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Beweging op maat: een exergame
programma voor ouderen 

Dr. Katrien Verhoeven – Onderzoeker expertisecel Healthy Living

Katrien Verhoeven – Onderzoeker Expertisecel Healthy Living 

Inhoud

• Wat zijn exergames? 

• Exergames gebruiken bij ouderen?  

• Evidentie voor gebruik?

• Good practice: Exergame programma UCLL

• What’s next?

• Active video console games, EXERcise en 
GAMing

• Lichaam gebruiken om spel te 

besturen 

• Combineert beweging met spelelement

Wat zijn exergames?

• Gespeeld op een spelconsole 

• Andere inputmethoden (bv. fiets, dans/drukmat, 
sportmateriaal verbonden aan pc,…)

Wat zijn exergames?

Spelconsoles

Met 
controller 

http://www.youtube.com/watch?v=zqaPFAZS1K8 http://www.youtube.com/watch?v=DTp7dOAAX6E

Zonder 
controller

http://www.youtube.com/watch?v=znL7BQQSlso

Kunnen exergames gebruikt

worden bij ouderen? 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0xoHg0t7OAhWCqxoKHXaGBnkQjRwIBw&url=https://manuspielt.wordpress.com/category/ps3-2/page/2/&bvm=bv.131286987,d.d2s&psig=AFQjCNHz4WK4Y-1m2TwkcePcDq_r2_ZhKQ&ust=1472285952008679
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0xoHg0t7OAhWCqxoKHXaGBnkQjRwIBw&url=https://manuspielt.wordpress.com/category/ps3-2/page/2/&bvm=bv.131286987,d.d2s&psig=AFQjCNHz4WK4Y-1m2TwkcePcDq_r2_ZhKQ&ust=1472285952008679
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• Exergames vragen een matige fysieke 
inspanning vergelijkbaar met wandelen 
aan 4,5 km/h (oa. Fachko et al., 2013; Taylor et al., 2014)

 Dus: Drempel is minder hoog, belasting is lager! 

• Ouderen vinden het fijn om te exergamen
(oa. Jorgensen et al., 2014; van Diest et al., 2013; Verhoeven & Heyrman, 2015)

Ja, want…

• Hoge therapietrouw aan exergame
programma’s (oa. Rosenberg et al., 2010; Skjaeret et al., 2016)

 Dus: Exergames houden de aandacht en de interesse  
over langere tijdsperiode vast

• Exergamen is veilig (oa. Chao et al., 2013; Griffin et al., 2012; 

Skjaeret et al., 2016)

Ja, want…

• Ouderen vinden het fijn om samen te 
spelen (oa. Wollersheim et al., 2010; Verhoeven & Heyrman, 2015)

 Dus: exergamen stimuleert de sociale interactie

• Exergames worden relatief snel 
aangeleerd (oa. Fachko et al., 2013) 

Ja, want… Voor- en nadelen van exergamen

Voordelen Nadelen 

Plezierig - spelelement Veel ruimte nodig (bv. meubels verplaatsen)

Samen bewegen Niet voor iedereen even geschikt (bv. ouderen in 
rolstoel/rollator, ouderen met epilepsie, visuele 
problemen,…) 

Lage drempel Kostenplaatje 

Veilig Begeleiding nodig (bv. bij opstart) (opleiding 
volgen)

Aandachtsafleiding van pijn Even wennen aan technologie

Afwisseling in oefeningen Opletten voor overbelastingsblessures

Opbouw in moeilijkheid (op maat)

Combineert voordelen van fysieke
activiteit met voordelen gamen (bv. 
cognitie stimuleren)

Is er evidentie om 

exergames te gebruiken bij

ouderen? 

• Effecten individuele studies

Hoopvol, want…

Evenwicht Clark & Kraemer (2009); Toulotte et al. (2012); Griffin et al. (2012); Rendon et al. (2012) 
Bieryla & Dold (2013); Chao et al. (2013); Pompeu et al. (2014); Kim et al. (2013) 

Fysieke activiteit Jung et al. (2009) 

Kracht Daniel (2012); Jorgensen et al. (2014); Kim et al. (2013) 

Stappen (gang) Clark & Kraemer (2009); Pompeu et al. (2014) 

Lenigheid Griffin et al. (2012) 

Uithouding Pompeu et al. (2014) 

Zelfvertrouwen Clark & Kraemer (2009); Jung et al. (2009); Rendon et al. (2012) 

Depressie Rosenberg et al. (2010); Yeol et al. (2013)

Eenzaamheid Jung et al. (2009) 

Levenskwaliteit Yeol et al. (2013); Pompeu et al. (2014) 

Cognitie Rosenberg et al. (2010)
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• Weinig reviews

Hoopvol, maar…

Van Diest et al. (2013) Er zijn nog niet zoveel “goede” effectstudies 
uitgevoerd, maar wel potentieel interessant om 
evenwicht te verbeteren

Molina et al. (2014) Individuele studies vinden vaak effecten (bv. 
houding, evenwicht, zelfvertrouwen), maar om te 
generaliseren is er meer onderzoek nodig 

Skjaeret et al. (2016) Exergamen is niet nadelig en vaak worden er 

effecten gevonden op het evenwicht

Welke exergames kunnen

gebruikt worden bij

ouderen? 

Exergames

Commerciële 
games 
(Bv. Kinect Sports)

Customized 
games
(Bv. Evertsen & Brox, 2015)

Hoe kunnen exergames

gebruikt worden bij

ouderen? 

• Kine (bv. als beweegprogramma of 
revalidatietool)

• Ergo (bv. geheugentraining, trainen van 
specifieke functies zoals reactievermogen)

• Animatie (bv. als spel in groep)

Zie good practice WZC Ter Linde 

In een woonzorgcentrum
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• Bij ouderen die nog thuis wonen                      
(bv. preventiemiddel)

• In de thuiszorg

• In lokale dienstencentra 

• In CADO

• …  

Maar ook …

Exergameprogramma

van de UCLL 

• 7 commerciële games (literatuuronderzoek,                      
overleg experten, trial out)

• Inspelen op valindicatoren 

Inhoud en achtergrond

Voorbeelden oefeningen 
Materiaal 

• Xbox360 Kinect + TV

• Games: Kinect Sports Ultimate + Just Dance 

• Handleiding voor spelers en begeleiders

• Stoelen
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Begeleiding

• Materiaal klaarzetten 

• Games besturen 

• Spelregels uitleggen 

• Oefeningen voordoen 

• Houding observeren en corrigeren

• Veiligheid garanderen

• Motiveren

Begeleiding

• Vooropleiding is noodzakelijk

- Opleiding voorzien vanuit UCLL

• Zie DEMO namiddag

Is dit programma effectief?

• Uitgetest in WZC Edouard Remy 

• 8 deelnemers:  

- Gemiddelde leeftijd: 79,75 (SD=9,04), 66-92 jaar

- MMSE: 27 (SD=3), 21-29

- 3 mannen, 5 vrouwen 

Is dit programma effectief?

• 2 weken familiarisatie

• 8 weken oefenen (2 x p/w, 45 min)

• Duo-play

• Onder begeleiding

Is dit programma effectief?

• Pre-posttest design: 
- Haalbaarheid programma 

- Invloed van programma op zelfredzaamheid

• Testbatterij: Vragenlijsten, fysieke testen, 
dagboeken, focusinterviews

• Onderzoeksrapport www.ucll.be/healthyliving.

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPvY8o_Bo8gCFUmcGgod3qUBwQ&url=http://www.ocmw-leuven.be/ouderen/woonzorgcentra/woonzorgcentrum-edouard-remy/&psig=AFQjCNEkk4p32lYOZ1MlkpvD1ra5RmZMWQ&ust=1443865721614081
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPvY8o_Bo8gCFUmcGgod3qUBwQ&url=http://www.ocmw-leuven.be/ouderen/woonzorgcentra/woonzorgcentrum-edouard-remy/&psig=AFQjCNEkk4p32lYOZ1MlkpvD1ra5RmZMWQ&ust=1443865721614081
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPvY8o_Bo8gCFUmcGgod3qUBwQ&url=http://www.ocmw-leuven.be/ouderen/woonzorgcentra/woonzorgcentrum-edouard-remy/&psig=AFQjCNEkk4p32lYOZ1MlkpvD1ra5RmZMWQ&ust=1443865721614081
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPvY8o_Bo8gCFUmcGgod3qUBwQ&url=http://www.ocmw-leuven.be/ouderen/woonzorgcentra/woonzorgcentrum-edouard-remy/&psig=AFQjCNEkk4p32lYOZ1MlkpvD1ra5RmZMWQ&ust=1443865721614081
http://www.ucll.be/healthyliving
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Is dit programma effectief ? 
inhoud en haalbaarheid

• Programma is kwaliteitsvol en haalbaar:

- Laagdrempelige leuke oefeningen

- Tevreden bewoners

- Hoge therapietrouw 

- Bewoners willen programma

verderzetten en raden het aan 

- Enthousiaste begeleiders

Reacties bewoners en begeleiders 

• Belangrijkste redenen om het vol te houden 
- Samen spelen met anderen

- Contact begeleiding 

- Goed voor zelfvertrouwen

- Plezierig 

- Functioneren ging vooruit 

Is dit programma effectief ? 
inhoud en haalbaarheid

• Leukste game: Boksen en golf 

• Minst leuke game: Dansen 

Is dit programma effectief ? 
inhoud en haalbaarheid

Is dit programma effectief ? 
Invloed op zelfredzaamheid

• 50% boekte vooruitgang qua zelfredzaamheid 
(veranderprofielen)

Ik ben stukken leniger 
geworden. Ik  kan nu 
veel gemakkelijk een 

geldstuk van de grond 
oprapen en ik kan mijn 

sokken makkelijker 
aandoen. Ik heb ook 
wat gewicht verloren.   

(man, 66 jaar)

• Testen: 
- Lenigheid nam toe 

- Werkgeheugen verbeterde

Ik voel me meer ontspannen, 
fitter en kan makkelijker stappen. 
Ik kan mijn schouder makkelijker 

bewegen en mijn evenwicht is 
erop vooruit gegaan. 

(vrouw, 92 jaar)

Ik slaap niet meer in de voormiddag. Ik heb 
ook veel minder last van mijn ademhaling. 
Mijn uithouding is erop vooruit gegaan. Ik 

ben ook veel opgewekter. 
(vrouw, 85 jaar)

Is dit programma effectief  
Invloed op zelfredzaamheid?
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Is dit programma effectief ? 
Invloed op zelfredzaamheid

• Zelfrapportage: 
- 87,5% voelde zich beter in vel 

- 75% gaf aan meer te bewegen 

- 75% kreeg meer zelfvertrouwen

- 75% kon beter stappen 

- 50% minder angst om te vallen 

- 50% beter evenwicht 

Conclusie

• UC Leuven – Limburg ontwikkelde een 
beloftevol exergameprogramma: 
- Inspeelt op de belangrijkste determinanten van beweging

- Haalbaar in een WZC

- Geapprecieerd door gebruikers

- Effectiviteit hoopvol, doch onderzoek nodig in grotere groepen

• Straks zelf uitproberen tijdens de demo’s

What’s next? 

• Huidige exergameprogramma verder 
verspreiden

• Update exergameprogramma (Xbox One)

• Uittesten van vernieuwde programma in lokale 
dienstencentra

What’s next? 

• Dienstverleningsaanbod: (inschrijven mogelijk)
- Aan de slag met exergames (Xbox 360 en Xbox One)

- Workshops aan UCLL (eerste 22 november)

- Workshop op de werkvloer (vormingspakketten op maat)

• Zie overzicht in mapje 

• Meer info? Mail katrien.verhoeven@ucll.be

Met dank aan…

• WZC Edouard Remy (Leuven)

• Expertisecel Healthy Living, UC Leuven-Limburg

• Expertisecel Active Ageing, UC Leuven-Limburg

• Expertisecentrum van Gezond Bewegen van de KU Leuven 
(PortaAL)

• Center for Human Movement Sciences, University Medical Centre 
(UMCG), University of Groningen

• WZC Ter Linde (Vilvoorde) en WZC Portugesehof (Hoboken)

• Expertisecentrum val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Bedankt voor uw aandacht

Vragen? 

mailto:katrien.verhoeven@ucll.be
teaser.wmv
teaser.wmv

