gooien met de dobbelsteen mag het volgende kindje gooien en 

de rest van de groep blijft tijdens de wissel joggen. Ieder kind komt aan de beurt. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Moeilijkheid in de 
uitvoerende taken 
(kijk naar het niveau van 
de kinderen) 

- Enkelvoudige  
  oefeningen 

- Meervoudige  
  complexere oefeningen 

Tempo joggen - Lopen - Rennen 

 

 

 

● Bulls Eye      

Klik op deze link om het filmpje van Bulls Eye te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=avfdZwEENX0 

Ieder kind krijgt een voorwerp van een bepaalde grootte en gewicht. Alle kinderen 

staan achter de lijn en de trainer zet een vlag (pion) in het veld. De kinderen proberen 

om de beurt het voorwerp zo dichtbij mogelijk de vlag (pion) te gooien. Het kind wat 

het dichtst bij de vlag (pion) komt krijgt 1 punt. De trainer verplaatst de vlag, de 

kinderen wisselen van voorwerp en proberen nog een keer zo dicht mogelijk bij de 

vlag te gooien. En zo verder totdat een aantal punten is bereikt of totdat ieder kind elk 

voorwerp in zijn handen heeft gehad of dat het spel lang genoeg heeft geduurd. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Voorwerp - Lichte voorwerpen 
- Makkelijk hanteerbare  
  voorwerpen 

- Zware voorwerpen 
- Moeilijk hanteerbare  
  voorwerpen 

Vlag (pion) - Groter doelwit dan een  
  vlag of pion 

- Emmer waar het  
  voorwerp in gegooid  
  moet worden 
- Hoepel waar het  
  voorwerp in moet 
  blijven liggen 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=avfdZwEENX0
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● Snake     

Klik op deze link om het filmpje van snake te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=5dP4g_6SfdA 

De kinderen nemen eerst een aanloop waarna ze vervolgens hun benen in de lucht 

moeten houden en langs enkele pionnen moeten slalommen. Na het slalom parcour 

stoppen ze bij het eindpunt. De trainer gooit (of geeft, net waar het kind toe in staat 

is) een bal naar het kind. Het kind vangt de bal en probeert de bal in een mand te 

gooien. Vervolgens loopt / rent het kind weer terug langs de zijlijn en mag het kind 

achteraan de groep aansluiten en de oefening nogmaals uitvoeren. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Afstand tussen de 
pionnen 

- Grote afstand tussen de  
pionnen (de kinderen 
kunnen er goed omheen   
slalommen) 
 

- Kleine afstand tussen  
de pionnen (de kinderen  
moeten sneller insturen) 
 

Parcour  - Klein / Korter parcour - Groter / Langer parcour 

De bal - Kleine bal 
- Lichte bal 

- Grote bal 
- Zware bal 

Afstand die het kind moet 
gooien 

- Kleinere afstand - Grotere afstand 

 

 

 

● Seconde run    

Kind rent binnen een aantal afgesproken tijd zo snel als hij kan over de baan. De 

trainer fluit als de tijd om is en het kind moet weer terugrennen naar de start/finishlijn. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan  - Gras 

De manier om de run uit 
te voeren  

- Joggen ipv rennen - Afzetten met 1 been 
- Afzetten met 2 benen  
  tegelijk 
- Sturen met 1 arm 

Terug rennen - Lopen - Sprinten 
- Achteruit terug 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dP4g_6SfdA
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● Dobbelen   

Klik op deze link om het filmpje van dobbelen te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=2f67zSVfR1g 

De trainer zet 6 pionnen neer in een rij achter elkaar (tussen de pionnen moet een 

afstand zitten van bv. 5 meter). De kinderen gaan in een rij naast elkaar staan. De 

trainer gooit met de dobbelsteen en het aantal ogen dat gegooid wordt geeft aan naar 

welke pion ze moeten rennen. De kinderen rennen zo hard als ze kunnen (kinderen 

kunnen ook zelf dobbelen of voor elkaar). 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan  - Gras 

Parcour  - Klein parcour 
- Kleine afstand pionnen 

- Groot parcour 
- Grote afstand pionnen 

Rennen  - Lopen 
- Joggen 
 

- Afzetten met 1 been 
- Afzetten met 2 benen  
  tegelijk 
- Sturen met 1 arm 
- Achteruit lopen 

 

 

 

● Estafette                 

Maak meerdere groepjes van minimaal 2 en maximaal 4 personen. De 1 start op de 

baan en loopt 50m waar hij het volgende kind aantikt. Deze mag pas rennen als hij 

aangetikt is en rent weer 50m naar het 3e kind wat klaarstaat (en zo verder). Het 

groepje dat als eerst bij de finish komt heeft gewonnen. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Afstand - Korte afstand (houdt  
  rekening met het aantal  
  kinderen in de groep) 

- Langere afstand (zorg  
  dat de kinderen wel  
  uitgedaagd worden) 

Rennen  - Lopen 
- Joggen 
 

- Afzetten met 1 been 
- Afzetten met 2 benen  
  tegelijk 
- Sturen met 1 arm 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2f67zSVfR1g
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● Klap-Run         

Klik op deze link om een facebookfilmpje van Klap-Run te bekijken van Rotterdam 

Atletiek: https://www.facebook.com/996391487049950/videos/1022136211142144/  

De kinderen staan naast elkaar op een lijn. De trainer klapt in zijn handen om aan te 

geven dat het kind mag rennen. Bij klap 1 mag kind 1 rennen, bij klap 2 mag kind 2 

starten met rennen, bij klap 3 mag kind 3 pas starten met rennen etc. De kinderen 

proberen elkaar in te halen en zo snel als ze kunnen aan de overkant te zijn. De 

trainer plaatst de kinderen bewust op een bepaalde volgorde, het snelste kind als 

laatste. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Rennen - Joggen 
- Lopen 
 

- Afzetten met 1 been 
- Afzetten met 2 benen  
  tegelijk 
- Sturen met 1 arm 

Rechtdoor rennen - Geen regels (kinderen  
  bepalen het zelf) 

- Zig-Zag / Slalommen 

 

 

 

● Schipper mag ik overvaren                 

Neem een baan van ongeveer 20 meter, de trainer staat in het midden en is de tikker. 

Iedereen probeert aan de overkant te komen zonder getikt te worden. Als je getikt 

wordt moet je blijven staan op je plek. Je kan weer vrij getikt worden en mag dan met 

de rest weer verder. De trainer wint als hij iedereen heeft getikt (trainer wint niet). In 

het liedje (zie bijlage 1) wordt gevraagd hoe er naar de overkant gegaan moet 

worden, trainer bepaald de tactiek maar moet dit dan zelf ook uitvoeren. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan  - Gras 

Afstand van de baan - Korte baan - Lange baan 

De manier om naar de 
overkant te komen 

- Lopen 
- Rennen 
 

- Afzetten met 1 been 
- Afzetten met 2 benen  
  tegelijk 
- Sturen met 1 arm 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/996391487049950/videos/1022136211142144/
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Cooling Down: 

 

● Parachute bal   

Neem een groot doek/laken. De kinderen houden het doek allemaal vast (ieder punt 

van het doek moet ook vastgehouden worden door een kind). Leg een bal in het 

midden van het doek, de bal moet in de lucht gehouden worden en mag niet van het 

doek afvallen.  

Na dit spel kan de Wave worden uitgevoerd: één persoon steekt zijn handen met het 

doek omhoog, daarna de persoon links van hem en zo verder (de bal mag niet 

vallen). 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Spel -1 team 
 

- 2 teams (1 team wilt de  
  bal van het doek af laten  
  rollen, het andere team  
  moet ervoor zorgen dat  
  de bal erop blijft) 

 

 

 

● Rennen op muziek   

Als de muziek aan staat moeten de kinderen rustig joggen. Als de muziek stopt 

moeten de kinderen rustig lopen. Doe dit een aantal minuten.  

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Manier van uitlopen - Niets extra’s toevoegen 
 

- Sturen met 1 hand 
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Voorbeelden trainingsoefeningen (13 - 18 jaar) 

Warming up: 

 

● Technische warming-up  

Klik op deze link om het filmpje van een voorbeeld van de technische warming-up te 

bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=xkCRig_PMLw  

Rennen op een rechte baan. De trainer geeft verbaal aan wat de kinderen moeten 

doen (eventueel kan de trainer voorop rennen en het voordoen). Voorbeelden: 

afwisselend links / rechts afzetten, extra grote of kleine passen maken etc. De trainer 

kan de training moeilijker maken door een bepaalde vaardigheid langer (meerdere 

minuten) uit te laten voeren. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Rennen - Joggen 

- Lopen 

 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

Tempo - Langzaam - Snel 

Duur van  vaardigheid - Makkelijke  

  vaardigheden duren  

  langer dan de  

  moeilijkere  

  vaardigheden 

- Moeilijkere  

  vaardigheden duren  

  langer dan de  

  makkelijkere  

  vaardigheden 

 

● Start / Stop       

Klik op deze link om het filmpje van start/stop te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sto1Y7NMJrQ  

Rennen in de eigen baan. 1x klappen is lopen, 2x klappen is weer rennen. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Rennen - Joggen 
 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

Eigen baan - Rechte stuk van de  
  eigen baan  
- Rechtdoor rennen (niet  
  tussen de lijnen blijvend) 

- Stuk met een bocht in  
  de eigen baan 
- Zig-Zag / Slalommen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xkCRig_PMLw
https://www.youtube.com/watch?v=Sto1Y7NMJrQ
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Spel / Kracht / Conditie: 

 

● Kris / Kras   

Rennen in de eigen baan. 1x klappen is een baan opschuiven naar rechts, 2x 

klappen is een baan opschuiven naar links. Je blijft na verschuiven op de baan 

rechtdoor rennen.  

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Rennen - Joggen 
- Lopen 
 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

De baan - Rechte stuk van de 
eigen baan 

- Stuk met een bocht in de 
eigen baan 

Opschuiven van de baan - Gewoon 1 baan - Meerdere banen 

 

 

 

● 5 minuten loop  

De jongeren rennen op de volledige atletiekbaan in een rustig tempo 5 minuten lang 

om goed warm te worden. Kijk of het kind na enkele weken een langere afstand kan 

lopen in 5 minuten. Het is hierbij belangrijk dat het kind goed naar zijn eigen lichaam 

leert luisteren, en zijn krachten / uithoudingsvermogen leert te verdelen. Probeer 

ervoor te zorgen dat het kind langzaam begint en kan eindigen met een sprint. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Baan - Atletiekbaan - Hindernissen op de  
  atletiekbaan toevoegen 
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● Estafette   

Maak meerdere groepjes van minimaal 2 en maximaal 4 personen. De 1 start op de 

baan en loopt 100m waar hij het volgende kind aantikt. Deze mag pas rennen als hij 

aangetikt is en rent weer 100m naar het 3e kind wat klaarstaat (en zo verder). Het 

groepje die als eerst bij de finish komt heeft gewonnen. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Afstand - Korte afstand (houdt 

  rekening met het aantal 

  kinderen in de groep) 

- Langere afstand (zorg 

  dat de kinderen wel 

  uitgedaagd worden) 

Rennen  - Joggen 
- Lopen 
 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

 

 

● Snake    

Klik op deze link om het filmpje van snake te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=5dP4g_6SfdA  

De kinderen slalommen om enkele pionnen heen die gemaakt worden op een recht 

parcour. Aan het einde van het parcour kan de trainer er nog voor kiezen om  een 

mand/bak (iets in de vorm van een korf) neer te zetten, waarbij de kinderen een bal of 

ander voorwerp hierin moeten moeten gooien.  

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Uitvoering - Rennen 

- Joggen 

- Lopen 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

Afstand tussen de 

pionnen 

- Grote afstand tussen de 

  pionnen (de kinderen 

  kunnen er goed omheen 

slalommen) 

- Kleine afstand tussen 

  de pionnen (de kinderen 

moeten sneller insturen) 

 

Parcour - Klein / Korter parcour - Groter / Langer parcour 

De bal - Kleine bal 

- Lichte bal 

- Grote bal 

- Zware bal 

Afstand die het kind moet 

gooien 

- Kleinere afstand - Grotere afstand 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dP4g_6SfdA
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● Stuurvaardigheden     

Klik op deze link om het filmpje van sturen met linker- en rechterhand te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=w1aYDNS0ysw 

Sturen met één arm waarbij de kinderen eerst lopen en dan steeds harder gaan 

rennen. De arm die stuurt wordt afgewisseld.  

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Afstand - Kortere afstand  - Langere afstand  

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Stuurvaardigheden - Rechtdoor 
- In de eigen baan blijven 

- Zig-Zag / Slalommen 
- Parcour maken 

 

 

 

● Konijnensprong    

Klik op deze link om het filmpje van konijnensprong te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=0BN5JE435R4 

De kinderen moeten met twee benen tegelijk, zo krachtig/hard mogelijk afzetten. 

Hierbij wordt geklapt om het tempo aan te geven. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Afzet - Met twee benen  

  tegelijkertijd 

- Afzetten met 1 been 

- Sturen met 1 arm 

Tempo klappen - Langzaam - Snel 

Opdracht van een klap - Gewoon bij 1 klap met  

  twee benen afzetten 

- Klap opdrachten  

  toevoegen: 2 klappen is  

  afzetten met links, 3  

  klappen is afzetten met  

  rechts 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=w1aYDNS0ysw
https://www.youtube.com/watch?v=0BN5JE435R4
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● GrasRunnen    

Klik op deze link om het filmpje van GrasRunnen te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gvocyg1WuoI 

Rennen over het gras. Er wordt vier minuten gerend over het gras en en na twee 

minuten kan er geroepen worden dat de kinderen moeten omdraaien. De kinderen 

die sneller zijn zullen ook een langere afstand afgelegd hebben en moeten die 

afstand dus ook weer terug rennen. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Uitvoering - Lopen 

- Joggen 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

Tijdsduur  - onder de  2 minuten - Boven de 2 minuten 

Gras - Atletiekbaan 
 

- Parkour toevoegen: 
   - Zig-Zag / Slalommen 
   - Voorwerp meenemen  
   - Extra gewicht aan/om  

 

 

● Langzaam - snel - langzaam - snel   

Zet op een rechte baan om de 2,5 meter afwisselend een hoedje en daarna een pion. 

Vanaf het hoedje moet het kind rennen en vanaf het pionnetje sprinten tot het 

volgende hoedje en zo ga je door tot het einde van het parkour. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Afstand totale baan - Kortere afstand - Langere afstand 

Afstand tussen de 
hoedjes en pionnetjes 
(verhouding rennen en 
lopen ) 

- Langer lopen 
- Korter rennen 
   

- Langer rennen 
- Korter lopen 

Uitvoering - Joggen en Lopen 

- Lopen en Stilstaan 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Gvocyg1WuoI
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● Interval training   

Begin de oefening met 10 seconden rennen, 20 seconden lopen. Dit kan je de 

komende weken met de kinderen opbouwen, zodat het later bijvoorbeeld 10 

seconden lopen, 20 seconden rennen wordt. De tijd kan aangegeven worden door te 

fluiten. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Tijdsduur - Kortere duur - Langere duur 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Uitvoering - Joggen en Lopen 

- Lopen en Stilstaan 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

 

 

 

 

 

● Bulls Eye    

Klik op deze link om het filmpje van Bulls Eye te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=avfdZwEENX0 

Ieder kind krijgt een voorwerp van een bepaalde grootte en gewicht. Alle kinderen 

staan achter de lijn en de trainer zet een vlag in het veld. De kinderen proberen 

omstebeurd zo dichtbij mogelijk de vlag te komen. De vlag wordt steeds verplaatst en 

de kinderen wisselen van voorwerp. De vlag kan ook een emmer zijn waar het kind 

het voorwerp in moet gooien  

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Verschillen in voorwerp - Kleinere gewichten 
- Lichtere gewichten 

- Grotere gewichten 
- Zwaardere gewichten 

Afstand naar doelwit - Korte afstand - Langere afstand 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=avfdZwEENX0
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● Dobbel Race   

Er staan 6 pionnen over een bepaalde afstand op een rij (bepaal de afstand aan het 

niveau van de groep kinderen). 1 kind gooit de dobbelsteen, 2 andere staan klaar om 

zo hard als ze kunnen te rennen. Het getal wat de dobbelsteen aangeeft is de pion 

waar naar toe gerend moet worden. Bij het behalen van de pion mogen ze weer 

rustig teruglopen naar de rij. Het kind wat net gegooid heeft gaat klaar staan met zijn 

tegenstander om te rennen en het volgende kind in de rij gooit de dobbelsteen. 

Iedereen komt een keer aan de beurt om te gooien.. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Parcour - Klein parkour 
- Korte afstand pionnen 

- Groot parkour 
- Grote afstand pionnen 

Rennen - Joggen 
- Lopen 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

 

 

 

● 3 op 1 rij   

Klik op deze link om het filmpje van 3 op 1 rij te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=RezqYf58IfI 

Iedereen rent op een rustig tempo achter elkaar aan (de voorste in de rij bepaald het 

tempo). De achterste in de rij moet de voorste inhalen en vooraan in de rij gaan 

staan. Zodra hij vooraan staat, mag dan de achterste na 3 tellen weer naar voren 

komen inhalen. In plaats van alleen het tempo kunt u het kind ook de manier van 

uitvoering laten bepalen. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Rennen - Joggen 

- Lopen 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

Tempo - Langzaam - Snel 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RezqYf58IfI
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● Nummerloop   

Klik op deze link om het filmpje van nummerloop te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=2f67zSVfR1g 

De trainer zet 6 pionnen neer in een rij achter elkaar (tussen de pionnen moeten een 

afstand zitten van bv. 10 meter). De kinderen gaan in een rij naast elkaar staan. De 

trainer roept het nummer naar welke pion gerend moet worden. De kinderen 

proberen als snelste op de lijn van de genoemde pion te komen. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Afstand pionnen - Kleiner dan 10 meter - Grotere dan 10 meter 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Rusttijd (voordat het 
volgende nummer wordt 
geroepen) 

- Lang - Kort 

Rennen - Joggen 

- Lopen 

- Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

 

● Hindernisbaan   

Klik op deze link om het filmpje van hindernisbaan te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuwOIS7NT5c 

Tussen de twee pionnen door rennen een geheel parkoer lang. Je mag de pionnen 

niet raken anders moet je opnieuw beginnen of krijg je een straf taak voor je verder 

mag. Door twee dezelfde parcourtjes te maken (naast elkaar) kan je wedstrijdjes 

houden. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Breedte tussen de 
pionnen 

- Breed - Smal 

Parcour - Weinig bochten 
- Geen scherpe bochten 
- Geen/weinig/makkelijke  
   opdrachten toevoegen 

- Meer bochten  
- Veel scherpe bochten 
- Meer/moeilijkere  
  opdrachten toevoegen 
  
(bijv. een bal in een mand 
gooien of een stok in een 
pion plaatsen)  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2f67zSVfR1g
https://www.youtube.com/watch?v=KuwOIS7NT5c
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● Afstand trainen   

 De kinderen trainen op een afstand naar keuze. Door de afstand geregeld te 

oefenen en de tijd te registreren worden er doelen gesteld om de afstand in een 

steeds kortere tijd te behalen. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

 

 

● Driehoek-loop  

De trainer heeft een driehoekig veld uitgezet met pionnen of hoedjes. Er zijn 3 

verschillende onderdelen bij het spel.  De kinderen starten op één punt van de 

driehoek. De eerste keer rennen ze van het eerst punt naar het volgende punt, dan 

lopen ze van het 2e punt naar het 3e punt en vervolgens lopen ze van het derde punt 

naar het punt waar ze zijn gestart. De kinderen hebben dus bij de zijdes van de 

driehoek het volgende gedaan: rennen-lopen-lopen. Bij het volgende rondje wordt dit 

rennen-rennen-lopen en uiteindelijk rennen-rennen-rennen. Dit kan vervolgens weer 

afgebouwd worden tot rennen-lopen-lopen. 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

- Heuveltje 

De manier waarop de 

zijdes gelopen moeten 

worden 

- Joggen ipv rennen - Afzetten met 1 been 

- Afzetten met 2 benen 

  tegelijk 

- Sturen met 1 arm 

De grootte van de 

driehoek 

- Korte zijdes - Lange zijdes 

 

 

Afbeelding 19: Voorbeeld Driehoek-loop parkour. 
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● Sprint uit Startblok   

Klik op deze link om een facebookfilmpje van sprint te bekijken van Rotterdam 

Atletiek: https://www.facebook.com/996391487049950/videos/1018589268163505/ 

De kinderen starten hun sprint in de startblokken door het sterkste been in één van 

de blokken te zetten (je gebruikt maar één blok in het startblok). De kinderen kunnen 

op deze manier hun sprintafstand oefenen door bv. een competitie te houden. De 

trainer kan een stopwatch gebruiken om de tijd te registreren.  

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

De afstand van de baan - Korte sprint afstand - Lange sprint afstand 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Afbeelding 20: Starten uit startblok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/996391487049950/videos/1018589268163505/
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● Sprint vaardigheid   

Klik op deze link om het filmpje van sprint vaardigheid te bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=JxjRjkd2BKg  

De trainer legt een recht parkour uit met pionnen en hoedjes. De kinderen staan klaar 

bij het eerste pionnetje en sprinten naar het tweede pionnetje. Vervolgens moeten ze 

achteruit terug lopen naar het hoedje en sprinten vervolgens weer naar het derde 

pionnetje. Dit gaat door tot de kinderen drie keer achteruit gelopen hebben en 

eindigen met een sprint.  

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

Afstand tussen de 

pionnen (sprint) 

- Korte afstand - Lange afstand 

Afstand tussen de pion en 

het hoedje (achteruit 

lopen) 

- Korte afstand - Lange afstand 

 

 

Afbeelding 21: Voorbeeld Sprint vaardigheid parkour. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=JxjRjkd2BKg
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● Beat the trainer   

De trainer bindt een elastiek of stuk touw vast aan de RaceRunner (aan de stang 

onder de zadel). Het kind probeert naar voren te rennen terwijl de trainer probeert het 

kind naar achter te trekken. Het kind probeert zo snel mogelijk bij het aangegeven 

punt te komen (dit wordt altijd behaald). 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Ondergrond - Atletiekbaan - Gras 

 

 
Afbeelding 22: Krachttraining door gebruik van elastiek.  
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Cooling down 

 

● Parachute bal   

Neem een groot doek/laken. De kinderen houden het doek allemaal vast (ieder punt 

van het doek moet ook vastgehouden worden door een kind). Leg een bal in het 

midden van het doek, de bal moet in de lucht gehouden worden en mag niet van het 

doek afvallen. 

Na dit spel kan je de Wave uitvoeren: één persoon steekt zijn handen met het doek 

omhoog, daarna de persoon links van hem en zo verder (de bal mag niet vallen). 

Variatie van... Makkelijker Moeilijker 

Spel - 1 team 

 

-2 teams (1 team wilt de  bal van het 

doek af laten  rollen, het andere team 

moet ervoor zorgen dat de bal erop blijft) 
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Tips voor toekomstige trainers 
Tips van experts kunnen soms erg fijn zijn om te lezen en kunnen handvatten geven over 
hoe iets kan worden vormgegeven. Om deze reden is er binnen dit handboek een hoofdstuk 
met ‘tips voor toekomstige trainers’ opgesteld. Experts bestaan in dit geval uit huidige 
trainers/fysiotherapeuten/logopedisten die al enige tijd bekend zijn met RaceRunning. Deze 
experts geven tips over hoe een training kan worden vormgegeven en wat belangrijke 
punten zijn om te onthouden tijdens het geven van een training. Daarnaast worden er ook 
tips gegeven hoe een RaceRunner optimaal kan worden ingesteld. 
 
Tips die van belang zijn bij het kennismaken met RaceRunning 

 Naast het lezen van informatie, kan het ook leuk en leerzaam zijn om filmpjes te 
bekijken over RaceRunning, deze filmpjes zijn te vinden in het handboek bij het 
hoofdstuk trainingsschema’s. 

 Wat nuttig kan zijn is om een keer mee te kijken bij een training van RaceRunning. 
Op de website van RaceRunning.nl staan alle verenigingen vermeld die op dit 
moment RaceRunning aanbieden. Klik op deze link: http://racerunning.nl/alle-locaties 
en vervolgens op ‘Atletiekverenigingen A-Z’ om alle verenigingen te zien. 

 Voor de optimale beleving van een RaceRunner en de training, kan het helpen om de 
RaceRunner ook zelf uit te proberen. 

 De RaceRunner moet voor de kinderen op de juiste hoogte worden ingesteld. Hoe dit 
precies moet en met welke aspecten rekeningen gehouden moet worden, is te lezen 
in het hoofdstuk ‘Tips voor het instellen van de RaceRunner’. Ook kan de website van 
RaceRunning hiervoor worden gepleegd via deze link: http://racerunning.nl/alle-
locaties#beginners.  

 Binnen de training hoeven niet erg veel oefeningen aan bod te komen. De kinderen 
doen namelijk veel langer over oefeningen. 
Eventueel kan de groep ook in twee gesplitst worden, waarbij elk groepje een andere 

 oefening uitvoert en waarbij na een bepaalde tijd gewisseld wordt van oefening. 

 De kinderen moeten vooral plezier hebben in het trainen. Een positieve instelling 
komt over op de kinderen, wat het succes vormt voor leuke en leerzame trainingen.  

 Wees niet bang om fouten te maken; het is een leerproces voor zowel de kinderen 
als de trainers.  

 Sommige kinderen sporten niet vaak of hebben nog nooit gesport, waardoor ze het 
eng kunnen vinden om bijvoorbeeld buiten adem te raken. Wees hierop voorbereid 
en leg op dat moment aan het kind uit dat deze reacties van het lichaam heel normaal 
zijn. 

 
  

http://racerunning.nl/alle-locaties
http://racerunning.nl/alle-locaties#beginners
http://racerunning.nl/alle-locaties#beginners
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Tips voor het starten van een RaceRunning groep 

 Het kan prettig werken als er een vaste trainingsdag en -tijd worden vastgesteld. 
Vaak is de zaterdag de meest geschikte dag om te trainen. Maak dit vervolgens 
bekend bij de doelgroep via bijvoorbeeld een mytylschool, speciaal onderwijs school, 
de plaatselijke krant, etc. 

 Zorg bij de eerste training/kennismaking voor genoeg vrijwilligers en RaceRunners. 
De vrijwilligers kunnen helpen met het juist afstellen van de RaceRunner per kind. 

 Wees enthousiast, maar begin met een kleine groep (groepjes van 2-4 
kinderen/jongeren per training). Vooral kleine groepjes zijn makkelijk te overzien en 
uitermate geschikt voor een beginnende trainer (RaceRunning Nederland, 2016). 

 Ook is het handig om genoeg vrijwilligers tijdens de eerste training te hebben, 
ongeveer 1 vrijwilliger per 2 kinderen. Evalueer na afloop hoe de vrijwilligers dit 
ervaren hebben en of zij eventueel nog tips hebben voor de trainers. 

 Evalueer na afloop van de training met de ouders en kinderen (afhankelijk van het 
niveau van de kinderen) wat zij ervan vonden. Wat ging goed? Wat kon beter? 
Hebben zij hier en daar nog tips?  

 Mocht er een tekort aan RaceRunners zijn, kan er altijd contact opgenomen worden 
met de leverancier Rein Kijlstra (email: reinkijlstra@rollick.biz) of de oprichtster van 
de RaceRunner Petra van Schie (email: pem.vanschie@vumc.nl). Natuurlijk kan er 
ook bij de dichtstbijzijnde mytylschool gevraagd worden om RaceRunners. 

 
Tips voor het vormgeven van een training 

 Tijdens een training wordt er aangeraden altijd te beginnen met een warming up, dit 
zodat de spieren en het lichaam warm kunnen worden. 

 Sommige kinderen hebben, aan het begin van de training, nog moeite met het sturen. 
Door bijvoorbeeld in de warming-up al stuurtechnieken toe te passen, kunnen de 
kinderen weer even wennen. Echter zullen sommige kinderen altijd hulp nodig 
hebben bij het sturen.  

 Elk kind is anders, waardoor het belangrijk is om te kijken naar de mogelijkheden van 
ieder kind. Het is hierbij bijvoorbeeld van belang om te weten of het kind maximaal 
belast mag worden. De meeste kinderen mogen dit, maar bij sommige spierziekten 
kan het zijn dat een kind tot een bepaalde hoogte belast mag worden. 

 Kinderen mogen tijdens de training echt wel moe gemaakt worden (sommige 
doelgroepen uitgesloten). Soms wordt er extra voorzichtig gedaan met kinderen met 
een lichamelijke beperking, volgens fysiotherapeuten hoeft dit niet.  

 Duidelijkheid en structuur binnen een training is fijn. Zorg dat de kinderen een 
indicatie hebben van hoe lang de oefening duurt, bijvoorbeeld 1 rondje of 10x heen 
en weer. 

 Benadruk dat het belangrijkste is dat de kinderen hun best doen. In diverse groepen 
met verschillende leeftijden en/of niveaus is het niet zozeer van belang om van elkaar 
te winnen. Het gaat om het verbeteren van hun eigen prestaties. 

 Probeer te benadrukken wanneer een kind iets goed doet en geef het kind dan echt 
een compliment.  

 Kinderen in de basisschoolleeftijd vinden het vaak leuk om mee te denken over het 
vormgeven van spelletjes. Dit kan bijvoorbeeld bij een afsluitend spel worden 
toegepast. 
Tieners vinden meer sportgerichte vormen vaak leuk, ook dit kan eventueel in de 
trainingen verwerkt worden. 

 Nodig aan het einde van een training ouders, broertjes en of zusjes uit om een rondje 
mee te lopen of rennen.  

 Zorg voor plezier!   
 
  

mailto:reinkijlstra@rollick.biz
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Tips voor het communiceren met (slecht sprekende) kinderen 

 Probeer tijdens de communicatie er rekening mee te houden dat kinderen die moeite 
hebben met spreken wel iets willen vertellen of vragen. Verwacht echter niet meer 
communicatie dan het kind aankan. Vraag aan ouders hoe er het beste met het kind 
gecommuniceerd kan worden. 

 Communiceer op ooghoogte van het kind en spreek rustig en duidelijk. 

 Geef kinderen de tijd om te reageren, dit kan bij sommige kinderen wat langer duren. 

 Let op non-verbale signalen, zoals houding, gezichtsuitdrukking en bewegingen. 

 Reageer op het kind wanneer deze iets duidelijk probeert te maken. Geef ook aan 
wanneer je diegene niet begrijpt. Ga niet zomaar verder naar het volgende 
onderwerp. Geef ook aan wanneer je het kind wel begrijpt, dit voelt goed voor het 
kind en zal verdere communicatie bevorderen. 

 Blijf gericht op het kind dat praat; draai niet zomaar weg of iets dergelijks. 

 Herken communicatiemomenten en geef deze ook aandacht. Denk hierbij aan gedag 
zeggen, een vraag stellen of diegene een onderdeel te laten kiezen. 

 Gebruik zelf ook de extra communicatie-ondersteuning, zodat het kind dit als 
voorbeeld ziet en zich gesteund voelt om deze te gebruiken. 

  



53 
 

Literatuurlijst 
Atletiekvereniging Haarlemmermeer. (2016). Activiteiten > RaceRunners > Racerunning bij 
 AV Haarlemmermeer. Geraadpleegd op 28 november 2016, via:      
 http://www.avhaarlemmermeer.nl/ 
Autisme kenmerken. (n.d.). Omgaan met Autisme. Geraadpleegd op 25 november 2016, via:  
 http://www.autismekenmerken.net/tips 
Becker, A.J. (2015). Prenatal Testing for Down Syndrome: Understanding Two New Studies. 

Geraadpleegd op 27 november 2016, via: 
http://www.parents.com/blogs/special-needs/2015/04/03/news/prenatal-testing-for-
down-syndrome-understanding-two-new-studies/ 

Berg, L. van den., Duijf, M., & Leemrijse, C. (2016). Sport en bewegen voor mensen met een 
lichamelijke handicap is zinvol. Geraadpleegd op 11 januari 2017, via:   
 https://www.allesoversport.nl/artikel/sport-en-bewegen-voor-mensen-met-een     
 lichamelijke-handicap-is-zinvol/ 
Bisseling, R., Klaassen, A., & Schaars, D. (2015). Effecten van sporten en bewegen.   
 Geraadpleegd op 11 januari 2017, via:      
 https://www.allesoversport.nl/artikel/effectenvan-sporten-en-bewegen/ 
BOSK. (n.d. e). Bijkomende aandoeningen. Geraadpleegd op 24 november 2016, via: 

https://www.bosk.nl/spina-bifida/wat-is-spina-bifida/bijkomende-aandoeningen/ 
BOSK. (n.d. f) Sport. Geraadpleegd op 24 november 2016, via 
 https://www.bosk.nl/spina-bifida/leven-met-spina-bifida/vrije-tijd-en-sport/sport/ 
BOSK. (n.d. c). Symptomen. Geraadpleegd op 15 november 2016, via: 

https://www.bosk.nl/cerebrale-parese/wat-is-cp/symptomen/ 
BOSK. (n.d. b). Vormen. Geraadpleegd op 22 november 2016, via: 

https://www.bosk.nl/cerebrale-parese/wat-is-cp/vormen/ 
BOSK. (n.d. a). Wat is Cerebrale Parese? Geraadpleegd op 15 november 2016, via: 

https://www.bosk.nl/cerebrale-parese/wat-is-cp/ 
BOSK. (n.d. d). Wat is spina bifida. Geraadpleegd op 24 november 2016, via: 

https://www.bosk.nl/spina-bifida/wat-is-spina-bifida/ 
Brouns-van Engelen, M. (2015a). Autosomaal dominante overerving. Geraadpleegd op 

1 december 2016, via: 
http://www.erfelijkheid.nl/erfelijkheid/autosomaal-dominante-overerving 

Brouns-van Engelen, M. (2015b). Autosomaal recessieve overerving. Geraadpleegd op 
1 december 2016, via: 
http://www.erfelijkheid.nl/erfelijkheid/autosomaal-recessieve-overerving 

De Hoogstraat Revalidatie. (n.d.). Cerebrale Parese (CP). Geraadpleegd op 22 november 
 2016, via: 

http://www.dehoogstraat.nl/revalidatie/kinderen-en-jeugd/aandoening/cerebrale-
parese -cp 

Downsyndroom Vlaanderen. (n.d.). Hulpverleners en vrijwilligers. Geraadpleegd op 25 
november 2016, via: http://www.downsyndroom.eu/vraag-antwoord/informatie-voor- 
        professionelen/hulpverleners-en-vrijwilligers 
Dr. Leo Kannerhuis. (n.d.). Wat is autisme. Geraadpleegd op 25 november 2016, via: 

http://www.leokannerhuis.nl/autisme/wat-autisme 
Duchenne Parent Project. (2012). Wat is Duchenne Spierdystrofie & Belang van 

onderzoek - animatie [Video file]. Geraadpleegd op 27 november 2016, via: 
https://www.youtube.com/watch?v=ekfMi-P5Gmg 

Duijf, M. (2015). Effecten van sport en bewegen voor mensen met een handicap. 
Geraadpleegd op 11 januari 2017, via: 
https://www.allesoversport.nl/artikel/effectenvan-sport-en-bewegen-voor-mensen-met
 een-handicap/ 

Epilepsiefonds. (n.d. a). Soorten aanvallen. Geraadpleegd op 26 november 2016, via: 
https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/17-2/soorten-aanvallen/ 

Epilepsiefonds. (n.d. b). Uitlokkende factoren. Geraadpleegd op 26 november 2016, via: 

http://www.avhaarlemmermeer.nl/
https://www.allesoversport.nl/artikel/sport-en-bewegen-voor-mensen-met-een%09lichamelijke-handicap-is-zinvol/
https://www.allesoversport.nl/artikel/sport-en-bewegen-voor-mensen-met-een%09lichamelijke-handicap-is-zinvol/
https://www.allesoversport.nl/artikel/sport-en-bewegen-voor-mensen-met-een%09lichamelijke-handicap-is-zinvol/
https://www.allesoversport.nl/artikel/effecten%09van-sporten-en-bewegen/
https://www.allesoversport.nl/artikel/effectenvan-sport-en-bewegen-voor-mensen-met%20%20%20%20een-handicap/
https://www.allesoversport.nl/artikel/effectenvan-sport-en-bewegen-voor-mensen-met%20%20%20%20een-handicap/
https://www.allesoversport.nl/artikel/effectenvan-sport-en-bewegen-voor-mensen-met%20%20%20%20een-handicap/


54 
 

https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/200-2/uitlokkende-factoren/ 
Epilepsie Liga. (n.d.). Prognose. Geraadpleegd op 26 november 2016, via: 
        http://www.epilepsieliga.be/prognose 
Epilepsie Vereniging Nederland. (n.d.). Wat is epilepsie? Geraadpleegd op 26 november 
2016, via: http://www.epilepsievereniging.nl/alles-over-epilepsie/wat-is-epilepsie/ 
Erfocentrum. (n.d.). Becker spierdystrofie. Geraadpleegd op 27 november 2016, via: 

http://www.ikhebdat.nl/content/becker-spierdystrofie 
FIT. (2017). Conditie opbouwen. Geraadpleegd op 16 januari 2017, via:    
 https://www.fit.nl/conditie-opbouwen 
Fit Voor Beginners. (2012). Het geheim van krachttraining. Geraadpleegd op 16 januari         
 2017, via: http://www.fitvoorbeginners.nl/het-grote-geheim-van-krachttraining/ 
FITsociety. (2012a). Warming up bij krachttraining. Geraadpleegd op 11 januari 2017, 
via:         http://www.fitsociety.nl/fitness-droogtrainen/warming-up/ 
FITsociety. (2012b). Beginnen met krachttraining. Geraadpleegd op 17 januari 2017, 
via:         http://www.fitsociety.nl/fitness/beginnen-met-krachttraining/ 
Galan, K. de. (2003). Trainen, een praktijkgids. Haarlem, Nederland: Pearson 
        Education Benelux. 
GezondVGZ. (2014). Spierdystrofie. Geraadpleegd op 22 november 2016, via: 

https://www.gezondvgz.nl/%7B550cdbd9-5b79-4c4e-918c-bba6f7e9ff54%7D 
Hendriksen, J. (2007). Cirkelen rond Kolb. Soest, Nederland: Boom/Nelissen. 
Hersenletsel-uitleg. (n.d). Cerebrale Parese/CP. Geraadpleegd op 15 november 2016, via: 

http://www.hersenletsel-uitleg.nl/oorzaken-ziektenbeelden/cerebrale-parese-cp 
Hersenstichting. (n.d. b). Epilepsie. Geraadpleegd op 26 november 2016, via: 

https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/epilepsie 
Hersenstichting. (n.d. a). Klassiek autisme. Geraadpleegd op 25 november 2016, via: 

https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/klassiek-
autisme 

Hersentumor.nl. (n.d.). Omgaan met epilepsie. Geraadpleegd op 26 november 2016, via: 
http://hersentumor.nl/leven-met-een-hersentumor/omgaan-met-epilepsie/hoe-kan-
een-omstander-de-patient-helpen-tijdens-een-grote-aanval/#a 

Heuvel, J. van der. (2013). Samen werken = samen leren. Geraadpleegd op 20 december    
 2016, via: https://jaspervandenheuvel.wordpress.com/2013/05/01/samen-werken     
 samen-leren/ 
Kinderneurlogie.eu. (n.d.). Spierdystrofie. Geraadpleegd op 22 november 2016, via: 
        http://www.kinderneurologie.eu/images/spierziektes/spierdystrofie%20patronen.jpg 
Lichaamsoefeningen.nl. (2015). Conditietraining. Geraadpleegd op 16 januari 2017, via:        
 http://www.lichaamsoefeningen.nl/cardiotraining/conditietraining/ 
Louman, R., Donselaar, W. van., & Verlinden, S. (2016). Warming-up en Cooling down.  
  Geraadpleegd op 11 januari 2017, via:      
  https://www.dokterdokter.nl/aandoening/warming-up-en-cooling-down/ 
Mark. (2016). Krachttraining: de basisprincipes! Geraadpleegd op 15 januari 2017, via                    

 https://drogespieren.nl/krachttraining/krachttraining 
Mayo Foundation for Medical Education and Research. (n.d.). Spina bifida ontwikkeling. 

Geraadpleegd op 2 december 2016, via: http://www.mayoclinic.org/diseases-
conditions/spina-bifida/multimedia/spina-bifida/img-20006705 

Merck Manual. (2003). Syndroom van Down. Geraadpleegd op 25 november 2016, via: 
http://www.merckmanual.nl/mmhenl/sec23/ch266/ch266b.html#sec23-ch266-ch266b-
429 

Mijnkinderarts.nl. (2015). Spierdystrofie, ziekte van Duchenne. Geraadpleegd op 27  
 november, via: 

https://mijnkinderarts.nl/ziekten/neurologie/spierdystrofie-ziekte-van-duchenne/ 
Nederlands Jeugdinstituut. (n.d.). Autisme > Prognoses voor kinderen met ASS.          
 Geraadpleegd op 25 november 2016, via: http://www.nji.nl/Prognoses-voor-kinderen-
met-ASS 
Nederlandse Vereniging voor Autisme. (n.d. b). Autisme Spectrum Stoornis > Kenmerken. 

https://www.fit.nl/conditie-opbouwen
https://www.fit.nl/conditie-opbouwen
http://www.fitvoorbeginners.nl/het-grote-geheim-van-krachttraining/
http://www.fitsociety.nl/fitness-droogtrainen/warming-up/
http://www.fitsociety.nl/fitness/beginnen-met-krachttraining/
http://www.lichaamsoefeningen.nl/cardiotraining/conditietraining/
https://www.dokterdokter.nl/aandoening/warming-up-en-cooling-down/
https://drogespieren.nl/krachttraining/krachttraining


55 
 

Geraadpleegd op 25 november, via: http://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-
autisme-(spectrum- stoornis)/autisme-spectrum-stoornis.aspx 

Nederlandse Vereniging voor Autisme. (n.d. c). Mensen met autisme leven gemiddeld korter. 
Geraadpleegd op 25 november 2016, via: http://www.autisme.nl/autisme-
nieuws/maart-2016/mensen-met-autisme-leven-gemiddeld-korter.aspx 

Nederlandse Vereniging voor Autisme. (n.d. a). Wat is Autisme? > Autisme in het kort. 
Geraadpleegd op 25 november 2016, via: http://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-
autisme-(spectrum-stoornis)/.aspx 

Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie. (2016). Spina bifida (open rug). Geraadpleegd 
op 24 november 2016, via: http://www.nvvn.org/patienteninfo/wervelkolom-en-
ruggenmerg/spina-bifida-open-rug/ 

Neurochirurgisch Centrum Zwolle. (n.d.). Spina bifida. Geraadpleegd op 2 december 2016, 
 via: 

http://www.neurochirurgie-zwolle.nl/patienteninformatie/wervels-en-
ruggenmerg/spina-bifida/ 

Poel, L. van der. (1996). De invloed van spelen met goed speelgoed op de ontwikkeling van 
 een kind. Geraadpleegd op 17 januari 2017, via:          
 http://speelgoedinfo.nl/files/StreamFile75554/de_invloed_van_spelen_.pdf 
Prinses Beatrix Spierfonds. (n.d. a). Becker Spierdystrofie. Geraadpleegd op 27 november 
 2016, via: 

https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/spierziekten/becker-spierdystrofie/ 
Prinses Beatrix Spierfonds. (n.d. b). Ziekte van Duchenne. Geraadpleegd op 27 november 
 2016, via:  

https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/spierziekten/ziekte-van-
duchenne/?gclid=Cj0KEQiAvNrBBRDe3IOwzLn6_O4BEiQAmbK-
DhjeWVzQDmRLYiq7yH5nk4oEYliHK06DoDlSFRD8kgYaAqJ_8P8HAQ   

Prinses Beatrix Spierfonds. (n.d. c). Limb Girdle Spierdystrofie. Geraadpleegd op 27 
 november 2016, via: 

https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/spierziekten/limb-girdle-
spierdystrofie/?gclid=Cj0KEQiAperBBRDfuMf72sr56fIBEiQAPFXszUDAK-
2OKLRvRPWLLsz4rlWOGAkYlCcS1Job5NR4t74aAgF88P8HAQ 

Quest 88. (2015). Petra Racerunner & Cross Runner. Geraadpleegd op 1 november 2016,   
 via: 
http://www.quest88.com/media/122668/Quest%2088%20Racerunner%20Brochu      
 e%20sm%202015%20SPREADS.pdf 
RaceRunning International. (n.d.). Countries. Geraadpleegd op 2 december 2016, via:        
 http://www.racerunning.org/document/default.asp?documentID=264&id=136 
RaceRunning Nederland (2016). Tips voor het starten van een RaceRunning groep bij 
een         atletiekvereniging. Geraadpleegd op 3 december 2016, via: 
http://racerunning.nl/alle- 
        locaties#beginners. 
RaceRunning Nederland. (2017a). Wat is RaceRunning? Geraadpleegd op 11 oktober       
 2016, via: http://racerunning.nl/#racerunner 
RaceRunning Nederland. (2017b). Aanschafprocedure. Geraadpleegd op 2 december 2016,
 via: http://racerunning.nl/aanschafprocedure/leverancier 
RaceRunning Nederland. (2017c). Tips voor beginners - klaar voor de start? > download:     
 Aanpassingen bij problemen. Geraadpleegd op 2 december 2016, via:          
  http://racerunning.nl/sites/racerunning.nl/files/aanpassingen_aan_de_racerunner.pdf 
RaceRunning Nederland. (2017d). Tips voor beginners - klaar voor de start? > download:     
 Instellen van de RaceRunner. Geraadpleegd op 2 december 2016, via:          
  http://racerunning.nl/sites/racerunning.nl/files/het_instellen_van_de_racerunner.pdf 
RaceRunning Nederland. (2017e). Projecten in Nederland. Geraadpleegd op 17 januari  
  2017, via: http://racerunning.nl/projecten-nederland#internationaal 
RaceRunning Nederland. (2017f). Ontstaansgeschiedenis. Geraadpleegd op 11 oktober  
  2016, via: http://racerunning.nl/#ontstaansgeschiedenis 

http://speelgoedinfo.nl/files/StreamFile75554/de_invloed_van_spelen_.pdf
http://www.quest88.com/media/122668/Quest%2088%20Racerunner%20Brochu%09e%20sm%202015%20SPREADS.pdf
http://www.quest88.com/media/122668/Quest%2088%20Racerunner%20Brochu%09e%20sm%202015%20SPREADS.pdf
http://www.quest88.com/media/122668/Quest%2088%20Racerunner%20Brochu%09e%20sm%202015%20SPREADS.pdf
http://www.racerunning.org/document/default.asp?documentID=264&id=136
http://racerunning.nl/#racerunner
http://racerunning.nl/aanschafprocedure/leverancier
http://racerunning.nl/sites/racerunning.nl/files/aanpassingen_aan_de_racerunner.pdf
http://racerunning.nl/sites/racerunning.nl/files/het_instellen_van_de_racerunner.pdf
http://racerunning.nl/projecten-nederland#internationaal


56 
 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (n.d.). Wat is downsyndroom? Geraadpleegd  
 op 25 november 2016, via: 
        http://www.rivm.nl/Onderwerpen/D/Downscreening/Wat_is_downsyndroom 
Runinfo.nl. (n.d.). Algemene trainingsinformatie. Geraadpleegd op 15 januari 2017, via:        
 http://www.runinfo.nl/algemeen.htm 
Schieving, J.H. (2008a). Cerebrale parese. Geraadpleegd op 15 november 2016, via: 

http://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/beweging/cerebraleparese.php 
Schieving, J.H. (2008c). De ziekte van Becker. Geraadpleegd op datum, via: 

http://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/spier/becker.php 
Schieving, J.H. (2008d). De ziekte van Duchenne. Geraadpleegd op 27 november 2016, via: 

http://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/spier/duchenne.php 
Schieving, J.H. (2008e). Limb-girdle-dystrofie. Geraadpleegd op 1 december 2016, via: 

http://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/spier/limbgirdl.php 
Schieving, J.H. (2008b). Spina bifida. Geraadpleegd op 28 november 2016, via: 

http://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/aangeboren/spina.php 
Spierziekten Nederland. (n.d. a). Becker Spierdystrofie. Geraadpleegd op 1 december 2016,  
 via:  

https://www.spierziekten.nl/fileadmin/user_upload/VSN/documenten/Patiëntenvoorlic
hting/Folders/Folder-A4-Beckerspierdystrofie-2015.pdf 

Spierziekten Nederland. (n.d. b). Duchenne spierdystrofie. Geraadpleegd op 27 november  
 2016, via:  

https://www.spierziekten.nl/fileadmin/user_upload/VSN/documenten/Patiëntenvoorlic
hting/Folders/Folder-A4-Duchennespierdystrofie-2015.pdf 

Spierziekten Nederland. (n.d. c). Limb-girdle spierdystrofie (LGMD). Geraadpleegd op 
        1 december 2016, via: 

https://www.spierziekten.nl/fileadmin/user_upload/VSN/documenten/ 
        Patiëntenvoorlichting/Folders/Folder-A4-Limb-girdle-2015.pdf 
Syndroom.info. (2016). Syndroom van down. Geraadpleegd op 25 november 2016 via: 

http://www.syndroom.info/syndroom-van-down/#kenmerken-syndroom-van-down 
VU medisch centrum. (2013). Spina Bifida. Geraadpleegd op datum, via: 

https://www.vumc.nl/afdelingen/patientenfolders-brochures/zoeken-
alfabet/S/spina_bifida.pdf 

 
  

http://www.runinfo.nl/algemeen.htm
https://www.spierziekten.nl/fileadmin/user_upload/VSN/documenten/%0b%09Patiëntenvoorlich
https://www.spierziekten.nl/fileadmin/user_upload/VSN/documenten/%0b%09Patiëntenvoorlich


57 
 

Bijlagen 

Bijlage I Leerstijlen van Kolb 

Om aan een nieuwe uitdaging te beginnen is het nodig om van te voren te bedenken wat je 
van plan bent. Voor ene is deze aanpak anders dan voor de andere, maar uiteindelijk zal 
iedereen bij hetzelfde uitkomen. Hiervoor zijn verschillende leerstijlen ontworpen door Kolb, 
waarmee iedereen zich mee kan identificeren. Elke (nieuwe) trainer kan hiermee op weg 
worden geholpen om met RaceRunning trainingen te starten.  
Er zijn vier fasen waarmee Kolb zijn leercyclus beschrijft. Deze bestaan uit concreet ervaren, 
er wordt een nieuwe ervaring/uitdaging opgedaan. De volgende fase is observatie en 
reflectie, er wordt nagedacht over deze ervaring, hierdoor krijg je nieuwe inzichten die horen 
bij de leerfase verkennen van theorie. Dit leidt tot de fase actief experimenteren waarin de 
nieuwe inzichten worden uitgevoerd (de Galan, 2003). De leercyclus begint niet voor elke 
trainer bij de fase concreet ervaren. Door de verschillende persoonlijkheden van elk individu 
begint iedereen in een andere leerfase. In welke fase diegene begint hangt af van de 
verschillende leerstijlen. 
In het boek Cirkelen van Kolb (Hendriksen, 2007) worden verschillende leerstijlen uitgelicht:  

 Doener 
Doeners zitten tussen de leerfasen actief experimenteren en concreet ervaren en blinken uit 
in het onmiddellijk aanpassen van nieuwe situaties. Deze trainers kenmerken zich aan het  
meteen uitvoeren van plannen en trainingen. Zij durven risico’s te nemen en zijn makkelijk in 
de omgang met mensen. 

 Dromer 
Dromers zitten tussen de fasen concreet ervaren en observatie en reflectie en blinken uit in 
het bedenken van ideeën. Deze trainers kenmerken zich aan hun inlevingsvermogen en zijn 
geïnteresseerd in de aard van de kinderen die RaceRunnen. Verder zijn ze creatief in het 
bedenken van trainingen. 

 Denker 
Denkers zitten tussen de leerfasen observatie en reflectie en verkennen van theorie en 
blinken uit in het opgaan van uiteenlopende observaties. Deze trainers kenmerken zich aan 
logisch redeneren. Zij verdiepen zich eerst in de theorie en beginnen dan met het bedenken 
van een training, voordat ze aan de praktijk beginnen.   

 Beslisser 
Beslissers zitten tussen de fasen verkennen van theorie en actief experimenteren en blinken 
uit in situaties waar één antwoord of oplossing nodig is om de kwestie op te lossen. 
Deze trainers kenmerken zich aan het gericht opstellen van een training. Deze trainingen 
worden meteen praktisch ingezet en zij werken liever zonder assistent dan met assistent. 

 
Figuur 2: Leercyclus van Kolb (van den 
Heuvel, 2013). 
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Bijlage II Diagnoses 

Cerebrale parese 
Inleiding 
Cerebrale parese (CP) is een houding- en bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door een 
beschadiging in de hersenen. Deze beschadiging heeft plaatsgevonden voor het eerste 
levensjaar van het kind (BOSK, n.d. a). Letterlijk vertaald betekent cerebrale parese 
‘hersenverlamming’, echter is dit niet helemaal juist. De hersenen van het kind zijn niet 
daadwerkelijk verlamd, maar de hersenen zijn niet goed in staat om spieren op de juiste 
manier te laten samenwerken (Hersenletsel-uitleg, n.d.). Vaak ervaren kinderen met 
cerebrale parese niet alleen motorische beperkingen, maar ook mentale beperkingen. 
Cerebrale parese is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van (motorische) 
beperkingen bij kinderen (De Hoogstraat Revalidatie, 2015). 
  
Wat is het? 
Cerebrale parese wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging. Deze 
hersenbeschadiging kan op verschillende manieren zijn ontstaan. Voorbeelden zijn 
zuurstofgebrek voor, tijdens of kort na de bevalling, een aanlegstoornis in de hersenen of 
een ongeval of hersenziekte in het eerste jaar na de geboorte. 
Binnen de diagnose cerebrale parese zit veel verschil. Kinderen met cerebrale parese 
kunnen verschillen van zeer licht aangedaan tot meervoudig complex aangedaan. Zo zijn er 
dus kinderen met cerebrale parese die zelfstandig kunnen lopen, maar ook kinderen die 
lopen met behulp van een loophulpmiddel of kinderen die zich voortbewegen in een rolstoel. 
  
Er zijn drie verschillende vormen binnen cerebrale parese te onderscheiden. 

 Spastische cerebrale parese 
De spieren in het lichaam staan stijf en strak. 70 - 80% van de kinderen met cerebrale 
parese heeft deze vorm.  

 Dyskinetische cerebrale parese 
         De spieren in het lichaam bewegen onwillekeurig. 6% van de kinderen met cerebrale 
         parese heeft deze vorm.  

 Atactische cerebrale parese 
         Verlies van de normale coördinatie, waardoor abnormale houding en beweging. 6% 
         van de kinderen met cerebrale parese heeft deze vorm. 

(De Hoogstraat Revalidatie, 2015). 
  
Welke vorm het kind met cerebrale parese ervaart is afhankelijk van de plaats waar de 
beschadiging in de hersenen heeft plaatsgevonden. 
 
Naast de verschillende vormen is er ook onderscheid te maken in welke ledematen 
aangedaan zijn. Het kan zijn dat de cerebrale parese effect heeft op beide benen van het 
kind. Het kan echter ook zo zijn dat de cerebrale parese effect heeft op alle spieren aan één 
kant van het lichaam of dat alleen een arm of been is aangedaan (BOSK, n.d. b; De 
Hoogstraat Revalidatie, 2015), zie 
afbeelding 23 hiernaast.  
  
Afbeelding 23: Eén zijde van het lichaam 
aangedaan en beide zijden van het 
lichaam aangedaan. 
(BOSK, n.d. b) 
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Meest voorkomende symptomen 
Aangezien cerebrale parese een houding- en bewegingsstoornis is, zijn vaak de fysieke 
beperkingen het snelst zichtbaar. Echter kan een kind met cerebrale parese op meerdere 
vlakken moeilijkheden ondervinden. De meest voorkomende symptomen van cerebrale 
parese kunnen onder drie kopjes geplaatst worden. Het gaat hierbij om motorische 
stoornissen (bewegingsstoornissen), sensibiliteitsstoornissen en intellect stoornissen. 
 
Motorische stoornissen 
Motorische stoornissen worden vaak gezien bij kinderen met cerebrale parese. Dit uit zich in 
het moeite hebben met bewegen en het coördineren van bewegingen. De mate van ernst en 
manier van uiting is verschillend per kind en per vorm van cerebrale parese. 
Naast de motorische stoornissen in het bewegen, kan het ook zijn dat het kind moeite heeft 
met praten en slikken. De spieren in het hoofd-halsgebied worden in dat geval ook beperkt 
aangestuurd. Spraak- en communicatiestoornissen kunnen hierdoor veroorzaakt worden, 
evenals beperkingen in gezichtsuitdrukkingen en bewegingen. 
 
Sensibiliteitsstoornissen 
Sensibiliteitsstoornissen zijn stoornissen in de zintuigen. Problemen met zicht en problemen 
in het voelen komen vaak voor bij kinderen met cerebrale parese. Het kan zijn dat er sprake 
is van verminderde gevoeligheid (denk hierbij aan doofheid, slechtziendheid of een 
verminderde tast), maar het kind kan ook overgevoeligheid ervaren. Harde geluiden of het 
aanraken van verschillende materialen of textiel kunnen dan vervelend zijn voor het kind. 
 
Intellect stoornissen 
Een intellect stoornis komt bij 50% van de kinderen met cerebrale parese voor. Deze 
kinderen zijn zwakbegaafd of vertonen psychische stoornissen. De overige 50% van de 
kinderen met cerebrale parese heeft een normaal ontwikkelend intelligentieniveau, passend 
bij de leeftijd. 
Kinderen met cerebrale parese hebben over het algemeen een goed vermogen de taal te 
begrijpen en te gebruiken (mogelijk wel beperkt door een spraakstoornis). Hoe je praktisch 
met kennis omgaat en hoe je een handelingsgerichte opdracht uitvoert, kan voor kinderen 
met cerebrale parese lastig zijn. Vaak hebben deze kinderen ook een bijkomende 
leerstoornis. 
  
Bij kinderen met cerebrale parese zijn vaak meerdere stoornissen te zien. Eventuele andere 
aandoeningen die een kind zou kunnen ervaren naast de cerebrale parese zijn bijvoorbeeld 
epilepsie (zie het kopje ‘Epilepsie’ in dit hoofdstuk voor meer informatie), visusstoornis, 
gehoorstoornis, voedingsprobleem en/of emotionele en gedragsproblemen (BOSK, n.d. c). 
  
Hoe ga je ermee om? 
In principe hoeven kinderen met cerebrale parese niet anders benaderd te worden dan 
andere kinderen. Het kan echter zijn dat het kind kampt met communicatiestoornissen, wat 
het contact lastiger kan maken. Hiervoor kunnen de tips over communicatie in het hoofdstuk 
‘Tips voor toekomstige trainers’ geraadpleegd worden. 
Daarnaast kan een kind dat ook aan de armen aangedaan is, problemen ondervinden met 
bijvoorbeeld het sturen. Het kan zo zijn dat de aangedane arm niet op het stuur kan blijven 
liggen. Hiervoor zijn aanpassingen mogelijk voor de RaceRunner, zie hiervoor het hoofdstuk 
‘Informatie over de RaceRunner’. Eventueel kunnen trainingen worden aangepast, wanneer 
blijkt dat het kind met cerebrale parese bepaalde onderdelen niet goed kunnen meedoen. 
Verder is het van belang om te weten dat het voor kinderen met cerebrale parese, 
afhankelijk van de vorm, erg vermoeiend kan zijn om te lopen of om veel inspanning te 
leveren. Sommige kinderen met cerebrale parese zullen niet gewend zijn ‘echte inspanning’ 
te leveren tijdens sport, wat ervoor zorgt dat dit een nieuwe ervaring voor hen is. Een 
rustpauze tijdens de training kan voor deze kinderen dan ook van belang zijn. 
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Prognose 
Cerebrale parese is een niet-progressieve aandoening, wat wil zeggen dat de 
hersenbeschadiging over het verloop van de tijd niet ernstiger wordt. De symptomen zullen 
dus stabiel blijven. Wat wel kan voorkomen is dat het ouder wordende kind met cerebrale 
parese zich uiteindelijk gaat voortbewegen in een rolstoel. Op deze manier kan de 
vermoeidheid wat verminderd worden voor het kind, zodat het meer energie heeft bij de 
uitvoering van andere activiteiten. 
Bij lichte en milde vormen van cerebrale parese is er een normale levensverwachting. Bij 
ernstig vormen kan er sprake zijn van een beperkte levensverwachting. Meestal gaat dit 
gepaard met veel complicaties (Schieving, 2008a).  
 
  



61 
 

Spina Bifida (open ruggetje) 
Inleiding 
Spina bifida is een aangeboren afwijking als gevolg van een ontwikkelingsstoornis van het 
ruggenmerg en de wervelkolom. Bij spina bifida sluiten de ruggenwervels niet goed rondom 
het ruggenmerg (BOSK, n.d. d). De ontwikkeling van het ruggenmerg bij een embryo kan 
gezien worden als het sluiten van een rits. Echter ontbreekt er bij spina bifida een tandje van 
de rits, waardoor de randen niet helemaal kunnen 
sluiten (VUmc, 2013). Dit wordt een sluitingsdefect 
genoemd. Dit is te zien in de afbeelding 24: hiernaast, 
waarbij de derde situatie het sluitingsdefect weergeeft. 
Doordat het ruggenmerg, en daardoor ook de 
wervelkolom, zich niet sluit, ontstaat er letterlijk een 
open rug. Spieren, vetweefsel en huid op de rug 
kunnen op deze plaats ontbreken en ook is het 
zenuwweefsel dat zich in het ruggenmerg bevindt niet 
goed ontwikkeld (BOSK, n.d. d). Meestal is de 
afwijking ter hoogte van de ondergelegen 
ruggenwervels (Nederlandse Vereniging voor 
Neurochirurgie [NVvN], 2016).    
      
Afbeelding 24: De ontwikkeling van de ruggenwervels en het ruggenmerg, met in de derde 
situatie het sluitingsdefect bij spina bifida. (Mayo Foundation for Medical Education and 
Research, 2014)  
 
Wat is het? 
Het ruggenmerg bevat veel zenuwen. Deze zenuwen geven informatie vanuit de hersenen 
door aan het lichaam en omgekeerd. Bepaalde zenuwen van het ruggenmerg zijn specifiek 
verbonden met een bepaald gebied in het lichaam. Bij spina bifida is het ruggenmerg (en de 
zenuwen) niet goed aangelegd op de plaats waar het sluitingsdefect in de rug zit. Het gevolg 
hiervan is dat signalen niet goed meer doorgegeven kunnen worden. Dit heeft tot gevolg dat 
het lichaamsdeel waar de zenuwen verantwoordelijk voor zijn, verminderd functioneren. 
Voorbeelden hiervan zijn dat signalen vanuit de hersenen naar een spier niet goed 
aankomen of dat pijn niet wordt opgemerkt door de hersenen. Ook worden spieren vaak 
verkeerd in het lichaam aangestuurd, wat stoornissen in de motoriek veroorzaakt. Het kan 
echter ook voorkomen dat de zenuwen geen signalen meer doorgeven, waardoor er een 
verlamming ontstaat in specifieke lichaamsdelen (VUmc, 2013). 
Als bepaalde spiergroepen rond een gewricht niet goed met elkaar samenwerken, kunnen er 
ook dwangstanden van de gewrichten ontstaan. Dit is te zien door bijvoorbeeld een 
buigstand van de heupen en knieën. Ook komen bij kinderen met spina bifida klompvoeten 
voor of een s-bocht in de wervelkolom (scoliose) (VUmc, 2013).  
 
Meest voorkomende symptomen 
Elk kind met spina bifida is anders en welke symptomen het kind ervaart, zal dan ook bij elk 
kind verschillen. Echter zijn er wel enkele symptomen/bijkomende aandoeningen die vaak in 
combinatie met spina bifida worden gezien. 
Zo kan de mentale ontwikkeling achterblijven, soms in samenhang met een ‘waterhoofd’. 
Een waterhoofd (hydrocefalus) ontwikkeld zich bij ongeveer 90% van de kinderen met spina 
bifida. Bij een waterhoofd is er te veel hersenvocht in het hoofd aanwezig. Normaal 
gesproken is de productie en de afvoer van het hersenvocht in evenwicht met elkaar, maar 
bij kinderen met spina bifida is dit evenwicht verstoord. Door het vele hersenvocht in het 
hoofd wordt de druk op de hersenen verhoogd, wat verschillende hersenfuncties kan 
aantasten (BOSK, n.d. e; VUmc, 2013). Bij kinderen met spina bifida en een waterhoofd 
bestaat een vergrote kans op het bestaan van aanlegstoornissen van de hersenen. Dit kan 
aanleiding geven tot epilepsie. Onder het kopje ‘Epilepsie’ van dit hoofdstuk is meer 
informatie over epilepsie te vinden. 
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Ook komen geregeld gevoelsstoornissen voor bij kinderen met spina bifida. 
Gevoelsstoornissen ontstaan door de slecht functionerende zenuwen in het ruggenmerg. 
Kinderen met een gevoelsstoornis nemen bijvoorbeeld geen pijn of temperatuurverschillen 
waar. 
 
Overige symptomen die kunnen voorkomen bij kinderen met spina bifida zijn oogproblemen, 
oorproblemen, een beperkte handfunctie, blaas- en bekkenbodemproblemen en 
orthopedische problematiek (VUmc, 2013).  
 
Hoe ga je ermee om? 
Sporten is voor kinderen met spina bifida erg goed en belangrijk. Bij deze kinderen is er 
namelijk vaak sprake van een vertraagde spijsvertering. Met name de kinderen die gebruik 
maken van een rolstoel verbranden gemiddeld veel minder calorieën dan kinderen die 
kunnen lopen. Sporten is voor kinderen met spina bifida dus een fijne manier om een gezond 
gewicht te behouden (BOSK, n.d. f). De trainingen mogen dan ook best uitdagend zijn, 
uiteraard afhankelijk van de mate van ernst. 
Verder is er geen andere benadering voor kinderen met spina bifida noodzakelijk. 
 
Prognose 
De mate van ernst van de uitval en bijkomende aandoeningen blijft over het algemeen 
stabiel bij de kinderen met spina bifida. Verbeteringen en inzichten binnen de medische 
kennis en vakkundigheid hebben ervoor gezorgd dat de levensverwachting van kinderen met 
spina bifida is gestegen (Schieving, 2007b). De volwassen leeftijd wordt tegenwoordig vaak 
bereikt door mensen met spina bifida (Neurologisch Centrum Zwolle, n.d.). 
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Musculaire dystrofie 
Musculaire dystrofie wordt ook wel aangeduid als spierdystrofie. Deze naam staat voor een 
groep erfelijke spieraandoeningen. Het belangrijkste kenmerk van deze groep erfelijke 
spieraandoeningen is dat de spiersterkte geleidelijk afneemt en dat spierweefsel wordt 
afgebroken (atrofie). 
  
Spierdystrofie is een aangeboren aandoening en komt even vaak voor bij mannen als bij 
vrouwen. Er zijn veel verschillende typen spierdystrofie, waardoor ieder type spierdystrofie 
zich op een ander moment kan ontwikkelen. Zo ontwikkelen sommige typen spierdystrofie 
zich al bij kinderen op jonge leeftijd en ontstaan andere typen spierdystrofie bij 
jongvolwassenen of op latere leeftijd. Over het algemeen komen de ernstigste vormen van 
spierdystrofie bij jonge kinderen voor (GezondVGZ, 2014). 
  
Zoals eerder vermeld zijn er veel verschillende typen spierdystrofie, waardoor er gekozen is 
om een drietal typen spierdystrofie in dit hoofdstuk te behandelen. De drie typen 
spierdystrofie die het meest voorkomen bij kinderen zijn: Becker spierdystrofie, de ziekte van 
Duchenne en Limb-girdle-dystrofie. In afbeelding 25 ziet u bij welke aandoening welk deel 
van het lichaam is aangetast.  
 

 
Afbeelding 25 :De drie ziektebeelden die worden besproken onder het kopje ‘’musculaire 
dystrofie’’. (Kinderneurologie.eu, n.d.) 
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Becker spierdystrofie 
Inleiding 
Becker spierdystrofie is een erfelijke aandoening en komt in Nederland bij één op de 
twintigduizend mannen voor. De aandoening wordt veroorzaakt door een fout in het erfelijk 
materiaal, waardoor de spierzwakte geleidelijk zal ontstaan. De fout in het DNA wordt via de 
moeder overdragen. Op grond van verschillende onderzoeken kan de diagnose Becker 
spierdystrofie worden gesteld. Tot op heden is er nog geen behandeling gevonden voor deze 
aandoening en vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats voor een gerichte behandeling. 
Vooralsnog is de behandeling vooral gericht op het verlichten en bestrijden van de klachten.   
 
Wat is het? 
Becker spierdystrofie is een erfelijke spierziekte waarbij in eerste instantie spierzwakte 
optreedt in de spieren van de schouders en het bekken. Mettertijd zal dit ook in andere 
spieren van het lichaam optreden. Deze spierzwakte zal in toenemende mate optreden. 
Becker spierdystrofie lijkt op de ziekte van Duchenne, maar verloopt trager en met minder 
klachten. 
  
De aandoening komt vrijwel alleen bij het mannelijke geslacht voor, terwijl het vrouwelijke 
geslacht wel drager van deze ziekte kan zijn, waarbij zelfs milde verschijnselen kunnen 
optreden. Becker spierdystrofie wordt veroorzaakt door een fout in het erfelijk materiaal wat 
op het zogenaamde X-chromosoom ligt. De fout op het X-chromosoom zit in het dystrofine-
gen. Dystrofine is een eiwit van het omhulsel van de spiervezel en speelt een belangrijke rol 
voor het goed functioneren van de spieren in het lichaam. Door een fout in het dystrofine-gen 
wordt het eiwit niet op de juiste manier aangemaakt, waardoor het eiwit afwijkend van vorm 
is. Hierdoor worden de spiervezels aangetast en zullen de spieren zwakker worden 
aangezien de kracht in de spieren steeds meer wordt verminderd.  
 
Meest voorkomende symptomen 
Er is veel variatie omtrent de leeftijd en de wijze waarop de aandoening zich manifesteert. 
De eerste klachten ontstaan veelal tussen het vijfde en dertigste levensjaar. Echter 
verschillen de klachten van persoon tot persoon. Hieronder zullen de meest voorkomende 
symptomen van Becker spierdystrofie worden besproken. 
  
Baby’s en peuters met een afwijking in het dystrofine-gen ontwikkelen zich net zoals hun 
leeftijdgenootjes. Kenmerkend voor Becker spierdystrofie is spierkramp na inspanning als 
veelvoorkomend eerste symptoom. De spierkramp treedt dan met name op in de kuiten. In 
de loop van de jaren neemt geleidelijk de spierzwakte toe, waardoor er moeilijkheden 
ontstaan op het gebied van lopen en sporten. Ook kunnen er op langer termijn problemen 
ontstaan rondom het tillen van (zware) voorwerpen. 
  
Daarnaast kunnen gewrichten niet meer goed bewegen doordat de kracht van de spieren 
afneemt. Dit resulteert in vergroeiingen en afwijkingen in de standen van gewrichten, 
waardoor de beweeglijkheid steeds meer afneemt. 
  
Ook de hartspier kan in toenemende mate spierzwakte ervaren en er kunnen 
ademhalingsproblemen optreden. Het hart kan vergroot raken, maar door de spierzwakte 
neemt ook de knijpkracht af. Dit zorgt ervoor dat het hart moeite ondervindt met het 
rondpompen van het bloed met alle bijkomende gevolgen van dien. Zoals eerder genoemd 
kunnen er ook ademhalingsproblemen ontstaan, aangezien de spieren van de borstkas en 
de buik ook steeds zwakker kunnen worden. Uiteindelijk kunnen kinderen, jongvolwassenen 
en volwassenen door het steeds zwakker worden van de spieren in een rolstoel belanden 
(Schieving, 2008c; Prinses Beatrix Spierfonds, n.d. a; Spierziekten Nederland, n.d. a).  
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Hoe ga je ermee om? 
Het is belangrijk dat personen met Becker spierdystrofie zo soepel mogelijk blijven en dat 
ook de conditie van de spieren zo goed mogelijk worden gehouden, zodat deze personen 
kunnen proberen om zolang mogelijk in beweging te blijven. Als gevolg van onder andere de 
spierzwakte en het minder goed functioneren van de hartspier en de ademhalingsspieren 
hebben deze patiënten vaak last van vermoeidheid. Er moet voor hen een mogelijkheid zijn 
om even te kunnen rusten. Hierdoor is het voor trainers belangrijk om regelmatig een 
moment van rust in te lassen na een bepaalde tijd van inspanning, zodat de spieren een 
kans krijgen om te herstellen (Schieving, 2008c; Erfocentrum, n.d.).  
 
Prognose 
Het beloop van de aandoening Becker spierdystrofie varieert van persoon tot persoon. Toch 
hebben deze personen een beperkte levensverwachting. De levensverwachting is in 
samenhang met de ernst van de spierzwakte. In het verleden was de gemiddelde 
levensverwachting 40 jaar, maar op dit moment is de levensverwachting gestegen tot een 
bijna normale levensverwachting. Deze stijging is het resultaat van behandeling en 
verbeterde medisch zorg (Schieving, 2008c; Erfocentrum, n.d.).  

 

 

 

Afbeelding 26: Het verschil tussen de 
spier en spiervezel bij een gezond 
persoon en een persoon met Becker 
spierdystrofie.  
(Prinses Beatrix Spierfonds, n.d. a) 
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Ziekte van Duchenne 
Inleiding 
De ziekte van Duchenne is een ingrijpende erfelijke spieraandoening en komt in Nederland 
bij één op de vierduizend pasgeboren jongens voor. De spieraandoening is al vanaf de 
geboorte aanwezig en is één van de meest voorkomende (erfelijke) spierziekte bij kinderen. 
De ziekte van Duchenne is een synoniem voor Duchenne spierdystrofie (internationaal 
‘’Duchenne Muscular Dystrophy’’ (DMD)). De spieraandoening wordt veroorzaakt door een 
fout in het erfelijk materiaal die de spieren aantast en verzwakt. De fout in het DNA wordt via 
de moeder overdragen. Op grond van familiegeschiedenis, symptomen en verloop van de 
aandoening kan de diagnose de ziekte van Duchenne worden vermoed. Op basis van 
verschillende onderzoeken kan de diagnose definitief worden gesteld. Tot op heden is de 
ziekte van Duchenne nog niet te genezen, maar vindt er wel uitgebreid wetenschappelijk 
onderzoek plaats voor nieuwe behandeltechnieken. Vooralsnog is de behandeling vooral 
gericht op het verlichten en bestrijden van klachten (Schieving, 2008d; Prinses Beatrix 
Spierfonds, n.d. b; Spierziekten Nederland, n.d. b). 
 
Wat is het? 
De ziekte van Duchenne is een erfelijke spierziekte waarbij in eerste instantie spierzwakte 
optreedt in de spieren van de schouders en het bekken. Mettertijd zal dit ook in andere 
spieren van het lichaam optreden. Deze spierzwakte zal in toenemende mate optreden. De 
ziekte van Duchenne lijkt op de erfelijke spierziekte Becker spierdystrofie, maar jongens met 
Becker spierdystrofie hebben minder klachten dan jongens met de ziekte van Duchenne. 
  
De aandoening komt vrijwel alleen bij het mannelijk geslacht voor, terwijl het vrouwelijke 
geslacht wel drager van deze ziekte kan zijn waarbij zelfs milde verschijnselen kunnen 
optreden. De ziekte van Duchenne wordt veroorzaakt door een fout in het erfelijk materiaal 
wat op het zogenaamde X-chromosoom ligt. De fout op het X-chromosoom zit in het 
dystrofine-gen. Dystrofine is een eiwit van het omhulsel van de spiervezel en speelt een 
belangrijke rol voor het goed functioneren van de spieren in het lichaam. Door een fout in het 
dystrofine-gen kan het eiwit dystrofine niet worden aangemaakt, waardoor de spieren 
verzwakt raken. Het eiwit zorgt voor stevigheid en veerkrachtigheid van de spieren, maar 
zonder dystrofine is het omhulsel van de spiervezel niet sterk en daardoor zal de spiervezel 
zelf ook kapot gaan en op den duur afsterven (Schieving, 2008d; Spierziekten Nederland, 
n.d. b). 
 
Meest voorkomende symptomen 
Er bestaat variatie tussen de klachten van verschillende kinderen met de ziekte van 
Duchenne. De variatie zit met name in de leeftijd waarop de eerste klachten ontstaan en het 
tempo waarin daarna nieuwe klachten ontstaan (Schieving, 2008d). De eerste klachten 
ontstaan veelal voor het tweede levensjaar. Echter verschilt de mate waarin de klachten 
optreden van persoon tot persoon. Dikwijls kan er een flinke tijd tussen het begin van de 
eerste klachten en het stellen van de diagnose zitten. Ten slotte zullen hieronder de meest 
voorkomende symptomen van de ziekte van Duchenne worden besproken. 
  
Baby’s met een afwijking in het dystrofine-gen ontwikkelen zich net zoals hun 
leeftijdsgenootjes. Kenmerkend voor de ziekte van Duchenne is dat deze kinderen later 
beginnen met lopen, meestal pas na achttien maanden, en moeite hebben met opstaan 
vanaf de grond of vanuit hurkzit. Dit komt omdat deze kinderen weinig kracht in hun benen 
hebben, omdat de beenspieren niet goed functioneren. Later blijkt dat de motorische 
ontwikkeling wat trager verloopt ten opzichte van gezonde kinderen. Daar komt nog bij dat 
een deel van deze kinderen ook een achterstand in de geestelijke ontwikkeling heeft. 
Daarentegen kan het ontstaan van dikke kuiten ook wijzen op de ziekte van Duchenne 
aangezien het kenmerkend is als veelvoorkomend eerste symptoom.    
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Ook lopen kinderen met de ziekte van Duchenne meestal lang op hun tenen, waardoor deze 
kinderen spitsvoeten kunnen ontwikkelen. Daarnaast vallen deze kinderen vaak en ervaren 
zij moeilijkheden op het gebied van hardlopen en traplopen. Het uithoudingsvermogen is dan 
ook beperkt. 
  
In de loop der jaren neemt geleidelijk de spierzwakte toe, waardoor dit meestal duidelijk 
zichtbaar wordt rond het vierde levensjaar. Kinderen met de ziekte van Duchenne zijn vaak 
tussen hun achtste en twaalfde levensjaar al op een rolstoel aangewezen. Vanaf deze 
leeftijd kunnen gewrichten niet meer goed bewegen doordat de kracht van de spieren 
afneemt. Dit resulteert in vergroeiingen en afwijkingen in de standen van gewrichten, 
waardoor de beweeglijkheid steeds meer afneemt. Uiteindelijk worden ook de 
ademhalingsspieren en het hart aangetast. De hartspier kan in toenemende mate 
spierzwakte ervaren, waardoor het hart moeite ondervindt met het rondpompen van het 
bloed met alle bijkomende gevolgen van dien. Zoals eerder genoemd kunnen er ook 
ademhalingsproblemen ontstaan aangezien de spieren van de borstkas en de buik ook 
steeds zwakker kunnen worden, waardoor deze patiënten rond hun twintigste levensjaar 
ademhalingsondersteuning krijgen (Schieving, 2008d; Prinses Beatrix Spierfonds, n.d. b; 
Spierziekten Nederland, n.d. b; Mijnkinderarts.nl, 2015). 
 
Hoe ga je ermee om? 
Het is belangrijk dat personen met de ziekte van Duchenne zo soepel mogelijk blijven en dat 
ook de conditie van de spieren zo goed mogelijk worden gehouden, zodat deze patiënten 
kunnen proberen om zolang mogelijk in beweging te blijven. Als gevolg van onder andere de 
spierzwakte en het minder goed functioneren van de hartspier en de ademhalingsspieren 
hebben deze patiënten vaak last van vermoeidheid. Er moet voor hen een mogelijkheid zijn 
om even te kunnen rusten. Hierdoor is het voor trainers belangrijk om regelmatig een 
moment van rust in te lassen na een bepaalde tijd van inspanning, zodat de spieren een 
kans krijgen om te herstellen. Daarnaast hebben deze kinderen regelmatig, vooral aan het 
einde van de dag, last van pijnklachten. Deze pijnklachten kunnen als gevolg van 
overbelasting en spierkramp in de verzwakte spieren ontstaan. De trainer zal hierop alert 
moeten zijn. Ook zal de trainer op de houding van deze patiënten moeten letten, zodat zij 
minder pijn ervaren (Schieving, 2008d).  
 
Prognose 
Het beloop van de ziekte van Duchenne varieert van persoon tot persoon. De spierzwakte 
neemt geleidelijk toe, maar bij de één gaat dit sneller dan bij de ander. Toch hebben deze 
personen een beperkte levensverwachting. Dankzij de verbeterde medische zorg is de 
levensverwachting de laatste jaren enorm toegenomen. In 1990 was de gemiddelde 
levensduur 19 jaar, maar momenteel is dat ongeveer 30 jaar en soms 40 jaar (Schieving, 
2008d; Duchenne Parent Project, 2012).  

 
 

     

Afbeelding 27: Het verschil tussen 
de spier en spiervezel bij een 
gezond persoon en een persoon 
met de ziekte van Duchenne. 
(Prinses Beatrix Spierfonds, n.d. b)  
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Limb-girdle spierdystrofie 
Inleiding 
Limb-girdle spierdystrofie is een erfelijke spieraandoening en komt in Nederland naar 
schatting bij ongeveer 1 op de 125.000 kinderen voor. Het is een schatting aangezien het 
niet bekend is hoe vaak dit ziektebeeld voorkomt. Limb-girdle spierdystrofie kan soms 
namelijk sterk lijken op andere spierdystrofieën, zoals Becker spierdystrofie en de ziekte van 
Duchenne. Limb-girdle spierdystrofie is de Nederlandse benaming voor limb-girdle muscular 
dystrophy en wordt afgekort met de letters LGMD. De spieraandoening wordt veroorzaakt 
door een fout in het erfelijk materiaal, waardoor de spieren steeds zwakker worden. Uit 
onderzoek is gebleken dat er vele verschillende (sub)typen van limb-girdle spierdystrofie 
bestaan, aangezien er DNA-veranderingen op verschillende chromosomen zijn vastgesteld. 
De defecten in deze genen kunnen allemaal limb-girdle spierdystrofie veroorzaken. Op grond 
van lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek kan de diagnose limb-girdle 
spierdystrofie worden gesteld. Tot op heden is limb-girdle spierdystrofie nog niet te genezen, 
maar vindt er wel onderzoek plaats naar een mogelijk geneesmiddel. Vooralsnog is de 
behandeling vooral gericht op het verlichten van de symptomen, het leren omgaan met de 
symptomen en de gevolgen van de aandoening (Schieving, 2008e; Prinses Beatrix 
Spierfonds, n.d. c; Spierziekten Nederland, n.d. c). 
 
Wat is het? 
Limb-girdle spierdystrofie is een erfelijke spierziekte waarbij in eerste instantie spierzwakte 
optreedt in de spieren van de schouders en het bekken. Mettertijd zal dit ook in andere 
spieren van het lichaam optreden. Deze spierzwakte zal in toenemende mate optreden. De 
aandoening is al vanaf de geboorte aanwezig en komt anders dan Becker spierdystrofie en 
de ziekte van Duchenne zowel bij meisjes als bij jongens voor. 
  
Zoals eerder genoemd is uit onderzoek gebleken dat er vele verschillende (sub)typen van 
limb-girdle spierdystrofie bestaan. Deze diverse typen worden onderverdeeld in twee 
hoofdgroepen, namelijk type 1 en type 2. Dit onderscheid heeft te maken met de manier 
waarop de ziekte wordt overgeërfd. Type 1 erft autosomaal dominant over en type 2 
autosomaal recessief. Daarnaast worden beide hoofdgroepen verder onderverdeeld in 
diverse subtypen. Deze diverse subtypen worden aangeduid door middel van letters. Bij elk 
subtype ontbreekt een bepaald eiwit in de spier. 
  
Evenals bij Becker spierdystrofie en de ziekte van Duchenne komt limb-girdle spierdystrofie 
door een fout in het erfelijk materiaal, waardoor eiwitten niet of nauwelijks kunnen worden 
aangemaakt. Bij limb-girdle spierdystrofie kan door een fout in het erfelijk materiaal een 
bepaald (belangrijk) eiwit niet worden aangemaakt. Deze eiwitten zijn belangrijk voor de 
stevigheid van de spier. Door het ontbreken van deze eiwitten is de spiervezel niet sterk, 
waardoor het sneller beschadigd raakt met minder spierkracht als gevolg (Schieving, 2008e; 
Prinses Beatrix Spierfonds, n.d. c). 
 
Meest voorkomende symptomen 
Er bestaat variatie tussen de klachten van verschillende kinderen met limb-girdle dystrofie. 
De variatie zit met name in de leeftijd waarop de eerste klachten ontstaan en het tempo 
waarin daarna nieuwe klachten ontstaan. Kinderen met limb-girdle dystrofie type 2 hebben 
vaak op jongere leeftijd al klachten en ook ernstige klachten dan kinderen met een limb-
girdle dystrofie type 1 (Schieving, 2008e). De eerste klachten bij type 2 ontstaan veelal in de 
vroege kinderleeftijd, rond de leeftijd van 4 jaar. Bij type 1 ontstaan de eerste klachten vaak 
op latere leeftijd. Echter kan de ernst van de klachten van persoon tot persoon variëren. Dat 
heeft onder andere te maken met het type limb-girdle spierdystrofie. Ten slotte zullen 
hieronder de meest voorkomende symptomen van limb-girdle spierdystrofie worden 
besproken.  
 



69 
 

Baby’s met een gendefect die limb-girdle spierdystrofie veroorzaken, ontwikkelen zich net 
zoals hun leeftijdsgenootjes. Kinderen met limb-girdle spierdystrofie zullen geleidelijk te 
maken krijgen met spierzwakte. Zoals eerder genoemd zal dit in eerste instantie optreden in 
de spieren van de schouders en het bekken. Kenmerkend voor limb-girdle spierdystrofie is 
dat kinderen een waggelend looppatroon gaan vertonen, aangezien zij als gevolg van 
spierzwakte steeds door de benen zakken. Op den duur zal het lopen steeds moeilijker 
gaan, waardoor zij in een rolstoel belanden of aangewezen zijn op allerlei andere 
hulpmiddelen. Gemiddeld is het lopen voor kinderen met type 2 op de leeftijd van 10 jaar niet 
meer mogelijk, maar ook dit is per kind verschillend. Het merendeel van de kinderen met 
type 1 kan wel blijven lopen, maar een deel heeft ook een hulpmiddel nodig om zich te 
verplaatsen. Daarnaast krijgen deze kinderen moeite om vanuit een zittende positie overeind 
te komen. Door spierzwakte in de spieren van de schouders is het lastig om activiteiten uit te 
voeren waarbij de armen boven schouderhoogte moeten werken, zoals haren kammen en 
aan- en uitkleden. Ook kunnen er op langer termijn problemen ontstaan rondom het tillen van 
(zware) voorwerpen. 
  
Daarnaast verloopt bij kinderen met limb-girdle spierdystrofie type 2 de motorische 
ontwikkeling wat trager ten opzichte van gezonde kinderen. Zij zullen vaker later leren zitten, 
staan en lopen. Meestal lopen zij pas rond de leeftijd van twee jaar, waarbij deze kinderen 
vaak en langdurig op hun tenen lopen. Verder vallen deze kinderen vaak en ervaren zij 
moeilijkheden op het gebied van hardlopen en traplopen. Daarentegen hebben kinderen met 
limb-girdle spierdystrofie ten opzichte van kinderen met de ziekte van Duchenne geen 
achterstand in de geestelijke ontwikkeling, aangezien de taalontwikkeling normaal verloopt 
en er geen problemen zijn op het gebied van leren. Wel kunnen met name kinderen met 
limb-girdle spierdystrofie type 2 opvallend dikke kuiten hebben, net als kinderen met de 
ziekte van Duchenne. 
  
In de loop der jaren neemt de spierzwakte geleidelijk toe. Hierdoor kunnen gewrichten niet 
meer goed bewegen en in een bepaalde stand komen te staan doordat de kracht van de 
spieren afneemt. Dit resulteert in vergroeiingen, ofwel contracturen, van bepaalde 
gewrichten, zoals de schouders, ellebogen, heupen, knieën en enkels. Uiteindelijk worden 
ook de ademhalingsspieren en het hart aangetast. De hartspier kan in toenemende mate 
spierzwakte ervaren, waardoor het hart moeite ondervindt met het rondpompen van het 
bloed en met alle bijkomende gevolgen van dien. Zoals eerder genoemd kunnen er ook 
ademhalingsproblemen ontstaan, aangezien de spieren van de borstkas en de buik steeds 
zwakker worden. De problematiek omtrent de ademhaling gebeurt alleen bij kinderen met 
limb-girdle spierdystrofie type 2. Op langer termijn kan ademhalingsondersteuning van 
belang zijn (Schieving, 2008e).  
 
Hoe ga je ermee om? 
Het is belangrijk dat personen met limb-girdle spierdystrofie zo soepel mogelijk blijven en dat 
ook de conditie van de spieren zo goed mogelijk wordt gehouden. Op deze manier kunnen 
deze patiënten proberen zolang mogelijk in beweging te blijven. Als gevolg van onder andere 
de spierzwakte en het minder goed functioneren van de hartspier en de ademhalingsspieren 
hebben deze patiënten vaak last van vermoeidheid. Er moet voor hen een mogelijkheid zijn 
om even te kunnen rusten. Hierdoor is het voor trainers belangrijk om regelmatig een 
moment van rust in te lassen na een bepaalde tijd van inspanning, zodat de spieren een 
kans krijgen om te herstellen. Daarnaast hebben deze kinderen regelmatig, vooral aan het 
einde van de dag, last van pijnklachten. Deze pijnklachten kunnen als gevolg van 
overbelasting en spierkramp in de verzwakte spieren ontstaan. De trainer zal hierop alert 
moeten zijn (Schieving, 2008e).  
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Prognose 
Het beloop van limb-girdle spierdystrofie varieert van persoon tot persoon en per type. De 
spierzwakte neemt geleidelijk toe, maar bij de één gaat dit sneller dan bij de ander. Toch 
kunnen personen met limb-girdle spierdystrofie een beperkte levensverwachting hebben. De 
levensverwachting is in samenhang met de ernst van de problemen en de eventueel 
bijkomende problemen, zoals problemen met de ademhaling of het hart. Dankzij de 
verbeterde medische zorg is de levensverwachting de laatste jaren enorm toegenomen. Bij 
lichte vormen van limb-girdle spierdystrofie kan de levensverwachting geheel normaal zijn. 
De meeste jongeren komen te overlijden als gevolg van een onbehandelbare longontsteking 
of als gevolg van ernstig hartfalen of een hartritmestoornis (Schieving, 2008e).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 28 & 29: Autosomaal dominante en recessieve overerving. 
(Brouns-van Engelen, 2015a; Brouns-van Engelen, 2015b) 
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Autisme 
Inleiding 
Autisme is een ontwikkelingsstoornis, waarbij er een verstoorde ontwikkeling is van de 
informatieverwerking. Autisme kan een comorbiditeit zijn, dit wil zeggen dat het gelijktijdig 
met een andere ziekte of aandoening voorkomt bij een patiënt. Bij kinderen die aan het 
Racerunnen doen, is autisme altijd een comorbiditeit. Deze stoornis gaat vaak samen met 
bijvoorbeeld een van de bovenstaande lichamelijke aandoeningen. Ongeveer 1% van de 
Nederlandse bevolking heeft autisme, dit zijn ruim 190.000 mensen. Deze stoornis komt 4 
keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Er zijn geen behandelingen om autisme te 
genezen, maar met de juiste hulp kunnen mensen met autisme een ‘normaal’ leven leiden. 
Er is hulp, begeleiding en behandeling nodig om op de juiste manier met autisme om te 
gaan. De intensiteit van hulp kan sterk variëren per persoon (Nederlandse Vereniging voor 
Autisme [NVA], n.d. a; Dr. Leo Kannerhuis, n.d.). 
 
Wat is het? 
Autisme, ook wel autisme-spectrumstoornis (ASS) genoemd, is een aangeboren stoornis die 
door genetische kwetsbaarheid en omgevingsfactoren zorgen voor een verstoorde 
ontwikkeling van de hersenen en informatieverwerking. Omgevingsfactoren zoals scholing 
en opvoeding zijn van invloed op de ontwikkeling van de stoornis. Er is weinig bekend over 
de oorzaak van autisme en wat misgaat in de verschillende hersengebieden. Wel is bekend 
dat door de problemen met de informatieverwerking in de hersenen ontwikkelingen in het 
leven beïnvloedt kunnen worden (Dr. Leo Kannerhuis, n.d.; Hersenstichting, n.d. a; Mentaal 
Beter Jong, n.d.). 
  
De DSM-V is een classificatiesysteem en wordt gebruikt bij het stellen van diagnoses van 
psychiatrische aandoeningen. Autisme is ook in dit classificatiesysteem uitgewerkt en valt 
onder de verzamelnaam, ASS. Er wordt onderscheid gemaakt in de ernst van de stoornis. Er 
wordt dan gesproken over een milde, matige of ernstige vorm van het autisme-
spectrumstoornis. 
 
Meest voorkomende symptomen 
Zoals eerder vermeld hebben mensen met autisme problemen met de informatieverwerking, 
denk bijvoorbeeld aan overgevoeligheid voor bepaalde prikkels. Hieronder volgen nog 
enkele kenmerken die zich voor kunnen doen. 
  

 Sociale interactie en verbeelding 
Mensen met autisme kunnen zich moeilijk inleven in anderen. Er zijn  daarom ook 
beperkingen in de interactie, dit is wel afhankelijk van de vorm van autisme die 
voorkomt. Zo kan het voorkomen dat het contact met anderen volledig wordt 
afgesloten. 

 Communicatie en (lichaams)taal 
Niet iedereen sluit zich af voor andere mensen. Er zijn kinderen met autisme die juist 
spontaan contact maken met anderen. Vaak valt er hierbij echter wel iets bijzonders 
op, want vaak wordt tekortgeschoten aan begrip voor humor en abstract taalgebruik. 
Het komt voor dat er sprake is van eigenaardig woord- en taalgebruik. Daarnaast 
wordt het lastig gevonden om non-verbale informatie (zoals lichaamstaal) te 
begrijpen. 

 Stereotiepe interesses en gedrag 
Het wordt vaak moeilijk gevonden om van de ene situatie naar de andere te 
schakelen. Er is behoefte aan structuur om het leven een beetje controleerbaar te 
maken. Dit kan zich uiten in het vastklampen aan bepaalde gewoonten en 
handelingen in vaste volgorde uitvoeren. Mensen met autisme willen graag dat alles 
voorspelbaar is en kunnen in paniek raken wanneer er veranderingen plaatsvinden.  
(Dr. Leo Kannerhuis, n.d., NVA, n.d. b). 
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Hoe ga je er mee om? 
Het is belangrijk om te weten hoe je met autisme omgaat, omdat kinderen snel in paniek 
kunnen raken wanneer veranderingen plaatsvinden. Hieronder staan enkele punten hoe je 
ermee om kunt gaan:  

 Raak mensen met autisme niet zomaar aan, vaak vinden zij het niet prettig om 
aangeraakt te worden. 

 Mensen met autisme proberen meestal oogcontact te vermijden. Houd hier rekening 
mee en dwing ze niet om oogcontact te maken. 

 Zoals eerder vermeld nemen mensen met autisme taal heel letterlijk. Houd hier 
rekening mee en probeer figuurlijk taalgebruik vermijden. 

 Stel concrete vragen en geef de kinderen de tijd om de informatie te verwerken. 

 Spreek in korte zinnen en probeer iets langzamer te praten. 

 Blijf altijd kalm en heb geduld. 

 Probeer zoveel mogelijk van te voren uit te leggen wat er gaat gebeuren, stap voor 
stap, chronologisch. Voor kinderen zijn hiervoor goede hulpmiddelen beschikbaar 
zoals pictogrammen. Toets of de informatie over wat er staat te gebeuren goed 
begrepen is voordat je begint met bijvoorbeeld de activiteit  

(Autisme kenmerken,n.d.). 
 
Prognose 
De prognose bij autisme is heel verschillend en kan continu veranderen. Ruim 50% van de 
mensen met een autismestoornis krijgt een slechte prognose en hebben hun leven lang hulp 
nodig en zijn niet in staat zelfstandig te wonen. De levensverwachting bij mensen met 
autisme zonder verstandelijke beperking ligt lager dan gemiddeld, namelijk op een leeftijd 
van ongeveer 60 jaar. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn hartproblemen, gevolgd door 
zelfdoding. Wanneer er sprake is van autisme met een verstandelijke beperking is de 
levensverwachting rond de 40 jaar, hierbij is epilepsie de grootste doodsoorzaak 
(Nederlands Jeugdinstituut, n.d.; NVA, n.d. c).  
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Syndroom van Down 
Inleiding 
Het syndroom van Down is een aangeboren aandoening. Jaarlijks worden er in Nederland 
zo’n 300 kinderen geboren met het downsyndroom. Kinderen met deze aandoening hebben 
een verstandelijke beperking, die kan verschillen van een milde, matige tot ernstige 
beperking. Het intelligentieniveau ligt daarom ook vaker lager bij mensen met het syndroom 
van Down. Het brengt vaak ook lichamelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen met zich 
mee. Per persoon wisselt de ernst van de gezondheidsproblemen en de manier waarop 
iemand met het syndroom van Down zich ontwikkelt. Het Down Syndroom valt niet te 
genezen, wel wordt er medisch onderzoek gedaan om de zorg te verbeteren (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu [RIVM], n.d.). 
 
Wat is het?  
Het syndroom van Down wordt veroorzaakt door trisomie 
21. Het lichaam bevat chromosomen, dit zijn dragers van 
het erfelijk materiaal. Er zijn 23 verschillende chromosomen, 
waarvan elk chromosoom een kopietje heeft. Trisomie 21 
wil zeggen dat er van de 21e chromosoom niet twee, maar 
wel drie exemplaren zijn. Wanneer iemand dus een extra 
chromosoom heeft op de 21e chromosoom is er sprake van 
het downsyndroom.   
 
 
 
 
 
 

   
 Afbeelding 30: Trisomie 21.  

(Becker, 2015) 
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Meest voorkomende symptomen 
Er zijn veel verschillende symptomen waaraan het downsyndroom herkend kan worden. 
Onderstaand volgen de uiterlijke kenmerken en de medische afwijkingen. 
 
Uiterlijke kenmerken 

 Beperkte lichaamsgroei 

 Meer huid in nek 

 Lage spierspanning (open mond, hangende tong) 

 Nauwer gehemelte 

 Plat hoofd 

 Abnormale tanden 

 Scheve ogen 

 Verkorte handen, ledematen en nek 

 Gebogen vingerkootjes 

 Scheel kijken of lui oog 
  
Medische afwijkingen 

 Hartafwijkingen 
Ongeveer 40% van de mensen met het syndroom van Down hebben aangeboren 
hartafwijkingen, waarbij de problemen vaak liggen bij de hartkleppen. 

 Neurologische afwijkingen 
Denk aan verhoogde kans op angstaanvallen, autisme, epilepsie, spasme en 
stotteren. 

 Schildklierproblemen 
Bij 20% tot 50% van de mensen met het syndroom van Down komen 
schildklierproblemen voor. Het gaat vaak om een traag werkende schildklier en dit 
kan leiden tot de ziekte van Graves en/of diabetes type 1 (Syndroom.info, n.d.). 

 
Hoe ga je ermee om? 
Mensen met het syndroom van Down zijn niet allemaal hetzelfde. Er kunnen grote 
verschillen zijn in het begrijpen van taal, spreken en zelfredzaamheid. Sommigen kunnen 
vrijwel alles begrijpen en zich goed duidelijk maken. Bij anderen kan het weer zo zijn dat je 
korte zinnen moet gebruiken en geduld zal moeten hebben, zodat zij zich duidelijk kunnen 
maken. Het kan echter ook voorkomen dat er nauwelijks gesproken wordt. Er is verschil in 
de zelfredzaamheid, waarbij sommigen motorisch sterker zijn dan anderen. Verder is het 
belangrijk om mensen met het downsyndroom wat meer tijd te geven om informatie te 
verwerken en probeer ze niet teveel informatie in één keer te geven. Het kan helpen om de 
informatie visueel te maken (door middel van pictogrammen, plaatjes en foto’s), omdat zij dit 
vaak beter zullen onthouden. Onder de mensen met het downsyndroom is er vaak behoefte 
aan structuur, probeer activiteiten/gebeurtenissen dus goed aan te kondigen. Dit hoeft echter 
niet in detail, maar zij moeten wel ongeveer weten wat ze kunnen verwachten. Bij ongepast 
gedrag moeten grenzen voor wel aangegeven worden, niet alles hoeft goed gesproken te 
worden omdat iemand het syndroom van Down heeft. Het is daarnaast van belang om 
iemand naar zijn leeftijd te behandelen en niet als een kleuter (Downsyndroom Vlaanderen, 
n.d.). 
 

Prognose 
De prognose is mede door medisch onderzoek sterk verbeterd. De leeftijdsverwachting bij 
mensen met het syndroom van Down ligt rond de 60 jaar. Dit kan lager zijn, wanneer de 
mate van het downsyndroom ernstiger is. Het geestelijke functioneren gaat geleidelijk 
achteruit en er is levenslange begeleiding en ondersteuning nodig. De meeste sterfgevallen 
worden veroorzaakt door hartziekten en leukemie (RIVM, n.d.; Merck Manual, 2003). 
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Epilepsie 
Inleiding 
Epilepsie is een stoornis in de hersenen. Epilepsie kan een comorbiditeit zijn, dit wil zeggen 
dat het gelijktijdig met een andere ziekte of aandoening voorkomt bij een patiënt. Bij kinderen 
die aan het Racerunnen doen, is epilepsie altijd een comorbiditeit. Deze stoornis gaat vaak 
samen met bijvoorbeeld een van de bovenstaande lichamelijke aandoeningen. Bij een 
epileptische aanval worden er acuut grote groepen ongecontroleerde hersencellen ontladen. 
Er ontstaat als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. Als deze aanvallen regelmatig 
voorkomen en niet als gevolg van een acuut probleem ontstaan, is er sprake van epilepsie. 
De zogenaamde kortsluiting is vaak zichtbaar wanneer iemand een aanval krijgt, maar dat 
hoeft niet altijd zo te zijn.. Epilepsie kent dan ook veel verschillende verschijningsvormen, 
waardoor epilepsie ook niet altijd gemakkelijk herkend wordt. Mensen met epilepsie hebben 
meestal een normale intelligentie. Epilepsie komt in verhouding wel vaker voor bij mensen 
met een verstandelijke beperking (Epilepsie Vereniging Nederland, n.d.). 
 
Wat is epilepsie? 
Bij epilepsie is de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen tijdelijk verstoord. Vaak zijn 
erfelijke factoren samen met omgevingsfactoren de oorzaak van epilepsie. De aandoening 
hoeft niet altijd in de familie voor te komen, bijvoorbeeld wanneer iemand een 
hersenbeschadiging heeft opgelopen. Dit kan leiden tot epilepsie. Er is in 70% van de 
gevallen niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van het ontstaan van de epilepsie. 
  
Zoals eerder vermeld zijn er verschillende verschijningsvormen van epilepsieaanvallen. Er 
worden vier verschillende soorten aanvallen kort toegelicht. 
 

 Partiële aanvallen 
Bij partiële aanvallen is de prikkeloverdracht in één bepaald gedeelte van de 
hersenen verstoord. De aanvallen kunnen heel verschillend zijn, afhankelijk van het 
gedeelte van de hersenen waar de verstoring plaatsvindt. 

  

 Gegeneraliseerde aanvallen 
Er is hierbij een verstoring in de gehele hersenen. De persoon kan zich na een aanval 
er niets van herinneren, omdat er altijd problemen zijn met het bewustzijn. Deze 
persoon zal dan ook niet reageren tijdens een aanval. 

  

 Niet-epileptische aanvallen 
Er zijn vaak aandoeningen die kunnen lijken op epilepsie, maar wat het niet is. Denk 
bijvoorbeeld aan hyperventilatie, te hoge bloedspiegel, flauwvallen en migraine. 

  

 Status epilepticus 
Een epileptische aanval duurt vaak enkele seconden tot enkele minuten. Bij een 
status epilepticus duurt zo’n aanval meer dan 10 minuten. Het kan zich bij iedere 
vorm van epilepsie voordoen. Meestal is het bij dit soort aanvallen nodig om medisch 
in te grijpen. 
(Epilepsiefonds, n.d. a). 

 
De meest voorkomende symptomen 
Onwillekeurige lichamelijke bewegingen en een daling (ook verlies) van het bewustzijn zijn 
enkele symptomen die zich voor kunnen doen tijdens de epilepsieaanval. Voor de aanval 
kan het kind via de zintuigen vreemde gewaarwordingen krijgen, zoals het zien van 
lichtflitsen of het ruiken van geuren (dit wordt ook wel een aura genoemd). Een 
epilepsieaanval hoeft niet altijd op te vallen, soms is iemand alleen maar even 'afwezig' (dit 
noemt men een absence) (Hersenstichting, n.d. b). 
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Een aanval is in principe vaak goed in bedwang te houden door middel van medicatie. 
Wanneer medicatie niet wordt ingenomen als voorgeschreven, kunnen epileptische 
aanvallen vaker voorkomen. Dit is dus een uitlokkende voor een aanval. Hieronder volgen 
nog enkele uitlokkende factoren: 

 Overmatig alcoholgebruik 

 Slaaptekort 

 Lichtflitsen (komt bij 3-5% voor) 

 Spanningen en stress 

 Hormonale veranderingen  
(Epilepsiefonds, n.d. b) 

 
Hoe ga je ermee om? 
Mensen met epilepsie hoeven niet per definitie anders behandeld worden in vergelijking met 
‘gewone’ mensen. Er zijn echt wel tips voor wanneer een aanval zich voordoet en enkele tips 
hoe te handelen na een aanval. 
  
Tips voor tijdens de aanval 

 Houd nieuwsgierige voorbijgangers op afstand. 

 Probeer het hoofd te beschermen door er iets zachts onder te leggen. 

 Maak knellende kleding los (jas). 

 Neem een eventuele bril af. 

 Blijf bij de persoon, observeer wat er gebeurt en houd de tijd bij. 

 Verplaats de persoon alleen als de situatie waarin hij /zij zich bevindt onveilig is. 

 Kijk of de persoon medische gegevens bij zich heeft, bijvoorbeeld een SOS-hanger 
om nek of arm. 

 
Tips voor na de aanval 

 Als de aanval voorbij is en de persoon verslapt, leg hem/haar dan op de zij. Doe het 
hoofd iets naar achteren. Dit om de ademweg vrij te maken. 

 Blijf bij de persoon tot hij /zij weer goed bij kennis is, vertel wat er gebeurd is en stel 
hem/haar gerust.  

(Hersentumor.nl, n.d.). 
 
Prognose 
Door medicamenteuze behandeling is 70% van de mensen met epilepsie aanvalsvrij. Zij 
kunnen ook een normaal leven lijden, mits zij zich aan een aantal richtlijnen houden. De 
andere 30% heeft een andere soort behandeling nodig. Er is geen beperkte 
levensverwachting (Epilepsie Liga, n.d.). 
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Bijlage III Extra beeldmateriaal  

Hieronder staan diverse linken weergegeven die verwijzen naar het YouTube kanaal van 
RaceRunning. De filmpjes die hierbij horen laten extra variaties op trainingen zien, zoals afzetten met 
1 been, achteruit slalommen en ‘konijnensprong’ achteruit.  
 
Extra variatie training -  Afzetten met 1 been 
https://www.youtube.com/watch?v=m2yGQeeT8vc 
 
Extra variatie training - Afzetten met 1 been 
https://www.youtube.com/watch?v=Ig4AnlO3COo  
 
Extra variatie training - Scherpe bochten slalom 
https://www.youtube.com/watch?v=GpLQWcVyysw  
 
Extra variatie training - Sprinten 
https://www.youtube.com/watch?v=rMjCO-qZ05M 
 
Extra: Variatie training - 1 been vooruit en achteruit slalom met 1 hand en 1 been  
https://www.youtube.com/watch?v=TIjb8roflEs  
 
Extra variatie training: Achteruit slalom en sturen met 1 hand 
https://www.youtube.com/watch?v=81jy2XY0O8A  
 
Extra variatie training - Konijnensprong achteruit 
https://www.youtube.com/watch?v=EtLsgQkJ1R4  
 
Extra variatie training - Met 1 been afzetten en achteruit lopen met 1 hand en 1 been 
https://www.youtube.com/watch?v=fuRpYbqT1as   
 
Extra variatie training - Sprinten en achteruit lopen 
https://www.youtube.com/watch?v=DLCS7yaDPX4  
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