
De ervaringen van ouders van jonge 
kinderen met de racerunner.

Inleiding

Kinderen met een lichamelijke beperking bewegen te 

weinig in vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten.1 Veel 

belemmerende factoren zijn van invloed, zoals 

onvoldoende geschikte hulpmiddelen.2 De racerunner 

wordt vaak gebruikt bij oudere kinderen tijdens sport of 

in het dagelijks leven.3 Of de racerunner geschikt is voor 

jongere kinderen moet worden onderzocht, zodat de 

kinderfysiotherapeut deze vaker kan inzetten en 

promoten.

Vraagstelling

Wat zijn de ervaringen van ouders van jonge 

kinderen met een lichamelijke beperking met 

het gebruik van de racerunner in het 

dagelijks leven en tijdens sport?

Methode

Design:

• Beschrijvend kwalitatief onderzoek, niet WMO-plichtig

• Onderdeel van ‘Racerunnen voor jonge kinderen met 

een ernstig lichamelijke beperking’

Dataverzameling: 

• Interviewguide | Topiclijst

• 11 semigestructureerde interviews met ouders van 

kinderen van 5 t/m 9 jaar, beperkt in het lopen

Data-analyse:

• Transcriptieguide | Verbatim

• Thematisch inductieve strategie

Resultaten
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Buitenspelen 
Overal naartoe  
Samen als gezin

• Racerunner thuis
• Vrijheid
• Zelfstandigheid
• Zelfvertrouwen

• Ruimte 
neerzetten

• Vervoer auto
• Aanvraag
• Deelname 

verkeer: 
Controle 
Snelheid  
Remmen    
Sturen

• Onderdeel team 
• Training
• Sociaal contact 

andere kinderen
• Wedstrijden

• Tijdstip 
• Stop training: 

Vermoeidheid  
Concentratie

• Instellen zelf
• Lichte 

constructie
• Makkelijk
• Snel
• Wendbaar 

• Één leverancier
• Zoeken juiste 

afstelling zadel

• Geen 
verstopping 
darmen

• Lopen beter
• Mobiliteit benen 
• Rennen
• Spierkracht
• Rompbalans
• Uithoudings-

vermogen

• Zadelpijn 
• Valpartijen
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Conclusie

Ouders hebben positieve ervaringen 

met de racerunner en zien veel 

voordelen ten opzichte van andere 

hulpmiddelen. Het belangrijkste 

vinden ouders het kunnen bewegen, 

de fysieke verbetering en het sociale 

contact door de racerunner. Als 

nadelen worden het formaat en de 

aanvraag genoemd, maar hier worden 

veel oplossingen voor aangedragen.

Discussie

+ Onderzoekerstriangulatie

+ Saturatie

+ Steekproef

- Onderzoekersbias

- Geen membercheck

Aanbevelingen:

• Ontwikkelen toolbox + implementeren

racerunner
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‘Ik vind gewoon het grote voordeel dat 
je…als gezin zijnde gewoon samen 

weg kunt, dingen samen kunt 
doen..dat is het grootste voordeel en 

zo gewoon mogelijk.’

‘Ze kan gewoon..rennen ineens, dat 
heeft ze eigenlijk nog nooit 

gedaan natuurlijk.’
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