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VOORWOORD 

Wij zijn twee studenten Medical Management Assistant aan de UC Leuven. In het kader van 

het opleidingsonderdeel ‘Bachelor@research’ stelden wij deze scriptie op. 

Onze voorkeur ging uit naar het onderwerp ‘Exergames bij ouderen (met dementie)’. 

Maatschappelijk gezien is dit een belangrijk onderwerp, omdat de ziekte steeds meer mensen 

treft. Bij gebrek aan een afdoende behandeling is het belangrijk om de symptomen van deze 

ziekte te verminderen of vertragen en de levenskwaliteit van de patiënt en diens omgeving te 

verbeteren. Beweging speelt hierbij een belangrijke rol. Het inzetten van nieuwe technologieën 

als hulpmiddel om beweging te stimuleren, leek ons hierbij interessant. 

Bij het schrijven van de paper en het uitvoeren van het onderzoek kregen wij hulp van 

verschillende personen. Mede dankzij hun medewerking konden we dit eindresultaat bereiken. 

We willen hen daarom graag bedanken. 

Eerst en vooral gaat grote dank uit naar mevrouw Verhoeven, onze interne scriptiebegeleider. 

Zij bezorgde ons achtergrondinformatie over het onderwerp en continu opbouwende feedback, 

waardoor we steeds vooruitgang boekten. 

Daarnaast zetten we graag Steve Eembeeck, kinesitherapeut in woonzorgcentrum Edouard 

Remy, in de kijker. Zijn bereidheid om ons te begeleiden bij het uitvoeren van het onderzoek 

in het woonzorgcentrum leverde ons veel en nuttige informatie op. 

Ook bedanken we via deze weg nogmaals de zorgverleners van woonzorgcentrum Edouard 

Remy voor hun deelname aan de enquête. Dankzij hen kregen wij inzicht in hun mening over 

het gebruik van exergames (bij personen met dementie), zowel in woonzorgcentra in het 

algemeen als in woonzorgcentrum Edouard Remy.  



 

ABSTRACT 

Uit onderzoek blijkt dat beweging een beschermende factor is bij het ontwikkelen van 

dementie. Ook curatief kan beweging ingezet worden om symptomen van dementie te 

vertragen en af te remmen. Hoewel beweging belangrijk is, behaalt een groot deel van de 

ouderen de bewegingsnorm niet. Redenen hiervoor zijn onder andere onvoldoende kennis 

over het belang van beweging en beperkte ondersteuning van de naaste omgeving. Het 

werkveld zoekt daarom naar aangepaste vormen van beweging voor personen met dementie. 

In dit kader kunnen exergames voorgesteld worden. Dit zijn videogames die gespeeld worden 

door het lichaam te bewegen. 

Deze scriptie onderzoekt de vraag of exergames gebruikt kunnen worden bij personen met 

dementie. We voerden een grondige literatuurstudie uit om deze vraag te beantwoorden. 

Daarnaast namen we een enquête af bij zorgverleners die tewerkgesteld zijn in 

woonzorgcentrum Edouard Remy. In totaal namen 45 zorgverleners deel aan de studie. De 

helft van hen kreeg vóór het invullen van de enquête een demonstratiefilmpje te zien (N = 

23), de andere helft niet (N = 22). 

Uit de resultaten blijkt dat de zorgverleners doorgaans heel positief staan tegenover het 

gebruik van exergames in woonzorgcentra in het algemeen. Verder zijn de zorgverleners 

eerder positief wat betreft het gebruik van exergames bij personen met dementie. Volgens 

hen zouden exergames bij meerdere stadia van dementie kunnen worden gespeeld, 

voornamelijk bij personen met een lichte en matige vorm van dementie. Wanneer ingegaan 

wordt op de vraag of ze exergames willen gebruiken in hun eigen woonzorgcentrum kunnen 

we besluiten dat ze dit allemaal wensen, ook bij personen met dementie.  

Omdat er algemene positiviteit heerst onder de zorgverleners, zouden woonzorgcentra kunnen 

overwegen om exergames in te voeren als hulpmiddel om beweging te stimuleren (bij 

personen met dementie). 

 

Kernwoorden: beweging – dementie – bewegingsnorm – exergames – woonzorgcentra 
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DEEL 1: INLEIDING 

Dementie is een ernstige ziekte die steeds meer oudere mensen treft. Omdat er geen 

eenduidige oorzaak is, wordt dementie vaak weergegeven als een verzamelnaam voor een 

groep ziektebeelden die aandoeningen van de hersenen gemeenschappelijk hebben. Bij deze 

ziekte is er sprake van een proces waarbij ouderen achteruitgaan op verschillende 

levensdomeinen, zoals het cognitief en lichamelijk functioneren. Zo verliezen ze bijvoorbeeld 

hun geheugen en verlopen de activiteiten van het dagelijks leven niet meer zo vlot als 

voordien. Hoewel dementie al in 1907 gediagnosticeerd werd, is er nog steeds geen 

behandeling voor de aandoening. Wel is er doorheen de jaren in toenemende mate kennis 

opgebouwd over behandelstrategieën die het ziekteproces mogelijks kunnen 

vertragen. Beweging is hier een voorbeeld van. 

Beweging kan de gezondheid van de hersenen positief beïnvloeden en zou dus logischerwijs 

ook goed zijn voor personen met dementie. Uit onderzoek blijkt echter dat personen met 

dementie onvoldoende bewegen. Ze halen met andere woorden de bewegingsnorm niet die 

opgesteld werd door het Vlaams Instituut Gezond Leven. Een belangrijke reden hiervoor is de 

toegankelijkheid van bewegingsactiviteiten. Dit wil zeggen dat activiteiten onvoldoende 

bereikbaar zijn voor deze doelgroep, maar ook dat er voor hen geen goede communicatie, 

duidelijke informatie en logische instructies zijn omtrent bewegen. Omdat beweging het 

achteruitgangsproces kan vertragen, is het essentieel om een manier te vinden die de drempel 

om te bewegen bij personen met dementie verlaagt. 

In het kader hiervan werden exergames ontwikkeld. Dit zijn videospelen waarbij fysieke 

inspanning centraal staat. Uit eerder onderzoek bleken deze spelen effectief bij andere 

doelgroepen zoals ouderen. Onderzoek naar de effectiviteit van exergames bij personen met 

dementie is eerder schaars. Daarom gaat deze scriptie dieper in op dit onderwerp. 

De inleiding van deze scriptie beschrijft eerst het ziekteverloop van dementie. Zo komen de 

definitie, de soorten dementie, het dementieproces en de verschillende gevolgen van de ziekte 

aan bod. Verder bespreekt deze scriptie hoe vaak dementie voorkomt, welke factoren het risico 

op dementie verhogen en hoe dementie aangepakt kan worden. Nadien ligt de focus op 

beweging en het belang hiervan voor personen met dementie. Tot slot komen exergames als 

middel om beweging te stimuleren bij personen met dementie aan bod. De inleiding sluit af 

met een introductie tot het eigenlijke onderzoek, namelijk de onderzoeksvragen en 

hypothesen. 
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1 Dementie 

In het eerste deel van deze scriptie wordt meer uitleg gegeven over de aandoening ‘dementie’. 

Vooreerst wordt een omschrijving van de ziekte gegeven. Daarna wordt ingegaan op de 

prevalentie van dementie en de risicofactoren om de ziekte te krijgen. Tot slot komt de 

behandeling aan bod.  

1.1 Definitie van dementie 

Dementie is een aandoening van zenuwcellen in de hersenen en de verbinding tussen deze 

zenuwcellen. Doordat de informatieverwerking in de hersenen verstoord is, doen zich gevolgen 

zoals geheugenverlies voor. Omdat er geen eenduidige oorzaak van dementie is, wordt vaak 

gezegd dat het een verzamelnaam is voor een groep aandoeningen waarbij het cognitief 

functioneren wordt beïnvloed door meerdere stoornissen (Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, 

2019A; Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, z.d.A). 

Belangrijk om te weten, is dat de aandoening zich niet plots voordoet. Er is steeds sprake van 

een geleidelijke achteruitgang, zowel van het functioneren van de hersenen als de persoon 

in het algemeen. Deze achteruitgang kan meerdere jaren in beslag nemen (Onthoumens.be, 

2019). 

Dementie is niet hetzelfde als vergeetachtigheid. De uitspraak “Elke persoon die vergeetachtig 

is, heeft een beginnende vorm van dementie” moet dan ook genuanceerd worden. Dementie 

en vergeetachtigheid onderscheiden zich van elkaar door de mate van afhankelijkheid. Een 

persoon met dementie vergeet zaken en kan hierdoor minder zelfstandig leven. Dit is niet 

hetzelfde als een (oudere) persoon die soms zaken vergeet, zonder noemenswaardige invloed 

op zijn functioneren (Regionaal expertisecentrum dementie Memo, 2016). 

1.2 Soorten dementie 

Zoals eerder aangehaald, is dementie geen aandoening op zich, maar een syndroom dat het 

gevolg is van verschillende aandoeningen. Deze aandoeningen worden hieronder besproken. 

Volgens Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw (z.d.A) is de ziekte van Alzheimer de 

meest gekende en meest voorkomende vorm van dementie. In maar liefst 50 tot 75% van de 

gevallen van dementie zou er sprake zijn van de ziekte van Alzheimer. Bij deze aandoening 

verzamelt een grote hoeveelheid eiwitten, meer bepaald amyloïde plaques, zich in de hersenen 

waardoor zenuwcellen in het hersengebied afsterven. In eerste instantie wordt de 

hippocampus getroffen, wat voornamelijk problemen op vlak van herinneringen en het 

kortetermijngeheugen oplevert. Andere kenmerken van personen met Alzheimer zijn onder 

andere een slecht redeneervermogen en problemen met het vinden van de juiste woorden 

(Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, 2019A; National Institute on Aging, 2017). 
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Wanneer de oorzaak van dementie gelegen is in de frontale en temporale kwabben (zie 

afbeelding 1) van de hersenen, gaat het om frontotemporale dementie (FTD). Bij deze 

aandoening gaan zenuwcellen in de voornoemde hersengebieden verloren doordat er zich 

groepen abnormale eiwitten zoals het Tau-eiwit in verzamelen. Het resultaat van deze 

ophopingen is dat de persoon vooral abnormaliteiten vertoont op vlak van gedrag, planning, 

taalvaardigheid en emoties. Zo kan het dat hij veel minder empathisch is dan voordien en 

ongepaste reacties geeft over bijvoorbeeld iemand zijn uiterlijk (Hersenstichting, 2019). 

 

Afbeelding 1: Hersenkwabben (Rijksuniversiteit Groningen, z.d.) 

Een derde vorm van dementie is de vasculaire dementie, welke te wijten is aan een slechte 

doorbloeding van de hersenen. Deze aandoening komt geregeld voor na een hartstilstand of 

een herseninfarct, waarbij de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen plotseling wordt 

afgebroken. Ongeveer één op vijf personen die een beroerte krijgt, ontwikkelt binnen de zes 

maanden daaropvolgend deze vorm van dementie. Bovendien hebben personen met 

cardiovasculaire ziekten een verhoogd risico om vasculaire dementie te ontwikkelen. Er sterven 

hersencellen af doordat bepaalde hersengebieden onvoldoende worden voorzien van bloed. 

De symptomen van dit soort dementie zijn dan ook verschillend naargelang het getroffen 

gebied en variëren bijvoorbeeld van desoriëntatie tot stoornissen in de waarneming 

(Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, z.d.A; Jongdementie, z.d.; Alzheimer’s Society, 

2019). 

Lewy Body dementie is een laatste veelvoorkomende soort dementie. Het gaat om een 

aandoening die zich situeert tussen de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, 

omwille van symptomen zoals geheugenproblemen en motorische verstoringen. Bij deze 

aandoening liggen twee abnormale zaken aan de basis, namelijk het optreden van een 

bepaalde stof (alpha synucleine) in de zenuwcellen van de hersenschors en het optreden van 

die stof in de diepere grijze hersenkernen. De aanwezigheid van deze stof heeft als gevolg het 

verlies van bepaalde zenuwcellen in de hersenen, welke belangrijke neurotransmitters 

voorzien. De neurotransmitters die normaal gezien vrijgegeven worden staan namelijk in voor 

bijvoorbeeld het geheugen, het gedrag, de cognitie, de beweging en de motivatie van een 

persoon (UZ Leuven, z.d.; National Institute on Aging, 2018). 

Naast voorgaande vier oorzaken van dementie, komen soms nog enkele andere vormen 

voor. Multiple sclerose, AIDS en overmatig alcoholgebruik bijvoorbeeld kunnen ook leiden tot 

dementie (Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, 2019A). 
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1.3 Symptomen van dementie 

Hoewel de verschillende vormen van dementie een aantal kenmerken duidelijk 

gemeenschappelijk hebben, zijn de symptomen ook afhankelijk van de persoon en de oorzaak 

van de aandoening. Bij elke ziekte is namelijk een ander onderdeel van de hersenen aangetast, 

wat ook andere symptomen met zich meebrengt (Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, 2019B). 

Het meest voorkomende symptoom is een aantasting van het geheugen. Hierbij worden 

zaken die voordien logisch waren vergeten. Door verlies van het kortetermijngeheugen vergeet 

de persoon in eerste instantie kleine zaken zoals waar hij sleutels heeft achtergelaten of wat 

hij aan het doen was. In verder gevorderde stadia kan de persoon zelfs een aantasting van 

het langetermijngeheugen ondervinden. In dat geval vergeet hij bijvoorbeeld namen van 

kinderen en stelt hij steeds dezelfde vragen, omdat hij vergeten is dat hij die eerder heeft 

gesteld (Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, 2019B). 

Een tweede belangrijk symptoom is de verstoring van het taalvermogen. Zo hebben 

personen met dementie regelmatig problemen met het vormen van een logische structuur in 

zinnen of hebben ze het moeilijk met het benoemen van voor de hand liggende voorwerpen. 

Dit laatste wordt afasie genoemd. Deze symptomen hebben tot gevolg dat de persoon zich 

moeilijk kan uitdrukken, moeite heeft om een gesprek te voeren en zich niet snel begrepen 

voelt (CM Ziekenfonds, 2017A). 

Een verstoring op vlak van handelingen is volgens CM Ziekenfonds (2017A) een ander 

veelvoorkomend symptoom. Na verloop van tijd kan een persoon die lijdt aan dementie 

moeilijkheden ervaren met het uitvoeren van dagelijkse, eenvoudige handelingen. Dit betekent 

dat een persoon met dementie dikwijls hulp nodig heeft bij het aankleden of dat hij niet meer 

in staat is om zelf te koken. In dat geval is hulp van bijvoorbeeld thuiszorgdiensten gewenst. 

Daarnaast is het typerend voor personen met dementie om tot een bepaalde hoogte 

gedesoriënteerd te zijn. Deze desoriëntatie doet zich voor op verschillende gebieden. Een 

eerste gebied is de desoriëntatie in tijd, waarbij de persoon met dementie geen besef van 

uren, dagen, jaren of seizoenen heeft. Hij kan bijvoorbeeld om 15 uur klaar staan om te gaan 

slapen. Desoriëntatie in ruimte houdt in dat de persoon met dementie bijvoorbeeld op wandel 

gaat en de weg naar huis niet meer vindt. Ook op het niveau van de persoon kan er sprake 

zijn van desoriëntatie. Dit wil zeggen dat de persoon met dementie zichzelf bijvoorbeeld niet 

meer herkent in de spiegel (Gezondheid en Wetenschap, 2019; Regionaal expertisecentrum 

dementie Memo, 2016). 

Tot slot komen er ook vaak persoonlijkheidsveranderingen voor. Een persoon met 

dementie kan bijvoorbeeld heel beleefd en beheerst geweest zijn in zijn ‘jongere’ jaren, maar 

door de dementie achterdochtig worden. Een voorbeeld hiervan is anderen de schuld geven 

bij het verliezen van voorwerpen, zoals een ring of sleutels. Ook stemmingswisselingen dragen 

bij tot de persoonsverandering. Zo kan een persoon met dementie het ene moment snikken 

van verdriet en het andere moment in lachen uitbarsten (Stichting Lentis Maatschappelijke 

Onderneming, z.d.A). 
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Andere algemene symptomen die vele personen met dementie ervaren zijn onder andere 

een onrustig gevoel, verwarring, vergissingen in de waarneming, moeilijkheden met 

geldbeheer, isolatie van sociale contacten, vermageren of verdikken en incontinentie 

(Gezondheid en Wetenschap, 2019). 

De vernoemde symptomen komen niet bij iedere persoon met dementie voor. De symptomen 

die een persoon met dementie ervaart zijn afhankelijk van de persoon, de oorzaak van de 

dementie en de fase van dementie waarin hij zich bevindt. In een volgend deel worden deze 

fasen besproken. 

1.4 Fasen van dementie 

Zoals eerder aangegeven, overkomt dementie een persoon niet van de ene dag op de andere. 

Er is een geleidelijke groei naar een volledige aftakeling van de hersenfuncties. In dat proces 

wordt een onderscheid gemaakt tussen vier fasen. Elk van deze fasen heeft zijn eigen 

kenmerken, die hieronder worden besproken. 

Een eerste fase wordt meestal gezien als een voorstadium van dementie, omdat de eerste 

verschijnselen optreden. Het uitvoeren van kleine dagelijkse taken is niet meer 

vanzelfsprekend. Er is sprake van vergeetachtigheid, waarbij bijvoorbeeld vergeten wordt wat 

de persoon gedaan heeft op een dag of hoe aardappelen gekookt worden. Die beginnende 

geheugenstoornis merkt de persoon zelf op en dat maakt dat hij zich bedreigd voelt. Daarom 

wordt deze fase ook de bedreigde ik-fase genoemd (Landgoed Rijckholt, 2015). 

Het volgende stadium waarin een persoon na twee à drie jaar terechtkomt, wordt volgens 

Landgoed Rijckholt (2015) de verdwaalde ik-fase genoemd. Een belangrijk kenmerk in deze 

fase is de desoriëntatie op meerdere vlakken, wat later uitgebreider aan bod komt. Deze 

desoriëntatie uit zich bijvoorbeeld in verwarring in tijd of in het letterlijk verdwaald lopen op 

straat. Omgevingspersonen worden belangrijker, omdat de persoon zelf minder taken kan 

uitvoeren en meer in het oog moet worden gehouden (Stichting Alzheimer Nederland, z.d.). 

In een verder verloop van de ziekte begeeft de persoon zich in de verborgen ik-fase. 

Doordat het geheugen de persoon meer en meer in de steek laat, staat herhaling in dit stadium 

centraal. Zowel in het praten met anderen als in de handelingen die de persoon uitvoert, is dit 

duidelijk merkbaar. Ook de desoriëntatie blijft zich verder ontwikkelen, waardoor onveilige 

situaties zoals nachtelijk dwalen zich voordoen. De dementie neemt de persoon stilaan over 

en gaat een eigen leven leiden binnen de persoon, met als gevolg dat de persoon zich 

terugtrekt (Landgoed Rijckholt, 2015; Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming, z.d.B). 

Het laatste stadium wordt de verzonken ik-fase genoemd, want de dementie neemt de 

persoon en zijn zelfstandigheid bijna zo goed als volledig over. Omdat ook intellectuele functies 

worden uitgeschakeld, wordt er vaak gewerkt met zintuiglijke stimulering door gebruik te 

maken van bijvoorbeeld muziek. Door de hoge zorgvraag is het niet ongewoon dat personen 

in dit stadium permanent in een zorginstelling verblijven (Landgoed Rijckholt, 2015; CM 

Ziekenfonds, 2017B). 
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1.5 Gevolgen van dementie 

Dementie is een erg ingrijpend syndroom dat zowel op de persoon zelf als op de omgeving 

een grote impact heeft. 

Over het algemeen kan worden gezegd dat het verlies van de zelfstandigheid het grootste 

gevolg is van dementie. Personen met dementie die zich in een later stadium bevinden, kunnen 

dagelijkse activiteiten niet meer uitvoeren en hebben bijvoorbeeld hulp nodig om zich aan te 

kleden, zich te wassen en te koken. Daarnaast gaan, door aantasting van het 

langetermijngeheugen, ook herinneringen van vroeger verloren. Op die manier verdwijnt ook 

de persoonlijke levensgeschiedenis (Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, 2019A). 

Voor de familie brengt de diagnose volgens CM Ziekenfonds (2017C) eveneens een grote 

verandering met zich mee. Dementie vereist dat familieleden de nodige zorg bieden en vraagt 

aanpassing in de omgang met de persoon. Familieleden moeten zich met andere woorden 

‘opofferen’ om tijd vrij te maken en moeten wennen aan het feit dat de dementie de persoon 

stilaan overneemt. Die nieuwe situatie brengt dikwijls spanningen met zich mee, wat ertoe 

leidt dat familieleden nood hebben aan ondersteuning van externen zoals thuiszorgdiensten 

(BioMed Central Ltd, 2012). 

Ten slotte zijn er ook gevolgen voor de maatschappij. De aandoening brengt namelijk heel 

wat kosten met zich mee. Er wordt steeds onderzoek gedaan naar nieuwe inzichten over de 

aandoening, er moet medicatie voorzien worden en er moet voldoende opvang zoals 

thuiszorghulp worden aangeboden. Deze laatste kost is de grootste, omdat zorginstellingen 

vergoed moeten worden en familieleden geregeld ervoor kiezen halftijds te gaan werken om 

de zorg op zich te kunnen nemen. In Nederland bijvoorbeeld liepen de kosten in 2015 op tot 

6,6 miljard euro (BioMed Central Ltd, 2012; Volksgezondheidenzorg.info, 2019). 
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1.6 Hoe vaak komt dementie voor? 

Volgens de World Health Organization (2017) lijden wereldwijd ongeveer 50 miljoen mensen 

aan dementie. Omwille van de bevolkingsgroei wordt nog een serieuze stijging van deze cijfers 

verwacht. Het grootste aantal personen met dementie is terug te vinden in Oost-Azië, waar 

bijna 10 miljoen mensen aan de ziekte lijden. West-Europa staat op de tweede plaats, met 

zo’n 7,5 miljoen personen met dementie (Alzheimer’s Disease International, 2015). 

Wat de prevalentie in Vlaanderen betreft, kan gekeken worden naar het onderzoek van 

Steyaert (2016). Uit deze studie blijkt dat er in 2015 maar liefst 122 161 Vlaamse personen 

aan dementie leden. Hoewel er een opvallende piek is van vrouwen met dementie tussen 

85 en 89 jaar (21 292 vrouwen), komt dementie meestal voor op een leeftijd tussen 80 en 

84 jaar. In 2015 zouden 31 298 Vlaamse mannen en vrouwen met die leeftijd de diagnose 

dementie gekregen hebben (zie tabel 1). 

Leeftijd 30-59 60-64 56-59 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ totaal 

Mannen 2.313 391 3.134 4.075 7.874 11.847 8.469 3.906 499 42.326 

Vrouwen 1.177 1.762 2.520 5.353 10.513 19.451 21.292 14.717 3.049 79.835 

Totaal 3.308 2.153 5.654 9.428 18.387 31.298 29.761 18.623 3.548 122.161 
Tabel 1: Aantal personen met dementie in Vlaanderen (Steyaert, 2016) 

Ook in Vlaanderen wordt verwacht dat het aantal personen met dementie zal stijgen. De 

vergrijzing van de bevolking ligt hierbij aan de basis. Een betere omgang met de 

bevolkingsgezondheid impliceert dat mensen in staat zijn om een oudere leeftijd te behalen. 

En hoe ouder een persoon, hoe groter de kans op dementie. Door de hogere 

leeftijdsverwachting zullen er dus ook meer personen met dementie zijn. Er wordt daarom 

geschat dat het aantal Vlaamse personen met dementie in 2015 meer dan verdubbeld zal zijn 

tegen 2060 (zie grafiek 1) (Steyaert, 2016). 

 

Grafiek 1: Aantal Vlaamse personen met dementie in de toekomst (Steyaert, 2016) 
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1.7 Beïnvloedende factoren voor dementie 

Er zijn heel wat beschermende factoren die de kans op dementie verkleinen. Voorbeelden 

hiervan zijn het blijven trainen van de cognitie door een nieuwe taal te leren, het sociaal actief 

blijven door vrijwilligerswerk te doen, het aangaan van een mediterraan dieet en het opnemen 

van voldoende vitamine D. 

Aan de andere kant zijn er risicofactoren die de kans op dementie vergroten. Op sommige van 

deze factoren kan een persoon invloed uitoefenen, op andere niet. De factoren worden 

hieronder achtereenvolgens besproken. 

1.7.1 Niet-manipuleerbare risicofactoren 

De leeftijd van een persoon speelt de grootste rol in het krijgen van dementie. Hoe ouder 

een persoon, hoe meer kans hij heeft om dementie te krijgen. Wordt de diagnose gesteld 

vooraleer de persoon een leeftijd van 65 bereikte, dan is er sprake van jongdementie 

(Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, 2019C). 

Hoe hoger de lonen in een land, hoe meer welvaart er heerst, hoe hoger de levensverwachting 

en hoe groter de kans dat een persoon ooit dementie heeft. De economische toestand van 

het land waarin een persoon leeft, heeft dus een invloed op de kans dat dementie zich 

voordoet. Bij lageloonlanden zou dementie minder regelmatig voorkomen. Dit enkel omdat de 

levensverwachting er niet groot is (Alzheimer’s Research UK, z.d.). 

Erfelijkheid kan een derde risicofactor zijn voor dementie, want bij sommige soorten van 

dementie, voornamelijk Alzheimer, zijn de genen beslissend. Bij deze ziekte zijn er 

veranderingen in genen, namelijk bèta-A4-eiwitfragment (APP), preseniline 1 (PSEN 1) en 

preseniline 2 (PSEN 2). Deze veranderingen zorgen ervoor dat er abnormale eiwitten worden 

vrijgegeven, die op hun beurt de hersenen beschadigen (Gezondheid NV, 2019; University 

Health News, 2016). 

1.7.2 Manipuleerbare risicofactor 

Ook een ongezonde levensstijl zou volgens SaniMemorix (2018) bijdragen aan een hogere 

kans op dementie. Onder een ongezonde levensstijl wordt onder andere lang stilzitten, weinig 

groenten en fruit en te veel alcoholconsumptie verstaan. 
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1.8 Behandeling van dementie 

Dementie is een onomkeerbare aandoening waarbij de hersenfuncties van een persoon steeds 

meer achteruitgaan. Hoewel het syndroom niet te genezen is, kunnen sommige maatregelen 

wel een grote rol spelen in de vertraging van het dementieproces. Om de aandoening op een 

juiste manier tegen te kunnen werken, is een snelle, vroegtijdige diagnose belangrijk. 

1.8.1 Vroegtijdige diagnose van dementie 

Volgens Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw (z.d.B) gebeurt de diagnosestelling van 

dementie gemiddeld pas twee à drie jaar nadat de eerste symptomen zich voordeden. Een 

lange prediagnoseperiode brengt onzekerheid met zich mee en leidt ertoe dat de 

levenskwaliteit achteruitgaat. De persoon met dementie is niet meer zo fit en zelfstandig, 

beleeft minder plezier en ervaart minder steun dan voordien. 

Het is daarom volgens National Health Service (2017) van belang dat de diagnose zo snel 

mogelijk gesteld wordt. Enkel op die manier kan tijdig worden ingegrepen om de symptomen 

te verminderen en het dementieproces te vertragen. Hoe vroeger de diagnose gesteld wordt, 

hoe beter er op het proces kan worden ingespeeld. 

1.8.2 Behandeling van dementie 

De symptomen van dementie kunnen op heel wat manieren worden uitgesteld of afgeremd, 

waardoor een kwaliteitsvol leven (langer) mogelijk is. 

Enerzijds kan medicatie er volgens het Regionaal expertisecentrum dementie Memo (2016) 

voor zorgen dat verschillende symptomen zoals angst, slapeloosheid en ongeremde 

gedragingen getemperd worden.  Het is cruciaal om hiervoor in overleg te treden met de 

behandelde arts. 

Aan de andere kant, kan ook de persoon met dementie zelf initiatief nemen om het 

dementieproces te verlichten. De achteruitgang wordt namelijk beïnvloed door de levensstijl 

van een persoon. Een goede levensstijl bestaat uit een veelheid aan acties, waaronder 

bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten. Uit onderzoek van Kuiper et al. (2015) blijkt 

dat personen meer kans hebben op dementie indien ze minder sociaal contact hebben en meer 

eenzaamheid ervaren. 

Verder is het ook belangrijk om voldoende aan lichaamsbeweging te doen. Bewegen zorgt niet 

alleen voor een kleinere kans op hart- en vaatziekten. Het draagt ook bij tot de valpreventie 

en het houdt mensen mentaal gezond (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, z.d.C). 

Andere aanbevelingen zijn het trainen van de cognitie door te lezen of raadsels op te lossen, 

het stoppen met roken, het blootstellen aan vitamine D zoals de zon en het opnemen van 

gezonde voeding zoals fruit, groenten, noten e.d. (Mayo Foundation for Medical Education and 

Research, 2019). 
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2 Beweging bij dementie 

Dementie is niet te genezen, maar zoals eerder besproken, kunnen er wel acties ondernomen 

worden om de symptomen te vertragen en het ziekteproces af te remmen. Beweging speelt 

daarbij een belangrijke rol. 

Dit deel beschrijft eerst het belang van beweging bij dementie. Vervolgens komen de 

verschillende beweegnormen aan bod en wordt besproken waarom personen met dementie al 

dan niet bewegen. Tot slot wordt een overzicht gegeven van bestaande beweeginitiatieven 

voor personen met dementie. 

2.1 Het belang van beweging bij dementie 

Eerst en vooral is het interessant om al van jongs af aan in beweging te zijn. Op die manier 

bouwt het lichaam een reserve op in de prefrontale hersenen, welke er op oudere leeftijd 

voor kan zorgen dat een persoon minder snel aftakelt door een ziekte. Het blijkt dat personen 

die meer bewegen bijna de helft minder kans hebben om dementie te ontwikkelen dan 

personen die weinig of niet bewegen. Dit geldt voor de verschillende vormen van dementie en 

voor beide geslachten (SlimSupport, 2018; De Zeeuw, 2015). 

Ten tweede verbetert fysieke activiteit zowel de bewegingsvaardigheden als de 

lichamelijke conditie van de persoon met dementie. Dit zorgt ervoor dat ze langer in staat 

zijn om dagelijkse activiteiten zoals schoonmaken en koken uit te voeren. Ook biedt beweging 

bescherming tegen verschillende fysieke en mentale welvaartsziekten, bijvoorbeeld 

hart- en vaatziekten, diabetes en kanker (SilverFit, 2019A; Alzheimer’s Society, 2015; 

Van Acker & Vlaamse Ouderenraad, 2018; Sportzorg, 2016). 

Bovendien vermindert het valrisico naarmate een persoon meer beweegt, omdat beweging 

de spierkracht en de coördinatie van een persoon verbetert (Van Acker & Vlaamse 

Ouderenraad, 2018). 

Daarnaast zorgt beweging voor het stimuleren van de verschillende zintuigen: het gehoor, het 

zicht, het gevoel en de geur. Voor personen met dementie is het goed om deze prikkels te 

ontvangen, omdat de hersenen dan getraind blijven en niet steeds meer inactief worden. 

Beweging heeft met andere woorden een grote impact op de hersenfuncties van een persoon 

met dementie. Het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat er een goede bloedsdoorloop is naar de 

hersenen en zo de overleving van hersencellen en de aanmaak van nieuwe hersencellen wordt 

gestimuleerd (SlimSupport, 2018; Dementia Australia, 2015). 

Beweging leidt eveneens tot meer zelfvertrouwen, een beter welzijn en humeur en een 

langere zelfstandigheid van de persoon met dementie. Zo verlaagt bewegen eerst en vooral 

de lichamelijke onrust en de kans op depressie, wat veelvoorkomende symptomen zijn bij 

dementie. Personen met dementie voelen zich dankzij beweging namelijk beter in hun vel, 

waardoor ze minder last hebben van angst, onrust en stemmingswisselingen. Ook beschermt 

beweging tegen obstipatie, doorligwonden en incontinentie (Van Acker & Vlaamse 

Ouderenraad, 2018; SilverFit, 2019A; Alzheimer’s society, 2015; Alzheimer Nederland, z.d.A; 

Dementia Australia, 2016). 
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Verder kunnen actieve personen met dementie ervoor zorgen dat er ook economische winst 

is op maatschappelijk gebied, dit ten opzichte van een sedentaire oudere bevolking. 

Als personen met dementie vaker bewegen, zijn ze minder genoodzaakt zich tot medische 

diensten te wenden (Woudstra, 2009). 

Ten slotte werd er de afgelopen jaren ook van uitgegaan dat beweging de cognitieve 

achteruitgang kan vertragen. Uit recent onderzoek blijkt hier geen evidentie voor te zijn. 

Dit werd onder andere geconcludeerd door professor E Lamb en haar team via een 

multicentrisch, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek en via een systematische review van 

32 in aanmerking komende proeven onder leiding van Brasure, projectdirecteur aan de 

universiteit van Minnesota in de Verenigde Staten (E Lamb et al., 2018; Brasure et al., 2018). 

2.2 De bewegingsnormen voor personen met dementie 

Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven (2019) moet een ouder persoon dagelijks zoveel 

mogelijk aan licht intensieve beweging doen. Voorbeelden hiervan zijn staand bellen, 

traag stappen of huishoudelijk werk van lichte intensiteit zoals afwassen of koken (Van Acker 

& Vlaamse Ouderenraad, 2018; Verhoeven, 2018A). 

Ook zou een oudere volgens de bewegingsnormen elke week 150 minuten aan matig 

intensieve beweging of 75 minuten aan hoog intensieve beweging moeten doen. 

De oudere kan beide maten van beweging ook combineren als hij 150 minuten per week aan 

beweging doet. De intensiteit van matig intensieve beweging komt overeen met wandelen, 

zwemmen of fietsen. De intensiteit van hoog intensieve beweging daarentegen met lopen, 

spitten in de tuin of stevig doorfietsen. Als ouderen het te moeilijk vinden om in minuten te 

rekenen, kan er ook in stappen worden geteld. Zo zou een oudere jonger dan 65 jaar volgens 

de gezondheidsnomen dagelijks 10 000 stappen moeten zetten en ouderen boven 65 jaar 

8 000 stappen (Vlaams Instituut Gezond Leven, 2019; Van Acker & Vlaamse Ouderenraad, 

2018; Verhoeven, 2018A). 

Ten slotte geven de gezondheidsaanbevelingen aan om minstens drie keer per week 

oefeningen te doen om zowel de spieren, het evenwicht als de lenigheid te trainen. Deze 

oefeningen zijn bijvoorbeeld yoga, stretchen en de trap nemen (Vlaams Instituut Gezond 

Leven, 2019; Verhoeven, 2018A). 

Een belangrijke opmerking is dat het niet voldoende is om als oudere enkel de Vlaamse 

beweegnormen te volgen. Ook lang stilzitten kan zorgen voor een verhoogd risico op bepaalde 

kankers en hart- en vaatziekten (Van Acker & Vlaamse Ouderenraad, 2018). 
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Deze normen gelden voor alle ouderen, dus ook voor personen met dementie. Dagelijks 

moeten personen met dementie met andere woorden minstens 30 minuten aan matig 

intensieve beweging doen. Dit kan aan een stuk door, maar als blijkt dat dit te zwaar is voor 

een persoon met dementie, kan het ook een mogelijkheid zijn om de beweging onder te 

verdelen in drie blokken van tien minuten (Alles over sport, 2019A). 

Voor personen met dementie is het niet altijd even gemakkelijk om voorgaande 

beweegnormen te halen. Redenen hiervoor zijn onder andere stijfheid, een gebogen houding, 

pijn of minder evenwicht. Begeleiding van bijvoorbeeld een ergotherapeut kan daarom helpen 

om meer beweging in de dagplanning van de persoon met dementie te brengen en hem te 

ondersteunen bij het bewegen. De begeleider kan hiervoor gebruik maken van verschillende 

hulpmiddelen. Eerst en vooral zijn er hulpmiddelen die de persoon met dementie uitdagen om 

te bewegen, bijvoorbeeld een hometrainer, een pedalofiets of Nintendo Wii. Ten tweede kan 

hij ook gebruik maken van hulpmiddelen die de persoon met dementie vertrouwt en veiligheid 

geven, zoals een wandelstok of heupbeschermers om op die manier de persoon met dementie 

meer zelfvertrouwen te geven dat hij in staat is te bewegen. Ten slotte kan de begeleider 

hulpmiddelen gebruiken die de naaste omgeving van de persoon met dementie controle en 

veiligheid garanderen. Voorbeelden hiervan zijn GPS-tracking of een TomTom- 

trackingsysteem (Steyaert & Meeuws, 2015; Alzheimer Nederland, z.d.B).  
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2.3 Waarom bewegen personen met dementie (niet)? 

Er zijn verschillende redenen voor personen met dementie om al dan niet in beweging te 

blijven. Deze worden besproken aan de hand van het ASE-model. Daarbij wordt eerst ingegaan 

op de distale factoren, vervolgens op de proximale factoren. Bij de proximale factoren wordt 

een onderscheid gemaakt tussen attitude, sociale invloed en eigen-effectiviteit. Deze laatste 

drie factoren leiden eventueel tot de intentie om te bewegen, welke positief of negatief 

beïnvloed kan worden door barrières en vaardigheden. 

2.3.1 Distale factoren 

Verschillende distale factoren kunnen aan de basis liggen van de keuze van personen met 

dementie om al dan niet aan beweging te doen. Distale factoren zijn beïnvloedende factoren 

die verder van het gedrag van de persoon af liggen en daarom moeilijk te veranderen zijn 

(Verhoeven, 2018B). 

Uit onderzoek blijkt dat er een oorzakelijk verband is tussen enerzijds het beweeggedrag van 

ouderen en anderzijds gezondheids- of mobiliteitsproblemen, socio-demografische factoren, 

persoonskenmerken, gedrag, sociaal-culturele factoren en fysieke omgevingsfactoren. 

Eerst en vooral is het mogelijk dat personen met dementie de beweegnorm niet halen doordat 

ze gezondheids- of mobiliteitsproblemen hebben. Bewegen is soms pijnlijk of moeilijk 

voor hen en dat maakt de drempel om te bewegen hoog. Bovendien hebben ze schrik om 

gezondheidsproblemen te verergeren (Van Acker & Vlaamse Ouderenraad, 2018). 

Ook blijken een laag opleidingsniveau en een lage sociaal-economische status bepalende 

socio-demografische factoren voor inactief gedrag (Woudstra, 2009). 

Daarnaast zijn lichamelijke beperkingen en een slechtere gezondheid doorslaggevende 

persoonskenmerken voor inactiviteit. Ouderen geven bijvoorbeeld aan dat ze zich fysiek te 

oud voelen om te bewegen of dat hun conditie niet meer optimaal is (Woudstra, 2009; 

De Zeeuw, 2017; Van Acker & Vlaamse Ouderenraad, 2018). 

Verder zijn er gedragskenmerken die leiden tot inactief gedrag. Voorbeelden hiervan zijn 

roken en het ontbreken van een sportverleden (Woudstra, 2009). 

Ten slotte spelen fysieke omgevingsfactoren zoals slechte weersomstandigheden een rol 

in het inactief gedrag van ouderen. Toch kunnen fysieke omgevingsfactoren ook tot actief 

gedrag leiden. Zo zijn er personen met dementie die in beweging blijven door te wandelen 

omdat ze dan in de natuur kunnen zijn (Woudstra, 2009; Van Acker & Vlaamse Ouderenraad, 

2018; Alles over sport, 2019B; Verhoeven, 2018B). 

Eerst en vooral is het mogelijk dat personen met dementie de beweegnorm niet halen doordat 

ze gezondheids- of mobiliteitsproblemen hebben. Bewegen is soms pijnlijk of moeilijk 

voor hen en dat maakt de drempel om te bewegen hoog. Bovendien hebben ze schrik om 

gezondheidsproblemen te verergeren (Van Acker & Vlaamse Ouderenraad, 2018). 
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2.3.2 Proximale factoren 

Daarnaast zijn er proximale factoren die een invloed uitoefenen op de keuze van een persoon 

met dementie om aan beweging te doen. Proximale factoren zijn beïnvloedende factoren die 

veel dichter bij de persoon gelegen zijn en bijgevolg veel gemakkelijker kunnen worden 

veranderd. Ze hebben rechtstreeks effect op het voornemen om een bepaald gedrag te stellen. 

Proximale factoren kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: attitude, sociale invloed 

en eigen-effectiviteit. Deze bepalen mee of gedragsverandering kan ontstaan (Verhoeven, 

2018B). 

2.3.2.1 Attitude 

Om te komen tot een voornemen om bepaald gedrag te stellen, is een positieve houding 

tegenover dat specifieke gedrag, in dit geval beweging, vereist. Deze houding of attitude is 

opgebouwd uit verschillende aspecten. 

Een eerste aspect is de kennis. Het is nodig dat personen met dementie het belang van 

beweging kennen en weet hebben van bestaande beweeginitiatieven. Ook moeten ze op de 

hoogte zijn van de beweegnormen. Vaak heerst er een gedachtegang waarbij enkel fitnessen 

gezien wordt als sporten, terwijl regelmatig wandelen of werken in de tuin evenzeer een 

positief effect heeft op de gezondheid (Bethancourt et al., 2014; Preller, 2018; 

De Bourdeaudhuij & Bouckaert, 2000). 

Een tweede aspect is de overtuiging dat beweging voordelen oplevert voor de algemene 

gezondheid. Door te bewegen verminderen de gezondheidsklachten en verbeteren het 

evenwicht en de lenigheid van de persoon. Toch zijn er personen met dementie die niet 

overtuigd zijn van de voordelen van beweging, omdat ze twijfelen over het feit of beweging 

effectief het leven kan verlengen (De Zeeuw, 2017; Verhoeven, 2018B; Crombie et al., 2004). 

Ook de interesse en motivatie voor het gewenste gedrag zijn bepalende aspecten. Het 

komt voor dat personen met dementie gewoon geen interesse hebben om te bewegen. Dit is 

mogelijks te verklaren door sommige symptomen die ze ondervinden, namelijk somberheid en 

depressie. Bovendien kan de motivatie ook een beslissende factor zijn in de stap naar 

beweging (Woudstra, 2009; Alzheimer Nederland & NebasNsg, z.d.; Moens et al., 2017; 

Van Acker & Vlaamse Ouderenraad, 2018). 

Angst om te vallen of om een letsel op te lopen is een ander aspect dat de attitude ten 

opzichte van beweging beïnvloedt. Dit argument komt regelmatig voor bij personen met 

dementie. Uit onderzoek blijkt dat functiebeperkingen of gezondheidsproblemen zoals een 

blessure de grootste hindernissen zijn voor ex-sporters (Van Acker & Vlaamse Ouderenraad, 

2018; Moens et al., 2017). 

Ten slotte heeft de eventuele geanticipeerde spijt invloed op de houding van de persoon 

met dementie ten aanzien van beweging. Het gaat hierbij om het schuldgevoel dat een persoon 

krijgt als hij bepaald gedrag niet zou stellen. Zo kan de persoon met dementie zich verwijten 

dat hij bijvoorbeeld sneller aftakelt indien hij niet aan beweging doet (Moens et al., 2017).  
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2.3.2.2 Sociale invloed 

Ook sociale invloed ligt aan de basis voor het stellen van bepaald gedrag, namelijk beweging. 

Hiertoe behoren opnieuw verschillende aspecten (Verhoeven, 2018B).  

Ten eerste is de kans dat een persoon met dementie beweegt groter wanneer zijn naaste 

omgeving het belangrijk vindt dat hij in beweging blijft en hij bovendien waarde hecht aan 

deze mening. Dit aspect wordt ook de sociale norm genoemd. Ook de mening van de arts 

kan hierbij van belang zijn. Zo zou maar liefst één op vier personen met dementie aan 

beweging doen op aanraden van een arts (Alles over sport, 2019B). 

Indien de naaste omgeving van de persoon met dementie deelneemt aan 

bewegingsactiviteiten of belang hecht aan beweging, is de kans ook groter dat de persoon 

met dementie dit ook doet. Hij zal dus het gedrag van zijn vrienden spiegelen en sneller 

deelnemen aan bewegingsactiviteiten. Dit concept is beter bekend als modeling (Verhoeven, 

2018B). 

Een derde aspect is de sociale ondersteuning. De mentale steun die de persoon met 

dementie van zijn naaste omgeving krijgt heeft een grote invloed op de motivatie om in 

beweging te blijven. Om aan beweging te doen zijn personen met dementie ook praktisch vaak 

afhankelijk van begeleiding van bijvoorbeeld kinderen, buren of een zorginstelling. Deze hulp 

is niet altijd beschikbaar. Ook heeft de naaste omgeving niet altijd de vereiste kennis om te 

bewegen met deze doelgroep, wat wel een essentiële voorwaarde is (Verhoeven, 2018B; De 

Hollander, 2017; Bethancourt et al., 2014). 

2.3.2.3 Eigen-effectiviteit 

Om tot een voornemen te komen, is ook eigen-effectiviteit cruciaal. De persoon met dementie 

moet van zichzelf overtuigd zijn dat hij in staat is om te bewegen. Is dit niet het geval, dan is 

het moeilijker om hem in beweging te brengen. Dit laatste kan bijvoorbeeld wanneer de 

persoon een beperkt competentiegevoel heeft of aangeeft zich fysiek te oud te voelen om te 

bewegen (Verhoeven, 2018B; Moens et al., 2017; De Zeeuw, 2017; Van Acker & Vlaamse 

Ouderenraad, 2018). 

2.3.2.4 Intentie  

Volgens het ASE-model ontstaat de intentie tot nieuw gedrag door de drie bovenvermelde 

factoren, namelijk attitude, sociale invloed en eigen-effectiviteit. Toch is het mogelijk dat een 

persoon met dementie de intentie heeft om te bewegen, maar het niet doet. Twee redenen 

kunnen hierbij aan de basis liggen. Enerzijds kunnen personen met dementie geconfronteerd 

worden met barrières, waardoor het bewegen toch niet lukt. Anderzijds moeten ze over de 

juiste vaardigheden beschikken om in staat te zijn om te bewegen (Verhoeven, 2018B; 

Kenniscentrum Sport, 2015). 
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2.3.2.5 Barrières 

Eerst en vooral zijn tijdsgebrek en een beperkte toegankelijkheid en aantrekkelijkheid 

van de activiteit redenen voor personen met dementie om niet aan beweging te doen 

(Van Acker & Vlaamse Ouderenraad, 2018). 

De kostprijs van sommige beweeginitiatieven is een andere belemmering die ervoor zorgt 

dat personen met dementie niet aan beweging doen (Better Health, 2014). 

Sommige personen met dementie vinden ook dat er een schaars aanbod is aan op maat 

gemaakte initiatieven. Ze hebben namelijk nood aan initiatieven die hun cognitieve en 

motorische beperkingen in rekening brengen en die aangepast kunnen worden naargelang 

hun niveau. Onvoldoende reclame en beschikbare informatie kunnen hierbij aan de basis 

liggen (Bethancourt et al, 2014; Preller, 2018). 

2.3.2.6 Vaardigheden 

Personen met dementie moeten in staat zijn om te bewegen. Zo is het bijvoorbeeld 

noodzakelijk dat ze, afhankelijk van de sportactiviteit, kunnen fietsen, zwemmen, … 

(Verhoeven, 2018B; Kenniscentrum Sport, 2015). 
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2.4 Bestaande beweeginitiatieven voor personen met dementie 

De laatste jaren zijn verschillende beweeginitiatieven voor personen met dementie ontwikkeld. 

Om doordacht te kunnen kiezen voor het meest geschikte beweeginitiatief, is een goede 

overweging van de competenties van de persoon met dementie belangrijk. In wat volgt gaan 

we daarom eerst in op enkele voorwaarden die deel uitmaken van een goede voorbereiding. 

Nadien wordt ingegaan op bestaande initiatieven. 

2.4.1 Voorwaarden 

Wanneer een persoon met dementie geïnteresseerd is om te bewegen, is het best om eerst 

de huisarts te raadplegen. Samen met de huisarts kan afgestemd worden of het gekozen 

beweeginitiatief geschikt is. Dit is zeker aangeraden als er sprake is van comorbiditeit, wat 

betekent dat de persoon naast dementie ook aan andere aandoeningen lijdt. Op deze manier 

worden frustratie, boosheid en een hoge uitval vermeden. Is de persoon met dementie niet 

geïnteresseerd om te bewegen, dan kunnen omgevingspersonen proberen hem te overtuigen 

door beweging te promoten als een leuke activiteit, bijvoorbeeld een dansfeestje. Hoe eerder 

de persoon met dementie begint te bewegen, hoe groter de kans dat het beweeginitiatief 

wordt verdergezet naarmate de aandoening vordert. Ook de voordelen voor de gezondheid en 

het welzijn worden dan zo lang mogelijk verlengd (Alzheimer Nederland & Nebasnsg, z.d.; 

Dementia Australia, 2015; De Zeeuw, 2016; Alzheimer’s society, 2015). 

Daarnaast is het belangrijk dat de persoon met dementie kiest voor een beweeginitiatief 

waaraan hij plezier zal beleven. De sporten die de persoon vroeger heeft beoefend vormen 

een goed uitgangspunt bij het maken van de keuze (Alzheimer Nederland & Nebasnsg, z.d.). 

Ook is er bij deze doelgroep best begeleiding aanwezig. Dit is zeker aan te raden bij personen 

die zich in een matige tot gevorderde fase van dementie bevinden (Alzheimer Nederland & 

Nebasnsg, z.d.; Koenders, 2018). 

Indien de naaste omgeving van de persoon met beginnende dementie schrik heeft om hem 

alleen te laten bewegen, kan gebruik gemaakt worden van een hulpmiddel waarmee de 

persoon met dementie aangeeft wanneer hij bijvoorbeeld de weg kwijt is. Zo kan de persoon 

met dementie bijvoorbeeld toch alleen een wandeling maken. Voorbeelden van hulpmiddelen 

zijn een SOS-medaillon, een armband, een horloge of een label dat geplakt wordt op de kleding 

(Alzheimer Nederland & Nebasnsg, z.d.). 

2.4.2 Beweeginitiatieven 

De afgelopen jaren zijn er in België en omstreken meerdere beweeginitiatieven ontwikkeld om 

ouderen (met dementie) (terug) in beweging te brengen. Hierbij wordt een onderscheid 

gemaakt tussen individuele en gezamenlijke beweeginitiatieven. 

Individuele beweeginitiatieven kunnen voor personen met beginnende tot matige 

dementie worden opgestart. De invulling van deze sessies gebeurt aan de hand van medische 

informatie over de persoon met dementie en gebeurt best in samenspraak met de huisarts. 

Doordat de doelgroep belang hecht aan begeleiding is het mogelijk om de oefeningen met 

hulp van een kinesitherapeut of andere zorgverlener zoals een mantelzorger uit te voeren 

(Koning Boudewijnstichting, z.d.). 
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Bij gezamenlijke beweeginitiatieven daarentegen wordt in groepsverband getraind. Een 

voorbeeld hiervan is het initiatief ‘Fysiotherapie ZorgSaam’ waarbij ouderen (met dementie) 

gedurende drie maanden één keer per week aan circuittraining doen. Vooraleer een persoon 

deelneemt aan dit programma, wordt samen met de mantelzorger nagegaan of de persoon in 

staat is om deel te nemen (ZorgSaam, 2019). 

Hieronder worden enkele individuele en gezamenlijke beweeginitiatieven besproken.  

2.4.2.1 Lokale gemeenschap of sportcentra 

Momenteel bundelen verschillende Vlaamse organisaties, namelijk Alzheimer Liga Vlaanderen, 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, 

hun krachten om gemeenten te overtuigen een dementievriendelijke omgeving te 

creëren. Het doel van dit initiatief is dat personen met dementie langer thuis kunnen wonen, 

waardoor hun levenskwaliteit toeneemt. Elke gemeente kan deelnemen en zijn vooruitgang in 

het oog houden met behulp van de dementiemeter (Expertisecentrum Dementie 

Vlaanderen vzw, 2018).  

De dementiemeter toont allerlei zaken die aandacht vereisen. Sportactiviteiten aanbieden in 

sport- en socio-culturele verenigingen is daar één van. Het is daarom dat deze verenigingen 

verschillende activiteiten, inclusief begeleiding, voor personen met dementie aanbieden. 

De activiteiten variëren van dansen tot tai chi (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw, 

2018; UK Active, 2017). 

Ook in Nederland bieden verschillende sportverenigingen activiteiten aan. Zo organiseert 

SKVR, Stichting Kunstzinnig Vorming Rotterdam, danslessen gericht op ouderen onder de 

naam ‘Time to Dance’. Ouderen die minder mobiel zijn kunnen al zittend deelnemen aan de 

oefeningen (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, 2015). 

2.4.2.2 Beweegtuinen en -parcoursen 

Beweegtuinen zijn een ander initiatief om personen met dementie (terug) in beweging te 

brengen. Het doel van deze tuinen is om ouderen (met dementie) op verschillende 

beweegtoestellen in de buitenlucht te laten bewegen. De toestellen zijn zowel geschikt 

voor ouderen met of zonder lichamelijke beperking. De tuinen zijn steeds in een 

beweegvriendelijke buitenomgeving of in de nabijheid van een woonzorginstelling of 

verpleeghuis gelegen, zodat de personen kunnen worden begeleid door bijvoorbeeld een 

fysiotherapeut. Onlangs is er bijvoorbeeld nog een beweegtuin geopend voor 

woonzorgcentrum De Linde en de buurtbewoners in de gemeente Wortegem-Petegem 

(Koenders, 2018; Kenniscentrum Sport, 2019; Bodyn, 2017). 
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Naast beweegtuinen bestaan er ook beweegparcoursen. Zo bevindt zich in Eindhoven het 

beweegparcours KWIEK. Bij het doorlopen van het parcours kan de oudere verschillende 

stoepstenen terugvinden waarop beweegoefeningen (zie afbeelding 2) staan. Voorbeelden van 

zo’n oefeningen zijn slalommen en over een lijn lopen (Kwiek, 2019). 

 

Afbeelding 2: Beweegroute KWIEK (Elkerliek, 2018) 

 

2.4.2.3 Wandelen 

In België zijn er een aantal wandelroutes specifiek voor personen met dementie uitgestippeld. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de wandeling door het Belgische Olen (Lokaal bestuur Olen, 

2017). 

Ook in het Verenigd Koninkrijk hebben organisaties zoals Ramblers en Macmillan Cancer 

Support een ‘Walking for Health’-programma opgericht. Hierbij worden wekelijks wandelingen 

in groep georganiseerd (UK active, 2017). 
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2.4.2.4 Fietsen 

Fietsen is een zeer zinvolle manier van bewegen voor personen met dementie. Dit omdat de 

buitenlucht en het buitenlicht helpen om depressiviteit, een veelvoorkomend symptoom bij 

dementie, te voorkomen of genezen (Dementiewinkel, z.d.A). 

Bij personen met beginnende dementie is het normaal gezien geen probleem om zelf een fiets 

te besturen, maar in een verder stadium zal dit moeilijker worden. In Nederland werden 

hiervoor reeds enkele oplossingen voorzien. Zo bestaat er een Twinbike (zie afbeelding 3) voor 

personen met dementie die nog goed kunnen fietsen maar toch enige begeleiding kunnen 

gebruiken. Ook de Rider Plus (zie afbeelding 4), een driewieler met een zitje vooraan, kan een 

oplossing bieden. Deze optie is bedoeld voor personen met dementie die niet meer zelf kunnen 

fietsen maar nog willen genieten van de buitenlucht. Verder bestaan er Oxycycle 

(zie afbeelding 5) toestellen, (elektrische) fietsen waarop personen met dementie binnenshuis 

aan beweging kunnen doen (Dementiewinkel, z.d.A). 

 

 

Afbeelding 3: Twinbike (Nenko, z.d.)   Afbeelding 4: Rider Plus (Dementiewinkel, z.d.B) 

 
Afbeelding 5: Oxycycle (Dementiewinkel, z.d.C) 
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2.4.2.5 Buddy-projecten 

Het Buddy-project is een ander initiatief dat in Nederland is opgestart. ‘Buddy’ is Engels voor 

‘kameraad’. Bij dit project stellen vrijwilligers zich kandidaat om wekelijks iets actief te doen 

met personen met dementie. Een activiteit is bijvoorbeeld wandelen, fietsen of winkelen. 

Met deze vrijwilligers kunnen de personen met dementie ook een goed gesprek aangaan. 

Dit gaat eenzaamheid tegen en zorgt ervoor dat de vrijwilligers gezien worden als een 

kameraad, vandaar de benaming van het project. Een belangrijke opmerking hierbij is dat het 

buddy-project geen vervanging is van professionele ondersteuning, maar wel dient als 

aanvulling of vervanging van de mantelzorger (Koning Boudewijnstichting, z.d.). 

2.4.2.6 MBvO 

In Nederland werd ook de interventie MBvO, Meer Bewegen voor Ouderen, ontwikkeld om 

bewegingsactiviteiten aan ouderen met ouderdomsmotoriek aan te bieden. De activiteiten 

worden begeleid door zorgverleners die hiervoor een speciale opleiding gevolgd hebben. 

Het doel van de interventie is om ouderen aan het bewegen te brengen op een leuke manier, 

maar ook om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers te verhogen. De 

begeleiding zorgt er steeds voor dat de activiteiten aangepast zijn aan de mogelijkheden en 

wensen van de deelnemers (De Zeeuw, 2016). 

2.4.2.7 Vitale moestuin 

In Nederland is het als oudere persoon mogelijk om een moestuinworkshop te volgen bij een 

zorginstelling. Doordat verschillende zorginstellingen hierover beschikken, kan het ook in de 

dagplanning van bewoners (met dementie) worden ingepland.  Dit zorgt niet alleen voor 

beweging, maar ook voor het eten van gezonde voeding, waardoor de gezondheid van de 

oudere eveneens verbetert (Alles over sport, 2019C). 

2.4.2.8 ‘Spelenderwijs in beweging, actief aan tafel’ 

Trees Werring Lammers, een fysiotherapeute uit Nederland, bracht het boek ‘Spelenderwijs in 

beweging, actief aan tafel’ uit om personen met dementie in de woonkamer te stimuleren om 

te bewegen. In het boek zijn verschillende laagdrempelige oefeningen weergegeven. 

Licht, zacht en kleurrijk materiaal dat soms zelfs geluid maakt kan helpen om de aandacht en 

betrokkenheid van de personen met dementie te stimuleren (Studie Arena, 2018). 

2.4.2.9 Pingpongprogramma 

BAT, Bounce Alzheimer’s Therapy, is een organisatie uit het Verenigd Koninkrijk die in 

samenwerking met enkele neurologen een speciaal pingpongprogramma ontwikkelde voor 

Alzheimerpatiënten. Uit onderzoek bleek namelijk dat pingpongen een positief effect heeft op 

de symptomen die personen met Alzheimer ervaren. Om therapie te optimaliseren, hebben ze 

een programma ontworpen dat inspeelt op symptomen bij beginnende dementie, zoals visueel 

concentratietekort en verlies van de visuele verwerkingssnelheid (BAT Foundation, 2015; 

SweetTree Home Care Services, 2016). 

2.4.2.10 Get Going Together 

Age UK, een andere organisatie uit het Verenigd Koninkrijk, biedt een ‘Get Going Together’-

programma aan. Hierbij worden lessen gegeven om het risico op vallen te verminderen 

(UK active, 2017).  
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3 Exergames 

Hoewel beweging belangrijk is voor personen met dementie, bewegen ze zoals eerder vermeld 

vaak te weinig. Het is daarom noodzakelijk om laagdrempelige initiatieven te ontwikkelen en 

aan te bieden voor personen met dementie. Door exergames te gebruiken, kan deze doelgroep 

(terug) in beweging komen. 

In onderstaand deel wordt beschreven wat exergames precies zijn en welke effecten ze 

kunnen hebben op personen met dementie. Ten slotte wordt ook besproken in welke 

verschillende contexten exergames kunnen ingezet worden. 

3.1 Wat zijn exergames? 

Het woord ‘exergame’ is afgeleid van de woorden ‘exercise’ en ‘game’, wat ‘beweging’ en 

‘spel’ betekent in het Engels. Exergames zijn ook wel gekend als active videogames (AVG’s), 

physically interactive games (PIG’s), exertion games, active computer games en exercise video 

games (Splithof, 2016; Verhoeven et al., 2014). 

Exergames zijn actieve videospelen die worden gespeeld in een virtuele realiteit of 

spelomgeving. Het is een innovatieve manier van sporten waarbij de speler wordt 

aangemoedigd om aan fysieke activiteit te doen en om zijn cognitie te stimuleren. Aan de hand 

van technologie worden bewegingen van bepaalde lichaamsdelen of het hele lichaam 

geregistreerd en omgezet naar de digitale spelomgeving. Deze bewegingen bepalen het 

verdere verloop van het spel. Er zijn verschillende inputmethodes om exergames te spelen. 

Deze worden later in deze scriptie uitgelegd (Van Santen et al., 2018). 

Volgens Noah Falstein was het idee om beweging met videospelen te combineren niet nieuw. 

De eerste exergames dateren van eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90. HighCycle en Virtual 

Racquetball zijn twee voorbeelden van exergames die toen op de markt kwamen. Ook later in 

de jaren ‘90 kwamen verscheidene actieve spelen op de markt, maar zonder succes. Dit kwam 

deels doordat de oudere generatie niet overtuigd was van de spelen. Pas vanaf het uitvinden 

van Dance Dance Revolution (DDR) in 1999, waarbij de speler een dansje zo goed mogelijk 

moet nadoen op een dansmat, werden deze spelen een hype (Marston & McClenaghan, 2013; 

Ruiz, 2015). 
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3.2 Voor- en nadelen van exergames 

Exergames brengen veel voordelen met zich mee. Toch zijn er nog een aantal nadelen aan 

verbonden. Hieronder worden enkele voor- en nadelen besproken. 

3.2.1 Voordelen 

Eerst en vooral stimuleren exergames het fysieke welzijn. Uit eerdere studies is 

bijvoorbeeld gebleken dat exergames doeltreffend zijn in het bestrijden van ziekten die 

geassocieerd zijn met zittende levensstijlen, zoals obesitas. Exergamen levert bijgevolg ook 

onrechtstreeks een vermindering van zorgkosten en maatschappelijke lasten op (De Deygere, 

2013; Ruiz, 2015; Ketelaar et al., 2015). 

Naast het fysieke welzijn bevorderen exergames ook het mentale en het psychologische 

welzijn van de speler. Zo voelen personen met een depressie zich bijvoorbeeld mentaal beter 

door het spelen van exergames. Dit doordat de spelen enerzijds helpen om symptomen zoals 

depressie, stress, angst en woede te verlagen en anderzijds de stemming van de speler 

verbeteren (Ruiz, 2015; De Deygere, 2013). 

Verder kunnen de instellingen van de meeste exergames individueel worden afgestemd op 

het gezondheidsprofiel van de speler. Een voorbeeld hiervan is dat de moeilijkheidsgraad 

van de spelen aangepast kunnen worden naar wens. Op die manier verhogen de spelen het 

doorzettingsvermogen van de speler en kunnen ze worden gebruikt voor elke doelgroep. 

Bovendien is het mogelijk om de gezondheidsinformatie die de spelers verkrijgen gedurende 

het spel te behouden. Na het spel heeft de speler dan bijvoorbeeld zicht op zijn hartslag. 

Dit kan nuttig zijn in het kader van revalidatie (Ruiz, 2015). 

Volgens een onderzoek van Tobiassen (2015) blijkt daarenboven dat spelers meer 

gemotiveerd raken om het bewegen vol te houden via exergaming dan via eender welk 

ander sportprogramma. Exergamen kan er daarom voor zorgen dat verschillende doelgroepen 

die nu te weinig aan beweging doen toch de bewegingsnorm halen. Mogelijks zijn de spelers 

meer gemotiveerd omdat ze het fijn vinden om te exergamen. Er is ook een grote variatie aan 

oefeningen, waardoor het exergamen niet saai hoeft te worden (Verhoeven, 2018A). 

Ook blijkt uit eerder onderzoek dat sociale interactie wordt gestimuleerd aan de hand van 

exergames. Spelers zouden het leuk vinden om samen te spelen. Dankzij exergames voelen 

spelers zich minder alleen en krijgt het zelfvertrouwen een boost. Op dit moment is het 

namelijk niet alleen mogelijk om een wedstrijd te spelen met een andere speler in dezelfde 

ruimte, maar kan exergamen ook tegen anderen over heel de wereld (Verhoeven, 2018A; Ruiz, 

2015). 

Een ander voordeel is dat exergames redelijk snel worden aangeleerd, omdat ze makkelijk 

te begrijpen zijn. Dit leidt ertoe dat weinig spelers afhaken (Verhoeven, 2018A). 

Doordat exergamen veilig is, kunnen de spelen doorgaan in een thuissituatie. Dit zorgt er op 

zijn beurt voor dat de drempel om een spel te starten lager is. De speler kan namelijk zelf 

beslissen wanneer hij wil spelen. Ook is de speler hierdoor onafhankelijk van het weer en zal 

hij niet worden weerhouden om aan fysieke activiteit te doen door slecht weer (Verhoeven, 

2018A). 
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Een ander interessant voordeel is dat spelers bij het exergamen vergeten dat ze pijn hebben 

aan een bepaald lichaamsdeel. Exergamen is dus een goede afleider en kan worden ingezet 

bij bijvoorbeeld revalidatie (Verhoeven, 2018A). 

Ten slotte combineert het exergamen de voordelen van fysieke activiteit met de 

voordelen van het spelen van videogames. Zo wordt de cognitie van de speler gestimuleerd 

gedurende het uitoefenen van lichaamsbeweging (Verhoeven, 2018A). 

3.2.2 Nadelen 

Hoewel er een hele reeks voordelen zijn aan exergames, zijn er toch enkele nadelen aan 

verbonden die hopelijk in de toekomst verholpen kunnen worden. 

Ten eerste is er veel ruimte nodig om exergames te spelen. Omdat de speler aan fysieke 

activiteit doet, moet hij op voorhand mogelijks meubilair verplaatsen (Verhoeven, 2018A). 

Ook is exergamen nog niet voor iedere doelgroep even geschikt. Zo kan het voor 

personen met visuele problemen moeilijk zijn om te exergamen, omdat ze de instructies op 

het scherm niet goed kunnen volgen (Verhoeven, 2018A). 

Verder bleek uit onderzoek van Macvean (2013) dat exergamen slechts een toename van 

lichtintensiteitsoefening met zich meebrengt, maar dat het niet genoeg energie verbruikt 

om te voldoen aan de hoeveelheid matige tot krachtige beweging die noodzakelijk is om te 

voldoen aan de gezondheidsnorm. Die norm toch halen, kan door het exergamen te 

combineren met de klassieke vorm van beweging of door verschillende intensiteitsniveaus in 

te stellen bij het exergamen. 

Verder is er bij sommige personen sprake van een verlaagde motivatie om het exergamen 

vol te houden zodra de nieuwheid van het spel afneemt. Dit kan verholpen worden door in te 

spelen op de motivatie van de spelers (Macvean, 2013). 

Nadelig is ook het kostenplaatje van exergames. De aankoop ervan wordt vaak gezien als 

een investering, omdat de prijzen gemakkelijk oplopen tot een paar duizenden euro’s. Toch is 

het interessant om zich de vraag te stellen of dit werkelijk zo duur is. In verhouding tot de 

zorg- en maatschappelijke kosten aan personen die niet voldoende bewegen vallen deze 

prijzen goed mee. Verder leveren exergames ook een onbetaalbare toegevoegde waarde, 

namelijk de vitaliteit van ouderen en eventueel hun mantelzorgers (Verhoeven, 2018A). 

Een ander mogelijk nadeel is dat spelers soms niet vertrouwd raken met de technologie. 

Bijgevolg geven ze het exergamen op. Het is daarom essentieel om bij bepaalde doelgroepen, 

bijvoorbeeld ouderen, in het begin begeleiding te voorzien. De begeleiding kan hen helpen om 

de spelen eigen te maken (Verhoeven, 2018A). 

Tot slot is het bij controller-held exergames een mogelijkheid om compensatiestrategieën 

te gebruiken. De speler kan dan valsspelen door al zittend de controller te bewegen. Dit is niet 

de bedoeling, omdat het geen fysieke activiteit stimuleert (Verhoeven, 2018A). 
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3.3 Soorten exergames 

Er zijn verschillende soorten exergames. Het onderscheid tussen de exergames kan 

bijvoorbeeld gemaakt worden door de verschillende inputmethodes die gebruikt worden 

(bijvoorbeeld een controller of een infraroodcamera) of door de achterliggende doelstelling 

(bijvoorbeeld commerciële en customized exergames). In onderstaand deel wordt hier dieper 

op ingegaan. 

3.3.1 Inputmethodes 

Exergames kunnen via verschillende inputmethodes worden opgestart. 

De gekendste inputmethode is een controller met bewegingssensoren. Dit is bijvoorbeeld bij 

Nintendo Wii of Playstation Move het geval. Het is ook mogelijk om exergames te spelen 

zonder controller, bijvoorbeeld bij de Xbox Kinect console. Hierbij hoeft de speler geen 

controller vast te houden, maar worden infraroodcamera’s gebruikt om de bewegingen van 

de speler te volgen gedurende het spel (Verhoeven et al.,2014). 

Ook sportmaterialen kunnen volgens Van Santen (2018) als inputmethode gebruikt worden. 

Er is dan verbinding nodig tussen het sportmateriaal en een computer. De Cat Eye Game Bike 

gebruikt bijvoorbeeld een hometrainer of exercise bike. Andere sportmaterialen, zoals een 

trampoline, kunnen ook gebruikt worden. 

De laatste jaren wordt vaak ook een rollerbal ingezet als inputmethode. Exergames die 

hiervan gebruik maken zijn bijvoorbeeld de Qbi en de SisyFox (Qineto, 2019; SisyFox GmbH, 

2019). 

Daarnaast worden ook dans- en drukmatten gebruikt als inputmethode. Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij Dance Dance Revolution (Verhoeven, 2018A). 

Er zijn evenzeer applicaties die een hand-GPS gebruiken als inputmethode, bijvoorbeeld 

Geocoaching (Van Santen, 2018; Geocoaching, z.d.). 

Ten slotte kan ook een GSM als inputmethode worden gebruikt. Bij Pokémon Go bijvoorbeeld 

wandelt een speler rond met zijn smartphone om het spel te spelen (Wang et al., 2016). 
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3.3.2 Commerciële versus customized exergames 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen commerciële en customized exergames. 

3.3.2.1 Commerciële exergames 

Commerciële exergames zijn ontworpen voor entertainment doeleinden. Deze exergames zijn 

vrij in de handel te verkrijgen. Het voornaamste doel van deze games is het vermaken van de 

doelgroep, meestal kinderen en gezinnen. Dankzij de relatief lage prijs kent de verkoop van 

deze games een groot succes. De meest gekende commerciële exergameconsoles zijn de 

Nintendo Wii, Playstation Move en Microsoft Kinect (Verhoeven, 2018A). 

Nintendo Wii 

Nintendo Wii is een van de bekendste consoles om commerciële exergames op te spelen. Deze 

console is in 2006 uitgebracht en kende meteen een groot succes, mede dankzij zijn lage prijs. 

De exergames worden gespeeld aan de hand van een draadloze controller die doet denken 

aan een afstandsbediening voor de televisie. De controller bevat een ingebouwde 

bewegingssensor, een rumble-functionaliteit en ingebouwde speakers zodat de speler 

helemaal in het spel wordt ondergedompeld (zie afbeelding 6 en 7). 

 

  

Afbeelding 6: Nintendo Wii met controller (Nintendo, 2019) 

Afbeelding 7: Oudere speelt Nintendo Wii (Prince Edward County News, 2019) 
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De afgelopen jaren werd de controller nog meer bijgeschaafd om de precisie van de 

bewegingen te verbeteren en voor het gebruiksgemak. Recent kwamen er verschillende 

Wii-accessoires op de markt om nieuwe spelervaringen te creëren. Zo bestaat er onder andere 

het Balance Board waarmee verschillende evenwichtsoefeningen uitgevoerd kunnen worden 

en verschillende sportaccessoires zoals een stuur om mee te racen en een pistool. Later bracht 

Nintendo nog verschillende varianten uit. In 2012 bracht Nintendo de Wii Mini uit 

(zie afbeelding 8). Dit is de goedkopere variant van de Nintendo Wii. In tegenstelling tot de 

Nintendo Wii heeft de console bijvoorbeeld geen internetverbinding en zijn er minder USB-

poorten. In datzelfde jaar kwam Nintendo ook met een nieuwe generatie van de Wii console, 

de Wii U GamePad (zie afbeelding 9). Deze controller is exclusief ontworpen voor de 

Nintendo Wii en doorbreekt de barrières tussen de spelen, spelers en televisie door een tweede 

scherm in de spelwereld te brengen. Dankzij dit tweede scherm krijgt de speler nieuwe 

perspectieven in de spelwereld die andere spelers niet zien (Verhoeven et al., 2014; Nintendo; 

z.d.A; Nintendo, z.d.B; Nintendo, z.d.C) 

 

  

Afbeelding 8: Wii GamePad (Amazon.com, 2019)  Afbeelding 9: Wii Mini (bol.com, 2019) 

 

Op de Nintendo Wii kunnen verschillende exergames gespeeld worden. We bespreken de 

meest gekende Wii games. Een eerste game is de Wii Sports. In dit spel kan een speler vijf 

verschillende sporten virtueel beoefenen: tennis, baseball, golf, bowling en boksing. Het spel 

kwam eind 2006 uit en kan gespeeld worden vanaf 7 jaar. Het spel kan alleen of in groep 

worden gespeeld (Nintendo, z.d.D).  

Een ander spel is de Wii Fit (plus). Dit spel wordt gespeeld met behulp van de Wii Balance 

Board en heeft als doel fitness en plezier te combineren. De speler krijgt een mooi overzicht 

over zijn vooruitgang en kan de verschillende doelen die hij wil behalen instellen (Nintendo, 

z.d.E; Nintendo, z.d.F).  

Tot slot is er ook een spel voor de dansliefhebbers Just Dance. Hierbij moet de speler een 

dansje nadoen. Ook dit spel kan zowel individueel als gezamenlijk worden gespeeld. 

Indien meerdere personen deelnemen, wint de speler die de danspasjes het best uitvoert 

(Nintendo, z.d.G). 
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Playstation Move 

In 2009 bracht Sony de Playstation Move op de markt. Deze maakt net zoals de Nintendo 

Wii gebruik van een bewegingsgevoelige controller en dient gebruikt te worden in combinatie 

met een Playstation 3 of 4. Een extra camera en een gloeiende bal aan het uiteinde van de 

controller zorgen ervoor dat de positie en de lichaamsbeweging van de speler nauwkeuriger 

worden gedetecteerd. Als extra accessoire bracht Sony in 2016 ook de Playstation VR uit 

(zie afbeelding 10). Deze kan in combinatie met de Playstation Move worden gebruikt op de 

Playstation 4 console.  Dankzij deze headset wordt de speler ondergedompeld in een 360 

graden spelwereld, wat voor een nieuwe spelervaring zorgt (Verhoeven et al., 2014; 

Sony, 2019A; Sony, 2019B; Scheer et al., 2014). 

 

 

Afbeelding 10: Playstation VR met Playstation Move controllers (Game Informer, 2019) 

 

Op de Playstation Move kunnen verschillende exergames gespeeld worden. We bespreken 

de meest gekende. Een bekend voorbeeld is Fruit Ninja. Bij dit spel is het de bedoeling om 

zo veel mogelijk fruit te snijden met een zwaard en bonussen te verdienen. Het spel wordt 

bemoeilijkt doordat er allerlei obstakels zijn. Zo mag de speler bijvoorbeeld geen bommen 

snijden met zijn zwaard en verdient hij extra bonuspunten als hij drie dezelfde vruchten na 

elkaar snijdt (Sony C, 2019). 

Een ander spel is Cold Iron, een meeslepend western spel, met in de hoofdrol een wapen, 

een mysterieuze wapensmid en de speler zelf. Enkele vrijwilligers komen binnen in de stad en 

vermoorden de vader van de speler. Daarna neemt de speler het wapen van zijn vader vast 

en gaat hij op zoek naar antwoorden. Onderweg komt hij verschillende vijanden tegen 

waarmee hij een duel aangaat (Sony D, 2019). 
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Xbox Kinect 

Ook de Xbox Kinect is een console waarop commerciële exergames kunnen worden gespeeld. 

Deze console werd in 2010 gelanceerd door Microsoft. Zoals eerder vermeld, hoeft de speler 

bij deze console geen controller vast te houden, omdat het bewegingsdetectie-invoerapparaat 

de lichaamsbeweging van de speler volgt. De Xbox Kinect werkt ook met spraakherkenning. 

Er kunnen daarom ook spraakopdrachten gegeven worden tijdens het spelen. Nadelig is wel 

dat de speler meer ruimte nodig heeft om te spelen in vergelijking met de Nintendo Wii en de 

Playstation Move. Zo is de aanbevolen afstand tussen de speler en de sensor ongeveer twee 

meter. Wanneer er met twee wordt gespeeld, moet er een minimumafstand van één meter 

tussen de twee spelers zijn. Eerst kwam de Xbox 360 uit (zie afbeelding 11 en 12). 

Later bracht Microsoft ook de Xbox One en de Xbox One X op de markt. Er wordt gezegd 

dat de Xbox One X de meest krachtige console zou zijn die ooit gemaakt is. De console heeft 

immers meer vermogen, wat 4K gaming echt mogelijk maakt. Dit betekent dat het scherm vier 

keer zo veel pixels bevat als een Full HD. In 2017 heeft Microsoft de productie van Kinect 

stopgezet. De technologie leeft wel voort in onder andere de Hololens, een augmented reality 

bril, en Cortana, de slimme gezichtsherkenning van Windows Hello (Kamel Boulos, 2012; 

Verhoeven et al., 2014; Qualls, 2018; De Deygere, 2013; Witteman, 2017). 

 

  

Afbeelding 11: Xbox Kinect 360 (Dove, E. & Astell, A., 2017) 

Afbeelding 12: Oudere speelt Xbox Kinect (PinPoint Commercial, 2019) 

 

Er kunnen verschillende exergames gespeeld worden op de Xbox. De meest gekende 

worden hier aangehaald. Een eerste voorbeeld is Kinect Sports. Net zoals bij Wii Sports 

beoefent de speler via dit spel virtueel verschillende sporten, bijvoorbeeld voetbal, bowling en 

tafeltennis. Verder kan ook Just Dance via een Kinect Xbox 360 console gespeeld worden 

(Williams, 2019; Microsoft, z.d., Microsoft, 2019). 
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3.3.2.2 Customized exergames 

Naast commerciële exergames, bestaan er ook customized exergames. Deze exergames zijn 

speciaal ontwikkeld voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, of specifieke 

doelen, bijvoorbeeld revalidatie. Doordat de spelen op maat gemaakt worden, is de afzetmarkt 

kleiner en zijn de spelen aanzienlijk duurder dan commerciële exergames. Toch zien 

Scandinavische landen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk een toekomst in deze 

exergames (Verhoeven, 2018A). 

Er zijn verschillende soorten customized exergames. In wat volgt worden er enkele besproken. 

Een eerste voorbeeld is MIRA (zie afbeelding 13). Dit softwareplatform werd ontwikkeld voor 

therapeuten in het bijzonder met de bedoeling therapie gemakkelijker te maken bij zowel 

kinderen, volwassenen als ouderen. Om MIRA op te starten, is een Kinect 360 Xbox sensor, 

een Xbox Kinect 2 sensor of een eigen sensor van het bedrijf noodzakelijk. Op het platform 

zijn verschillende klinische exergames terug te vinden, die een combinatie vormen van zowel 

fysieke als cognitieve oefeningen. Bewegingsvolgsystemen zorgen ervoor dat de 

lichaamsbeweging van de speler virtueel wordt omgezet in het spel. Doordat de resultaten van 

de verschillende exergames worden opgeslagen in het patiëntendossier van de speler kan de 

speler van thuis uit oefeningen doen en nadien de resultaten met zijn therapeut bespreken. 

Dit verhoogt de therapietrouw. Er is een groot aanbod aan oefeningen, maar de therapeut kan 

er ook voor kiezen om oefeningen aan te maken die aangepast zijn aan de noden van de 

patiënt (MIRA Rehab, 2019A; MIRA Rehab, 2019B). 

 

 

Afbeelding 13: MIRA (UC Leuven Limburg, z.d.) 
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Verder is SisyFox (zie afbeelding 14) een customized exergame die kan worden ingezet als 

fitness- of therapietool. Het doel van het spel is om een grote bal, die als inputmethode dient, 

aan het bewegen te brengen zodat het personage in het videospel beweegt. De speler kan 

vooraf het spelniveau bepalen en ervoor kiezen om te concurreren met andere tegenstanders. 

Om gebruik te maken van SisyFox moet de bal in verbinding worden gebracht met een 

televisie. Dit wordt gedaan aan de hand van een HDMI-kabel. Tijdens dit spel worden zowel 

de armen, de schouders als de spieren van de speler getraind en wordt ook het 

reactievermogen en coördinatievermogen van de speler getraind. Net zoals de andere 

exergames, is ook deze exergame een leuke manier om aan beweging te doen. Het spel kan 

zowel alleen als met meerdere spelers worden gespeeld (SisyFox GmbH, 2019). 

 

 

Afbeelding 14: SisyFox (Fitness-Gaming.com, 2019) 
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Ten slotte is ook de Dividat Senso (zie afbeelding 15) een customized exergame die geschikt 

is voor gebruik in de revalidatie en de geriatrie. Het doel van het trainingssysteem is om de 

fysieke en cognitieve conditie van de speler te stimuleren. Dit door fysieke taken zoals stappen, 

gewichtsverandering en balanscontrole te linken aan cognitieve uitdagingen in een virtuele 

omgeving. Met behulp van 20 sensoren worden zowel de balans, het gewicht als de stappen 

van de speler gemeten. Aan de hand van 5 vibratiemotoren wordt feedback gegeven op de 

geleverde prestaties. Door de Dividat Senso te gebruiken in combinatie met Dividat Play 

kunnen de oefeningen onmiddellijk worden aangepast aan het niveau van de speler en worden 

de gegevens van de speler bijgehouden (ProCare, 2019A). 

 

 

Afbeelding 15: Dividat Senso (ProCare, 2019B) 
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3.3.2.3 Gebruik van exergames bij ouderen  

In wat volgt worden enkele exergames besproken die speciaal ontwikkeld zijn om ouderen 

(terug) in beweging te brengen. Deze exergames kunnen ook gebruikt worden bij personen 

met dementie. 

SilverFit 

SilverFit bracht de afgelopen jaren verscheidene producten op de markt. 

De SilverFit Newton (zie afbeelding 16) is een eerste product en kan gebruikt worden door 

ouderen met sarcopenie. Dit is het verlies van spiermassa en spierkracht dat zich 

leeftijdsgebonden voordoet. Hierdoor worden dagdagelijkse taken zoals traplopen en 

boodschappen doen moeilijker. De SilverFit Newton wil dit voorkomen door krachtoefeningen 

aan te bieden (SilverFit, 2019B). 

 

 

Afbeelding 16: SilverFit Newton (SilverFit, 2019C) 
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Bij de SilverFit Mile (zie afbeelding 17) kan de speler fietsen op een hometrainer, een 

actief-passief trainer of een bedfiets. Tijdens het fietsen wordt een stabiele routefilm getoond 

op een groot beeldscherm. De route kan de speler op voorhand instellen. Hij kan kiezen voor 

een vooraf ingestelde route of via Google Street View een persoonlijke route uitstippelen. Ook 

kan de speler ervoor kiezen om te fietsen in het verleden, bijvoorbeeld in de jaren ’30, om 

herinneringen boven te halen. Het tempo van de routefilm is afhankelijk van de snelheid van 

het fietsen (SilverFit, 2019D). 

 

Afbeelding 17: SilverFit Mile (ONMEDIO, 2018) 

SilverFit bracht ook de SilverFit 3D uit (zie afbeelding 18). Door te bewegen in een vrije 

ruimte kan de oudere verschillende spelen besturen die worden afgebeeld op een groot 

televisiescherm. Deze spelen zijn ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek en 

klinische praktijk. De bewegingen worden herkend dankzij een 3D camera. Doordat zowel de 

moeilijkheidsgraad, gezichtsscherpte en snelheid per oefening kunnen worden aangepast aan 

de fysieke en cognitieve mogelijkheden van de speler, is SilverFit 3D toegankelijk voor een 

groot deel van de ouderen (SilverFit, 2019E). 

 

Afbeelding 18: SilverFit 3D (SilverFit, 2019F) 



45 
 

Qbi 

Qbi (zie afbeelding 19) is een ander zorgproduct dat ontworpen werd om beweging te 

stimuleren. Het gaat om een rollerbal die pas in beweging komt zodra de speler zijn lichaam 

beweegt. Hierdoor ontstaat een balans tussen beweging, concentratie en interactie. 

Dit initiatief wordt vaak in woonzorgcentra gebruikt, omdat beweging hierbij centraal staat, 

maar het ook tot plezier en ontspanning leidt (Qineto, 2019). 

 

 

Afbeelding 19: Qbi (Robotzorg, z.d.) 
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OmiVista 

OmiVista (zie afbeelding 20) is een interactief projectiesysteem dat bewegingen omzet in 

audiovisuele effecten. Naast het projecteren op een tafel, kan omiVista ook geprojecteerd 

worden op een vloer, wand of rolstoelblad. OmiVista heeft een Care pakket ontwikkeld speciaal 

voor de ouderenzorg. Dit pakket bestaat uit 50 verschillende spelen. Het wegvegen van 

bladeren, het wegjagen van vissen en het kapot maken van ballonnen zijn een aantal 

voorbeelden van spelen. OmiVista kan zowel individueel als in groep worden gespeeld. De 

exergame heeft ook educatieve en therapeutische doeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld 

persoonlijke foto’s en video’s worden bijgevoegd in de spelen om het geheugen te trainen 

(omi uk, 2019; dementiewinkel, 2019D). 

 

Afbeelding 20: omiVista (Actiefbewegen.be, z.d.) 

Cervical Trainer 

Als laatste kan ook de 3D Cervical Trainer (zie afbeelding 21) worden ingezet bij ouderen. Het 

is een innovatief toestel om hoofdbewegingen te oefenen en bewegingsfeedback te 

ontvangen. Zowel een sensor met verstelbare hoofdband als de bijhorende software zijn 

noodzakelijk om gebruik te maken van de Cervical Trainer. Het doel van het spel is om de 

juiste bewegingen te maken met het hoofd zodat een balletje op het scherm naar de 

aangewezen bestemming gaat. Deze game kan helpen tegen evenwichtsstoornissen, 

spierdystrofie en klachten van armen, nek en schouders. Het is ook een hulpmiddel om een 

ergonomisch goede houding aan te nemen (Embedded Fitness, 2019A). 

 

Afbeelding 21: 3D Cervical Trainer (Embedded Fitness, 2018A) 
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3.4 Zijn exergames geschikt voor personen met dementie? 

Uit onderzoek van Verhoeven en Heyrman (2015) is gebleken dat exergames geschikt zijn als 

hulpmiddel om beweging te stimuleren bij ouderen in het algemeen. De vraag is echter of 

deze spelen ook gebruikt kunnen worden voor ouderen met dementie. Hiernaar werd nog niet 

veel onderzoek naar verricht. Hieronder formuleren we enkele redenen waarom exergames 

geschikt kunnen zijn voor personen met dementie. 

3.4.1 Waarom exergames gebruiken bij personen met dementie? 

Personen met dementie kampen vaak met eenzaamheid. Exergames kunnen een grote invloed 

uitoefenen op het sociaal welbevinden van personen met dementie. Exergames zijn er 

namelijk op voorzien om in groepsverband gespeeld te worden. Personen met dementie 

kunnen met andere woorden samen met hun kinderen en kleinkinderen spelen en op die 

manier hun behoefte aan verbondenheid vervullen en de band met hun familieleden 

onderhouden of verbeteren (van den Brink et al., 2015). 

Veel personen met dementie hebben angst om te vallen. Het spelen van exergames is een 

relatief veilige manier om aan beweging te doen (van der Molen-van Santen et al., 2018). 

Personen met dementie hebben vaak lichamelijk problemen, zoals stijfheid of een gebogen 

houding, die het hen moeilijk maken om te bewegen. Exergames kunnen ook afgestemd 

worden op de noden van de speler. Er zijn bijvoorbeeld exergames waarbij een persoon al 

zittend kan spelen door bepaalde armbewegingen te maken (van der Molen-van Santen et al., 

2018). 

Personen met dementie ervaren cognitieve problemen. Doordat exergames regelmatig beroep 

doen op beelden van of herinneringen naar vroeger wordt de verstandelijke capaciteit 

gestimuleerd. Een voorbeeld van zo’n exergame wordt ‘interactief fietsen’ genoemd. Hierbij 

fietst de speler op een hometrainer en wordt een herkenbare omgeving uit het verleden van 

de persoon getoond op een scherm (van der Molen-van Santen et al., 2018). 

Personen met dementie hebben nood aan directe en motiverende feedback. Ook aan deze 

vereiste voldoen exergames, wat maakt dat ze perfect inzetbaar zijn bij de doelgroep. 

Exergames motiveren de speler meteen nadat hij een instructie opvolgt en zorgen steeds voor 

constructieve feedback. 

Een ander motief om exergames te gebruiken bij personen met dementie is het feit dat de 

speler zich niet hoeft te verplaatsen naar bijvoorbeeld een sportcentrum. De exergames 

kunnen in huis of in het woonzorgcentrum geïnstalleerd worden. Dit komt de motivatie en 

intentie om te exergamen ten goede, want (oudere) mensen verplaatsen zich vaak niet graag 

omwille van redenen zoals slechte weersomstandigheden of transportmoeilijkheden. 

Uit verschillende, eerder vermelde onderzoeken blijkt ten slotte dat personen met dementie 

nood hebben aan een aanpak op maat. Ook hierop spelen exergames goed in. De spelen 

kunnen georganiseerd worden naargelang de fysieke en cognitieve vermogens van de speler. 
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3.4.2 Onderzoeken die effecten van exergames bij personen met dementie aantonen 

Hypothetisch gezien kunnen exergames dus gebruikt worden bij personen met dementie. In 

wat volgt, gingen we na of er onderzoeken zijn die effectief gebruik gemaakt hebben van 

exergames bij deze doelgroep. 

Tobiasson et al. (2015) voerde een gevalsstudie uit bij tien personen met Alzheimer. Hij liet 

hen gedurende drie weken drie keer per week exergames spelen onder begeleiding van een 

kinesitherapeut. Uit dit onderzoek bleek dat het spelen van exergames het evenwicht van de 

deelnemers positief beïnvloedde. Ze ondervonden ook positieve effecten op vlak van cognitie 

en sociale interactie. 

Legouverneur et al. (2007) deden een bruikbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om 

exergames aan te leren aan personen met Alzheimer en andere vormen van milde cognitieve 

stoornissen. Ze onderwierpen 36 ouderen met een milde tot matige vorm van Alzheimer, 

42 ouderen met milde cognitieve stoornissen en een gezonde controlegroep aan tennis- en 

bowlingspelen op de Wii-console. Deze personen hadden een leeftijd tussen 75 en 90 jaar. Uit 

de resultaten bleek dat het voor deze doelgroep cruciaal is om eenvoudige, begrijpelijke 

technologie te gebruiken en te zorgen voor voldoende motivatie en ondersteuning van de 

begeleiding. Als deze voorwaarden voldaan zijn, kunnen nieuwe technologieën zoals 

exergames gebruikt worden bij personen met cognitieve stoornissen en kan deze doelgroep 

doorheen verschillende sessies prestatievooruitgang boeken. 

Bij een onderzoek van Splithof (2016) namen 14 personen met dementie deel aan 

exergamesessies gedurende een periode van zes weken. De gemiddelde leeftijd van de 

proefpersonen was 81 jaar. Ze speelden minstens twee keer per week op de Nintendo Wii-

console. Aan de hand van twee testen, de Gedragsbeoordelingsschaal voor de Intramurale 

Psychogeriatrie (GIP-82) en de Mini Mental State Examination (MMSE), werden de cognitieve 

functies vóór en na de sessies gemeten. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat 

personen met dementie beter scoorden op de MMSE na het spelen van exergames dan 

voordien. Zo scoorden personen met dementie die regelmatig exergames speelden beter op 

psychosociaal, cognitief en sociaal vlak. Meer onderzoek is nog vereist, maar de 

onderzoekers geven aan dat de resultaten veelbelovend zijn en dat exergames in de toekomst 

gebruikt kunnen worden als hulpmiddel voor gezondheidsbevordering. 

Forbes et al. (2015) evalueerde de resultaten van 17 onderzoeken waaraan 1 067 personen 

met dementie deelnamen. Het doel van het onderzoek was om na te gaan of exergames de 

cognitie, de activiteiten van het dagelijks leven, het gedrag en psychische symptomen bij 

personen met dementie kunnen verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat exergames leiden tot 

een verbetering van het vermogen om activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren. 

Op vlak van cognitie en psychische symptomen werd geen bewijs aangetoond. 
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Verder voerden Padala et al. (2017) een prospectief gerandomiseerd onderzoek bij 30 

thuiswonende ouderen met een milde vorm van Alzheimer. De gemiddelde leeftijd van de 

proefpersonen was 73 jaar. Het doel van het onderzoek bestond eruit de effecten van Wii Fit-

exergames te bestuderen. Gedurende acht weken speelden ze exergames onder begeleiding 

van de verzorger in hun thuisomgeving. Een controlegroep ging wandelen. Twee keer werden 

de resultaten beoordeeld, één vlak na de exergamesessies en een andere keer acht weken 

nadien. Bij de eerste beoordeling was er een significant grotere verbetering in de Wii Fit groep 

in vergelijking met de wandelgroep. Zij scoorden beter op vlak van evenwicht en angst om 

te vallen. Dit resultaat hield aan tot acht weken na de sessies. 

3.4.3 Welke exergames zijn geschikt voor personen met dementie? 

Nu we weten of exergames geschikt zijn voor personen met dementie kunnen we ons de vraag 

stellen welke exergames aan te bevelen zijn voor deze doelgroep. Eerder werden al 

verschillende exergames besproken die ingezet kunnen worden bij ouderen (met dementie). 

In wat volgt wordt specifieker ingegaan op exergames die speciaal ontworpen werden voor 

personen met dementie. 

Bij de Memoride (zie afbeelding 22) fietst de speler, net zoals bij de SilverFit Mile, op een 

hometrainer door zijn vertrouwde omgeving. Dit met behulp van Google Streetview. Dit 

betekent dat de speler ervoor kan kiezen om te fietsen in de buurt waar hij vroeger graag was. 

Op die manier ziet de speler hoe zijn straat of buurt er momenteel uitziet. Positief aan deze 

exergame is dat de speler aan fysieke activiteit doet en herinneringen bovenhaalt. Het spel 

draagt bijgevolg bij tot het verbeteren van de levenskwaliteit. Het is ook mogelijk om de 

Memoride aan te sluiten op andere sporttoestellen zoals een loopband of een roeimachine 

(Memoride, z.d.; Verhoeven, 2018A). 

 

Afbeelding 22: Memoride (Memoride, z.d.) 
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Een ander spel is Kinemoto (zie afbeelding 23). Deze exergame bestaat uit een reeks 

interactieve, laagdrempelige spelen die personen met dementie in beweging brengen. Naast 

voetballen kan de speler via deze exergame bijvoorbeeld ook appels vangen of ballen gooien 

op de kermis. Een positief aspect aan Kinemoto is dat de speler bij sommige spelen zelf in 

beeld komt, waardoor hij ziet hoe hij beweegt. Daarnaast dragen deze spelen bij tot het 

dagelijkse plezier van een persoon met dementie en zorgt het voor sociaal contact doordat 

samenspelen mogelijk is. Er bestaan twee versies. Enerzijds Kinemoto Basis en anderzijds de 

meer uitgebreide versie, Kinemoto professional (Care4More, 2019). 

 

 

Afbeelding 23: Kinemoto (Dementiewinkel, z.d.E) 

 

De BelevenisTafel (zie afbeelding 24) heeft naast een pakket voor ouderen ook een pakket 

dat gericht is op personen met dementie. Bij de minste aanraking op het scherm gebeurt er 

iets bijzonders. Dankzij de beperkte hoeveelheid aan foto’s, namelijk 14, is het gemakkelijker 

voor een zorgverlener of familielid om een gesprek aan te gaan met de persoon met dementie, 

want op die manier is er geen sprake van overprikkeling (Embedded Fitness, 2018B; 

BelevenisTafel, 2019). 

 

 

Afbeelding 24: BelevenisTafel (Het Kontakt Alblasserwaard, 2017) 
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De BelevenisPraatpaal (zie afbeelding 25) kan ook helpen om herinneringen bij personen 

met dementie boven te halen. Met behulp van een touchscreen bekijken spelers 

polygoonjournaals en foto’s van vroeger. Daarnaast wordt beweging gestimuleerd, omdat de 

paal niet gemakkelijk te verplaatsen is en de speler daarom aangezet wordt om samen met 

een familielid of begeleider ernaartoe te stappen (Embedded Fitness, 2018C). 

 

 

Afbeelding 25: BelevenisPraatpaal (Embedded Fitness, 2018C) 

 

De SilverFit Alois (zie afbeelding 26) is een product van SilverFit, speciaal ontwikkeld voor 

personen met dementie. Hierbij worden foto’s en ander materiaal van de speler gebruikt, wat 

zorgt voor een cognitieve uitdaging, lichaamsbeweging en sociaal contact. Het spel kan ingezet 

worden bij alle fasen van dementie en kan zowel in groep als in een meer intieme setting met 

familie en vrienden worden gespeeld (SilverFit, 2019G). 

 

 

Afbeelding 26: SilverFit Alois (Dementiewinkel, z.d.F) 
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Ook inmuDANCE (zie afbeelding 27) is geschikt voor personen met dementie. De bedoeling 

van deze exergame is dat de speler een kussen aanraakt. Doet hij dit, dan speelt het kussen 

muziek af en communiceert het met de speler. Naarmate de speler meer beweegt, ontwikkelt 

zich een muzikaal universum gebaseerd op muziek van de jaren ‘60. Naast de inmuDANCE 

bestaat er ook een inmuRELAX (zie afbeelding 28) kussen dat de nervositeit en rusteloosheid 

bij personen met dementie verlaagt aan de hand van zachte en meditatieve muziek 

(Sarkow b.v., 2019). 

 

 

Afbeelding 27: inmuDANCE (Inmutouch, 2019)  Afbeelding 28: inmuRELAX (Inmutouch, 2019) 
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3.4.4 In welke contexten kunnen exergames gebruikt worden bij personen met 

dementie? 

Tot slot worden enkele contexten besproken waarin gebruik gemaakt kan worden van 

exergames. 

In Vlaanderen verblijft ongeveer 70% van personen met dementie thuis en 30% in een 

woonzorgcentrum of een aangepaste voorziening. Om zoveel mogelijk personen met dementie 

te bereiken en aan het bewegen te brengen, is het daarom interessant om exergames in 

verschillende contexten in te zetten (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen & Vlaamse 

Overheid, 2019; Verhoeven, 2018A). 

Eerst en vooral kunnen exergames thuis worden gespeeld. Dit kan interessant zijn voor 

personen in een beginnende fase van dementie, namelijk met het oog op het vertragen van 

het verouderingsproces (Verhoeven, 2018A).  

Volgens Verhoeven (2018A) kunnen exergames ook geïntegreerd worden binnen het concept 

van thuiszorg of lokale dienstencentra. Eveneens kan het interessant zijn om exergames 

te plaatsen in een CADO, Collectief Autonome Dagopvang, waar overdag hulp wordt geboden 

aan ouderen en zorgbehoevenden. 

Verder is het mogelijk om exergames in woonzorgcentra te installeren. Het grote voordeel 

hierbij is dat de exergames gebruikt worden voor verschillende ouderen wat bijgevolg de 

kostprijs doet dalen en de meerwaarde van exergames verhoogt. Verder vinden ouderen het 

fijn om samen te exergamen. Hierdoor hebben ze meer sociaal contact, wat bijdraagt tot hun 

welzijn (Verhoeven, 2018A). 

Momenteel is UC Leuven-Limburg, onder leiding van projectleider Katrien Verhoeven, 

onderzoek aan het voeren naar de mogelijkheid om MIRA exergames te spelen in verschillende 

contexten: thuiscontext, dagopvangcentra en woonzorgcentra. Resultaten van dit project 

worden verwacht tegen eind 2019 (UCLL, 2019; Verhoeven, 2018A). 
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4 Probleem- en doelstelling 

Door de stijgende levensverwachting en bevolkingsgroei is dementie de laatste jaren een 

actueel thema. Zo zou maar liefst één op vijf van de Belgische inwoners op latere leeftijd 

getroffen worden door de aandoening. Dementie is een ingrijpend proces waarbij personen 

steeds meer achteruitgaan op verscheidene vlakken, onder andere op cognitief, fysiek en 

mentaal vlak. Tot nu toe is er nog geen doeltreffende behandeling. Wel kunnen een aantal 

zaken ondernomen worden om het proces te vertragen. Beweging is er daar één van. 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven legt een weeknorm van zoveel mogelijk licht intensieve 

beweging en 150 minuten matig intensieve beweging of 75 minuten hoog intensieve beweging 

op. Dit komt overeen met minstens 30 minuten matig intensieve beweging per dag. Echter is 

het merkbaar dat oudere personen, specifiek personen met dementie, niet voldoen aan deze 

vooropgestelde bewegingsnorm. Dit omdat de drempel om aan beweging te doen naar verluidt 

hoog ligt. (Expertisecentrum Dementie, 2016). 

Exergames zijn een mogelijke laagdrempelige manier om beweging te stimuleren bij personen 

met dementie. Bij exergames wordt de speler met behulp van videospelen aangemoedigd om 

aan lichaamsbeweging te doen. Aangezien onderzoek rond dit onderwerp beperkt is, gaat deze 

scriptie op zoek naar nieuwe bevindingen en inzichten. Dit aan de hand van een literatuurstudie 

en kleinschalig onderzoek bij zorgverleners in woonzorgcentrum Edouard Remy. 

Het doel van het onderzoek is om na te gaan of exergames ingezet kunnen worden bij 

personen met dementie in een woonzorgcentrum en of de medewerkers van woonzorgcentrum 

Edouard Remy bereid zijn om dit hulpmiddel te gebruiken in hun dagelijkse werking. Hiervoor 

werd een enquête opgesteld en afgenomen van de zorgverleners. Omdat we van mening zijn 

dat de attitude tegenover het gebruik van exergames beïnvloed kan worden door de kennis 

die de zorgverleners hebben over exergames, besloten we om met twee groepen te werken. 

De ene groep kreeg voordat ze de enquête invulden een demonstratiefilmpje te zien, de andere 

groep zag het demonstratiefilmpje niet (zie bijlage 2). 
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5 Onderzoeksvragen en hypothesen 

Dit onderzoek heeft betrekking op verschillende zorgverleners van het woonzorgcentrum 

Edouard Remy in Leuven. Onder zorgverleners worden in deze scriptie onder andere 

kinesitherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, zorgkundigen en animatoren 

verstaan. 

Enkel indien er in de literatuur ondersteunende informatie te vinden was, werd een hypothese 

opgesteld. 

Doelstelling 1: Nagaan of de zorgverleners ervaring hebben met videogames in het 

algemeen. 

- Onderzoeksvraag 1: Hoeveel ervaring hebben de zorgverleners met videogames? 

 

Deelvraag 1: Wordt de ervaring beïnvloed door de leeftijd? 

 

➢ We verwachten dat de leeftijd van de zorgverlener een beïnvloedende factor is. 

Hoe jonger de zorgverlener is, hoe meer ervaring hij heeft (Ortutay, 2008). 

 

Deelvraag 2: Wordt de ervaring beïnvloed door het geslacht? 

 

➢ We verwachten dat het geslacht van de zorgverlener een beïnvloedende factor 

is. Mannen spelen vaker videogames dan vrouwen (Ortutay, 2008).  

 

- Onderzoeksvraag 2: Hoeveel zorgverleners hebben thuis een spelconsole? 

 

➢ We verwachten dat ongeveer 1 op de 4 zorgverleners thuis een spelconsole 

heeft thuis (Flemish Games Association, 2016). 

 

- Onderzoeksvraag 3: Hoe vaak per maand spelen zorgverleners zelf op de spelconsole? 

 

Doelstelling 2: Nagaan of de zorgverleners ervaring hebben met exergames in het 

algemeen. 

- Onderzoeksvraag 4: Hoeveel zorgverleners hadden al van het woord ‘exergames’ 

gehoord, al dan niet voor onze demonstratie? 

 

Deelvraag 1: Is er een verschil in bekendheid van het woord ‘exergames’ tussen de 

twee groepen die het demonstratiefilmpje respectievelijk wel en niet gezien hebben? 
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Deelvraag 2: Is er een verschil in bekendheid van het woord ‘exergames’ bij 

zorgverleners die ervaring hebben met videogames? 

 

- Onderzoeksvraag 5: Welke spelconsoles kennen de zorgverleners? 

 

- Onderzoeksvraag 6: Welke exergames kennen de zorgverleners? 

 

- Onderzoeksvraag 7: Hoe vaak hebben de zorgverleners exergames gespeeld? 

 

- Onderzoeksvraag 8: Hoeveel zorgverleners speelden de exergames in privécontext 

of werkcontext? 

 

- Onderzoeksvraag 9: Waar hebben de zorgverleners exergames gespeeld? 

 

➢ We verwachten dat de zorgverleners exergames hebben gespeeld in het 

woonzorgcentrum (De Deygere, 2013). 

 

Doelstelling 3: Nagaan hoe de zorgverleners staan tegenover het gebruik van 

exergames om beweging te stimuleren bij bewoners van een woonzorgcentrum. 

- Onderzoeksvraag 10: Hoe staan de zorgverleners tegenover het gebruik van 

exergames als middel om beweging te stimuleren bij bewoners van een 

woonzorgcentrum? 

 

Deelvraag 1: Is er een verschil in attitude tussen de twee groepen die het 

demonstratiefilmpje respectievelijk wel en niet gezien hebben? 

 

Deelvraag 2: Wordt de attitude beïnvloed door het geslacht? 

 

Deelvraag 3: Is de attitude gecorreleerd met de leeftijd? 

 

- Onderzoeksvraag 11: Hoeveel zorgverleners zouden exergames willen gebruiken in 

een woonzorgcentrum? 

 

➢ We verwachten dat de overgrote meerderheid van de zorgverleners exergames 

zou willen gebruiken in een woonzorgcentrum (Verhoeven, 2017A). 
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Deelvraag: Is er een verschil in bereidheid tussen de twee groepen die het 

demonstratiefilmpje respectievelijk wel en niet gezien hebben? 

 

- Onderzoeksvraag 12: Waarvoor zouden de zorgverleners exergames (niet) 

gebruiken in een woonzorgcentrum? 

 

➢ We verwachten dat de zorgverleners exergames willen gebruiken voor 

meerdere doelen. Bijvoorbeeld voor revalidatie, maar ook om het risico op 

vallen en chronische aandoeningen te verkleinen (VeiligheidNL, z.d.; Bertels et 

al., 2012; Verhoeven, 2017A). 

 

Deelvraag: Is er een verschil in doeleinden waarvoor de twee groepen die het 

demonstratiefilmpje respectievelijk wel en niet gezien hebben exergames zouden 

gebruiken in een woonzorgcentrum? 

 

- Onderzoeksvraag 13: Voor welke bewoners zijn exergames volgens de zorgverleners 

(on)geschikt? 

 

➢ We verwachten dat zorgverleners exergames ongeschikt vinden voor bewoners 

die niet goed ter been zijn of die een aandoening met fysieke gevolgen/klachten 

hebben (Verhoeven, 2017B).  

 

Deelvraag: Is er een verschil in mening over de geschiktheid van bewoners tussen de 

twee groepen die het demonstratiefilmpje respectievelijk wel en niet gezien hebben? 

 

- Onderzoeksvraag 14: Waar zouden de zorgverleners de bewoners laten exergamen? 

 

➢ We verwachten dat de zorgverleners het spelen van exergames enkel geschikt 

vinden op een plaats waarmee ze vertrouwd zijn (Verhoeven, 2017A).  

 

Deelvraag: Is er een verschil in mening over de meest geschikte plaats om te 

exergamen tussen de twee groepen die het demonstratiefilmpje respectievelijk wel 

en niet gezien hebben? 

 

- Onderzoeksvraag 15: Hoe vaak per maand zouden de zorgverleners de bewoners 

laten exergamen? 

 

Deelvraag: Is er een verschil in mening over hoe vaak de bewoners best exergamen 

tussen de twee groepen zorgverleners die het demonstratiefilmpje wel of niet gezien 

hebben? 
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- Onderzoeksvraag 16: Wanneer zouden de zorgverleners de bewoners laten 

exergamen? 

 

➢ We verwachten dat de zorgverleners ‘s morgens gedurende de week een 

geschikt moment vinden en dit meer dan wekelijks (Verhoeven, 2017A).  

 

Deelvraag: Is er een verschil in mening over het meest geschikte moment om te 

exergamen tussen de twee groepen die het demonstratiefilmpje respectievelijk wel 

en niet gezien hebben? 

 

- Onderzoeksvraag 17: Met hoeveel deelnemers worden exergamesessies volgens de 

zorgverleners het best georganiseerd? 

 

➢ We verwachten dat de overgrote meerderheid de exergamesessies best per 

twee of in kleine groep zouden organiseren (Verhoeven, 2017A). 

 

Deelvraag: Is er een verschil in mening over het geschikte aantal deelnemers om te 

exergamen tussen de twee groepen die het demonstratiefilmpje respectievelijk wel 

en niet gezien hebben? 

 

- Onderzoeksvraag 18: Hoeveel zorgverleners vinden dat begeleiding nodig is tijdens 

het spelen van exergames? 

 

- Onderzoeksvraag 19: Wie vinden de zorgverleners het meest geschikt om de 

exergames te begeleiden? 

 

➢ We verwachten dat zorgverleners een animator of ergotherapeut het meest 

geschikt vinden om de exergames te begeleiden (Verhoeven, 2017C).  

 

Deelvraag: Is er een verschil in mening over de meest geschikte begeleider om te 

exergamen tussen de twee groepen die het demonstratiefilmpje respectievelijk wel 

en niet gezien hebben? 

 

- Onderzoeksvraag 20: Hoeveel zorgverleners zien zichzelf als mogelijke begeleider bij 

het exergamen in een woonzorgcentrum? 

 

Deelvraag: Is er een verschil in het aantal zorgverleners van de twee groepen dat 

zichzelf als mogelijke begeleider ziet?  
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- Onderzoeksvraag 21: Welke voorwaarden stellen zorgverleners indien ze de 

exergames zouden begeleiden? 

 

➢ We verwachten dat zorgverleners een opleiding over exergames nodig vinden 

om exergames te kunnen begeleiden (Verhoeven, 2017A). 

 

Deelvraag: Is er een verschil tussen de twee groepen in de voorwaarden die ze 

stellen om het exergamen te begeleiden?  

 

- Onderzoeksvraag 22: Hoeveel tijd zijn de zorgverleners bereid om wekelijks te 

besteden aan het begeleiden van exergames in een woonzorgcentrum? 

 

Deelvraag: Is er een verschil in het aantal uur dat de zorgverleners wekelijks willen 

besteden aan het begeleiden van exergames in een woonzorgcentrum tussen de twee 

groepen? 

 

- Onderzoeksvraag 23: Hoe zouden bewoners volgens de zorgverleners op de hoogte 

kunnen worden gebracht van exergames? 

 

➢ We verwachten dat ongeveer drie op vier zorgverleners de bewoners via een 

aankondiging in de nieuwsbrief op de hoogte zou brengen van de mogelijkheid 

om exergames te spelen (Verhoeven, 2017A). 

 

Deelvraag: Is er een verschil tussen de twee groepen in de manier waarop ze 

bewoners op de hoogte zouden brengen van het exergamen?  

 

- Onderzoeksvraag 24: Welke manieren zijn volgens de zorgverleners geschikt om de 

spelregels van exergames uit te leggen? 

 

Deelvraag: Is er een verschil tussen de twee groepen in de manier waarop de 

spelregels van exergames uitgelegd moeten worden?  

 

- Onderzoeksvraag 25: Hoe zouden bewoners volgens de zorgverleners gestimuleerd 

kunnen worden om het exergamen vol te houden? 

 

Deelvraag: Is er een verschil tussen de twee groepen in de manier waarop bewoners 

gestimuleerd worden om te exergamen? 
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- Onderzoeksvraag 26: Welke aandachtspunten hebben de zorgverleners voor het 

gebruik van exergames in een woonzorgcentrum? 

 

Doelstelling 4: Nagaan hoe de zorgverleners staan tegenover het gebruik van 

exergames in woonzorgcentrum Edouard Remy. 

- Onderzoeksvraag 27: Hoeveel zorgverleners zouden exergames willen gebruiken in 

woonzorgcentrum Edouard Remy? 

 

- Onderzoeksvraag 28: Waarom zouden de zorgverleners exergames niet willen 

gebruiken in woonzorgcentrum Edouard Remy? 

 

- Onderzoeksvraag 29: Hoe vaak hebben de zorgverleners al exergames gespeeld met 

bewoners? 

 

- Onderzoeksvraag 30: Waarom hebben de zorgverleners exergames gespeeld met de 

bewoners? 

 

- Onderzoeksvraag 31: Welke moeilijkheden hebben de zorgverleners ondervonden 

bij het spelen van exergames met bewoners? 

 

- Onderzoeksvraag 32: Welke tips hebben de zorgverleners om het spelen van 

exergames zo goed mogelijk te laten verlopen? 

 

Doelstelling 5: Nagaan hoe de zorgverleners staan tegenover het gebruik van 

exergames in een woonzorgcentrum bij personen met dementie. 

- Onderzoeksvraag 33: Hoe staan de zorgverleners tegenover het gebruik van 

exergames als middel om beweging te stimuleren bij personen met dementie? 

 

Deelvraag 1: Is er een verschil in de houding van zorgverleners van de twee groepen 

tegenover het gebruik van exergames bij personen met dementie? 

 

Deelvraag 2: Is er een verschil in houding bij zorgverleners die ervaring hebben met 

exergames bij personen met dementie? 
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Deelvraag 3: Is er een verschil in houding naargelang de leeftijd van de zorgverlener?  

 

Deelvraag 4: Is er een verschil in houding naargelang het geslacht van de 

zorgverlener? 

 

- Onderzoeksvraag 34: Voor welke personen met dementie vinden de zorgverleners 

exergames geschikt? 

 

Deelvraag: Is er een verschil tussen de twee groepen over welke personen met 

dementie geschikt zijn?  

 

- Onderzoeksvraag 35: Welke soorten exergames vinden de zorgverleners geschikt 

voor personen met dementie? 

 

➢ We verwachten dat exergames die herinneringen bovenbrengen als geschikt 

worden gezien door de zorgverleners (Zonneveld, 2013). 

 

Deelvraag: Is er een verschil tussen de twee groepen over welke exergames geschikt 

zijn voor personen met dementie?  

 

- Onderzoeksvraag 36: Hoeveel zorgverleners vinden dat begeleiding nodig is tijdens 

het spelen van de exergames bij personen met dementie? 

 

- Onderzoeksvraag 37: Wie vinden de zorgverleners het meest geschikt om de 

exergames bij personen met dementie te begeleiden? 

 

Deelvraag: Is er een verschil tussen de twee groepen over welke begeleider het 

meest geschikt is om de exergames bij personen met dementie te begeleiden?  

- Onderzoeksvraag 38: Hoeveel zorgverleners hebben al exergames gebruikt bij 

personen met dementie? 

 

Deelvraag: Is er een verschil in ervaring met exergamegebruik bij personen met 

dementie tussen de twee groepen? 

 

- Onderzoeksvraag 39: Waarvoor hebben de zorgverleners exergames gebruikt bij 

personen met dementie? 
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- Onderzoeksvraag 40: Welke aandachtspunten hebben de zorgverleners voor het 

gebruik van exergames bij personen met dementie? 

 

- Onderzoeksvraag 41: Welke tips hebben de zorgverleners om het spelen van 

exergames zo goed mogelijk te laten verlopen bij personen met dementie? 

 

Doelstelling 6: Nagaan hoe de zorgverleners staan tegenover het gebruik van 

exergames in woonzorgcentrum Edouard Remy bij personen met dementie. 

- Onderzoeksvraag 43: Hoeveel zorgverleners zouden exergames gebruiken bij 

personen met dementie in woonzorgcentrum Edouard Remy? 

 

Deelvraag: Is er een verschil in de houding van de twee groepen zorgverleners 

tegenover het gebruik van exergames bij personen met dementie? 

 

- Onderzoeksvraag 42: Op welke manier komen zorgverleners in contact met personen 

met dementie? 
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DEEL 2: METHODE 

In onderstaand deel wordt de methode van het onderzoek besproken. Eerst komen de setting 

en de opdrachtgever aan bod. Nadien volgt een beschrijving van de steekproef en de gebruikte 

meetinstrumenten. Tot slot wordt de procedure overlopen. 

1 Opdrachtgever en setting 

In 2017 startte UC Leuven-Limburg (UCLL) een onderzoeksproject met de naam ‘Dementie? 

Beweeg!’. Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van Katrien Verhoeven, lector-

onderzoeker aan de UCLL. Het scriptieonderzoek is een deelproject van dit onderzoeksproject. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in woonzorgcentrum Edouard Remy met behulp van twee 

studenten Medical Management Assistant, Inne Peeters en Lyvia Struyf, in het kader van hun 

bachelorproef. 

Edouard Remy is een woonzorgcentrum, gelegen in het centrum van Leuven, en biedt 

(kort)verblijf aan al dan niet zorgbehoevende ouderen. Omdat het woonzorgcentrum belang 

hecht aan verzorging op maat, wordt er regelmatig bestudeerd hoe haar aanpak beter kan. 

Recent onderzocht het woonzorgcentrum de effectiviteit van exergames bij ouderen, met 

positief resultaat. Vandaar dat het woonzorgcentrum met dit onderzoeksproject wil nagaan of 

exergames kunnen dienen voor personen met dementie. Steve Eembeeck is als 

kinesitherapeut betrokken bij dit project. Hij is tevens de externe begeleider van het 

scriptieonderzoek. 

Via dit onderzoek wordt nagegaan of medewerkers van woonzorgcentrum Edouard Remy 

vertrouwd zijn met exergames en of zij dit medium zouden willen gebruiken in het 

woonzorgcentrum bij personen met dementie.  
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2 Beschrijving van de steekproef 

Om de mening van de zorgverleners van woonzorgcentrum Edouard Remy te verkrijgen, werd 

gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête. In totaal vulden 45 zorgverleners de enquête 

in. De zorgverleners werden in twee groepen ingedeeld. Eén groep bekeek voor het invullen 

van de enquête een demonstratiefilmpje (N = 23), de andere groep niet (N = 22). 

2.1 Geslacht 

Van alle deelnemende zorgverleners namen 40 vrouwen (88,89%) en vijf mannen (11,11%) 

deel. 

Kijken we naar de verdeling van de geslachten in de verschillende groepen, merken we op dat 

19 vrouwen (82,61%) en vier mannen (17,39%) het demonstratiefilmpje gezien hebben. 

De groep die het demonstratiefilmpje niet gezien heeft, bestaat uit 21 vrouwen (95,45%) en 

één man (4,55%). 

2.2 Leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 45,62 jaar (SD = 11,64). De jongste 

zorgverlener is 23 jaar en de oudste 64 jaar (zie grafiek 2). 

 

Grafiek 2: Leeftijdsgroepen van de zorgverleners 
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De gemiddelde leeftijd van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje zagen, is 43,26 jaar 

(SD = 10,73), met een minimum van 23 jaar en een maximum van 61 jaar (zie grafiek 3). 

 

Grafiek 3: Leeftijdsgroepen van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben 

De gemiddelde leeftijd van de groep die het demonstratiefilmpje niet zag, is 48,09 jaar 

(SD = 12,28), met een minimum van 23 jaar en een maximum van 64 jaar (zie grafiek 4). 

 

Grafiek 4: Leeftijdsgroepen van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien hebben 
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2.3 Functies 

Onderstaande grafiek (zie grafiek 5) geeft de functies van de zorgverleners weer. Op de optie 

‘Andere’ wordt bij beide groepen apart ingegaan. 

 

Grafiek 5: Functies van de zorgverleners 
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Hieronder (zie grafiek 6) worden de functies weergegeven van de zorgverleners die het 

demonstratiefilmpje gezien hebben. De helft van hen (50,00%) is zorgkundige van beroep. 

De categorie ‘Andere’ bevat twee hoofdverpleegkundigen, één psycholoog en één 

referentiepersoon dementie. 

 

Grafiek 6: Functies van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben 
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Grafiek 7 geeft de functies van diegenen die het demonstratiefilmpje niet zagen weer. 

De meerderheid van hen vervult de functie van zorgkundige (36,40%). De categorie ‘Andere’ 

bevat één coördinator bewonerszorg, één hoofdverpleegkundige en één stagiair dieetkunde. 

 

Grafiek 7: Functies van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien hebben 
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2.4 Anciënniteit 

Gemiddeld gezien werken de zorgverleners tussen zes en tien jaar in woonzorgcentrum 

Edouard Remy (M = 1,93; SD = 1,12; min = 0; max = 3) (zie grafiek 8). 

 

Grafiek 8: Anciënniteit van de zorgverleners 

De gemiddelde werkervaring van de groep die het demonstratiefilmpje gezien heeft, situeert 

zich tussen zes en tien jaar (M = 1,91; SD = 1,13; min = 0; max = 3) (zie grafiek 9). 

 

Grafiek 9: Anciënniteit van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben 
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Eveneens bij de zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien hebben, situeert de 

gemiddelde werkervaring zich tussen zes en tien jaar (M = 1,95; SD = 1,13; min = 0; max = 3) 

(zie grafiek 10). 

 

Grafiek 10: Anciënniteit van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien hebben 
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3 Meetinstrumenten 

Om tot de resultaten te komen, gebruikten we een zelf geconstrueerde schriftelijke enquête 

(zie bijlage 1). Via zowel open als gesloten vragen bevraagden we de zorgverleners. 

Bij sommige vragen was het mogelijk om meerdere antwoorden aan te duiden. Bij andere 

vragen verwachtten we slechts één antwoord, het meest geschikte. We maakten ook gebruik 

van tabellen waarin respondenten het juiste antwoord moesten aanduiden. Verder kwamen 

meermaals vragen in de vorm van een schaal aan bod, variërend van heel negatief tot heel 

positief. 

De vragen waren opgedeeld in zeven delen. In totaal waren er 48 vragen. 

In het eerste deel bevraagden we de socio-demografische gegevens van de zorgverleners, 

bijvoorbeeld geslacht. 

In het tweede deel gingen we de ervaring van de zorgverleners met videogames in het 

algemeen na door vragen zoals ‘Hoeveel ervaring heeft u met videogames?’ en ‘Heeft u thuis 

een spelconsole?’. 

In een volgend deel bevraagden we de ervaring van de zorgverleners met exergames in het 

algemeen, bijvoorbeeld ‘Had u voor onze demonstratie al van het woord ‘exergames’ gehoord?’ 

en ‘Welke exergames kent u?’. 

Vervolgens gingen we in een ander deel na hoe de zorgverleners staan tegenover het gebruik 

van exergames om beweging te stimuleren bij bewoners van een woonzorgcentrum. Dit aan 

de hand van vragen zoals ‘Zou u exergames gebruiken in een woonzorgcentrum?’ en 

‘Waarvoor zou u exergames gebruiken in een woonzorgcentrum?’. 

Daarnaast wilden we de houding van de zorgverleners tegenover het gebruik van exergames 

in woonzorgcentrum Edouard Remy achterhalen. Hiervoor stelden we vragen zoals ‘Heeft u al 

exergames gespeeld met bewoners van het woonzorgcentrum Edouard Remy?’ en ‘Hoe vaak 

heeft u al exergames gespeeld met de bewoners van het woonzorgcentrum Edouard Remy?’. 

In een vijfde deel probeerden we inzicht te krijgen in de houding van de zorgverleners 

tegenover het gebruik van exergames in een woonzorgcentrum bij personen met dementie. 

We vroegen bijvoorbeeld ‘Voor welke personen met dementie vindt u exergames geschikt?’ en 

‘Welke soorten exergames zou u geschikt vinden voor personen met dementie?’. 

Ten slotte bevraagden we hoe de zorgverleners staan tegenover het gebruik van exergames 

in woonzorgcentrum Edouard Remy bij personen met dementie. Zo vroegen we onder andere 

‘Hoe komt u in contact met personen met dementie in het woonzorgcentrum Edouard Remy?’. 
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4 Procedure 

We gebruikten een schriftelijke enquête die we zelf opstelden in Microsoft Word. Het invullen 

van de enquête nam gemiddeld 15 minuten in beslag. Om een goede response rate te behalen, 

verlootten we een Bongo bon. Om sociaal wenselijke antwoorden te beperken, verliep de 

verwerking van de enquête met zorg voor volledige anonimiteit 

De enquêteafnames vonden plaats op 15 januari, 24 januari, 31 januari en 6 februari 2019 

tijdens de teamvergaderingen in woonzorgcentrum Edouard Remy. Aan het begin van de 

tweede, derde en vierde vergadering speelden we het demonstratiefilmpje af via YouTube. 

Om een gelijke verdeling van beide steekproeven te bekomen, werd het demonstratiefilmpje 

niet getoond aan de zorgverleners die Steve individueel aansprak om een enquête in te vullen 

en tijdens de eerste teamvergadering.  
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DEEL 3: RESULTATEN 

In dit deel worden de resultaten van het onderzoek besproken. De gegevens werden 

geanalyseerd met SPSS23. Er werden voornamelijk beschrijvende analyses, t-toetsen en 

correlatietesten gebruikt. 

In wat volgt, wordt eerst ingezoomd op de ervaring die de zorgverleners hebben met 

videogames en exergames. Daarna wordt ingegaan op hun attitude tegenover het gebruik van 

exergames als middel om beweging te stimuleren bij bewoners van woonzorgcentra in het 

algemeen en bij bewoners van woonzorgcentrum Edouard Remy in het bijzonder. Ten slotte 

bekijken we ook de attitude van de zorgverleners tegenover het exergamegebruik bij personen 

met dementie, eveneens in deze twee situaties. 

1 Ervaring videogames 

Over het algemeen kunnen we uit de resultaten afleiden dat de zorgverleners (N = 44) bijna 

geen ervaring hebben met videogames (M = 0,73; SD = 1,17; min = 0; max = 4) (zie 

grafiek 11). 

 

Grafiek 11: Hoe vaak spelen de zorgverleners videogames? 

We bekeken mogelijke beïnvloedende factoren. Er blijkt een significant verband te zijn tussen 

de leeftijd van de zorgverleners (N = 44) en hun ervaring met videogames (r = -0,39; 

p = <0,05). Dit betekent dat hoe ouder de zorgverlener is, hoe minder ervaring hij heeft met 

videogames. In tegenstelling tot wat we verwacht hadden, is er geen verschil in ervaring 

tussen mannen (M = 0,75; SD = 1,50) en vrouwen (M = 0,73; SD = 1,15) (t = 0,04;  

p = >0,05). 
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Van de zorgverleners die ervaring hebben met videogames (N = 15) heeft meer dan de helft 

(66,67%) thuis een spelconsole, wat meer is dan verwacht. Gemiddeld gezien gebruiken 

diegenen die thuis een spelconsole hebben (N = 9) deze één keer per maand (M = 1,11; 

SD = 1,97) (zie grafiek 12). 

 
Grafiek 12: Hoe vaak spelen de zorgverleners op hun eigen spelconsole? 
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2 Ervaring exergames 

Om te weten hoeveel ervaring de zorgverleners (N = 44) hebben met exergames gingen we 

eerst en vooral na of ze al van het woord ‘exergames’ gehoord hebben. De meerderheid 

onder hen (75,00%) heeft nog nooit van het woord gehoord, terwijl een minderheid (25,00%) 

er wel al van gehoord heeft. 

We gingen na of er een verschil in is in bekendheid van het woord tussen zorgverleners die 

het demonstratiefilmpje gezien hebben en diegenen die het demonstratiefilmpje niet gezien 

hebben. Van diegenen die het gezien hebben (N = 23), hebben al acht zorgverleners van het 

woord ‘exergames’ gehoord (34,78%) en 15 niet (65,22%). Van diegenen die het niet gezien 

hebben (N = 22), hebben er drie (14,29%) al van het woord gehoord en 18 niet (85,71%).  

Ook bekeken we of hun ervaring met videogames een beïnvloedende factor is. Zorgverleners 

die al van het woord ‘exergames’ gehoord hebben (N = 11) (M = 0,91; SD = 1,45), hebben 

niet meer ervaring met videogames dan zorgverleners die nog niet van het woord gehoord 

hebben (N = 32) (M = 0,69; SD = 1,09) (t = 0,53; p = >0,05). 

Nadien gingen we na welke spelconsoles gekend zijn bij de zorgverleners (N = 44) 

(meerkeuzevraag). De Nintendo Wii is de meest gekende spelconsole (80,95%) (zie tabel 2). 

Gekende spelconsoles 
Console Gekend (in %) 
Nintendo Wii 80,95 

Wii U 61,90 

Playstation Move 52,38 

Xbox 360 Kinect 35,71 

Xbox One Kinect 26,19 
Tabel 2: Spelconsoles die gekend zijn door de zorgverleners 
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We vroegen ook welke exergames de zorgverleners (N = 44) kennen (meerkeuzevraag). 

De meest gekende exergame blijkt Wii Sports (75,00%) te zijn. Er zijn aan de andere kant ook 

enkele exergames die ongekend zijn bij de zorgverleners. Dit zijn SilverFit, Kinemoto, omiVista 

en Qbi. Verder zijn er drie zorgverleners die bij de optie ‘Andere’ aangaven dat ze geen van 

de exergames kennen (zie grafiek 13). 

 

Grafiek 13: Exergames die gekend zijn door de zorgverleners 
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Daarna gingen we na hoe vaak de zorgverleners (N = 41) zelf al exergames gespeeld 

hebben. Gemiddeld gezien hebben de zorgverleners al één keer exergames gespeeld 

(M = 1,07; SD = 1,23) (zie grafiek 14). 

 

Grafiek 14: Hoe vaak hebben de zorgverleners al exergames gespeeld? 
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Zowel bij de groep die het demonstratiefilmpje gezien heeft (N = 22) als bij diegene die het 

niet gezien heeft (N = 19), heeft de meerderheid nog nooit exergames gespeeld (54,55% en 

47,37%) (zie grafiek 15). 

 

Grafiek 15: Hoe vaak hebben zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan niet gezien hebben zelf al 
exergames gespeeld? 
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Van diegenen die al exergames gespeeld hebben (N = 20), speelde 52,63% in privécontext, 

15,79% in werkcontext en 31,58% in beide contexten. Anders dan verwacht, speelde het 

merendeel de exergames het vaakst thuis (75,00%) (zie grafiek 16) (meerkeuzevraag). 

De opties ‘Fitness’, ‘Ziekenhuis’ of ‘Revalidatiecentrum’ werden door niemand aangeduid. 

 

Grafiek 16: Plaatsen waar de zorgverleners al exergames gespeeld hebben 
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3 Attitude tegenover het gebruik van exergames als middel om 

beweging te stimuleren bij bewoners van een woonzorgcentrum 

Nadien gingen we na welke attitude de zorgverleners hebben tegenover het gebruik van 

exergames in een woonzorgcentrum. Om de resultaten te analyseren, vermelden we eerst de 

resultaten van de hele groep (N = 45) en dan afzonderlijk van de twee groepen die het 

demonstratiefilmpje respectievelijk wel (N = 23) en niet gezien hebben (N = 22). 

Over het algemeen kunnen we stellen dat de zorgverleners (N = 44) een positieve houding 

hebben tegenover het gebruik van exergames in een woonzorgcentrum (M = 1,36; SD = 0,65; 

min = 0; max = 2) (zie grafiek 17). Geen van de zorgverleners heeft een eerder of heel 

negatieve houding. 

 
Grafiek 17: Attitude van de zorgverleners tegenover het gebruik van exergames in een woonzorgcentrum 
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Zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben (N = 23), staan positiever tegenover 

het gebruik van exergames in een woonzorgcentrum (M = 1,61; SD = 0,50) dan zorgverleners 

die het demonstratiefilmpje niet gezien hebben (N = 21) (M = 1,10; SD = 0,70) (t = 2,82; 

p = <0,05) (zie grafiek 18). 

 
Grafiek 18: Attitude van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan niet gezien hebben tegenover het 

gebruik van exergames in een woonzorgcentrum 

 
Wanneer gekeken wordt naar het verschil tussen de houding van de zorgverleners (N = 44) 

tegenover het gebruik van exergames in een woonzorgcentrum en hun geslacht, merken we 

op dat mannen (N = 5) (M = 2,00; SD = 0) positiever zijn dan vrouwen (N = 39) (M = 1,28; 

SD = 0,65) (t = 2,46; p = <0,05). 

Op vlak van leeftijd is er geen significant verband op te merken in de houding van de 

zorgverleners (N = 44) (r = -,017); p = >0,05).   
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Daarnaast gingen we na of de zorgverleners exergames zouden gebruiken in een 

woonzorgcentrum. Van de totale groep (N = 41) zou de overgrote meerderheid (97,56%) 

exergames willen gebruiken in een woonzorgcentrum (ja/nee-vraag). Dit ligt in lijn met de 

verwachtingen en was zo voor de twee groepen (zie grafiek 19). Er werden geen redenen 

gegeven voor het niet willen gebruiken van exergames. 

 
Grafiek 19: Attitude van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan niet gezien hebben tegenover het 

gebruik van exergames in een woonzorgcentrum 
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Van de totale groep (N = 43) zouden de meeste zorgverleners exergames gebruiken voor 

meerdere doeleinden (zie grafiek 20). 

 

Grafiek 20: Doel van exergames in een woonzorgcentrum volgens de zorgverleners 

Zowel de zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben (N = 23) als diegenen die 

het niet gezien hebben (N = 20) zouden exergames voornamelijk inzetten om beweging te 

stimuleren en bewoners te animeren (zie grafiek 21 en 22) (meerkeuzevraag). 

 

Grafiek 21: Doel van exergames in een woonzorgcentrum volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje 
gezien hebben 
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Grafiek 22: Doel van exergames in een woonzorgcentrum volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje 
niet gezien hebben 
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Daarnaast gingen we na welke bewoners de zorgverleners het meest geschikt vinden om 

te exergamen. Van de totale groep (N = 39) vindt de meerderheid (71,79%) alle bewoners 

geschikt (zie grafiek 23). De optie ‘Andere’ wordt hierna besproken. 

 

Grafiek 23: Geschikte bewoners om te exergamen volgens de zorgverleners 

 

70,00% van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien heeft (N = 20), vindt alle 

bewoners geschikt om te exergamen. De mening van de zorgverleners die het 

demonstratiefilmpje niet gezien hebben (N = 19), leunt hierbij aan (73,68%). Enkele 

zorgverleners gaven ook een andere optie aan. Zo vindt een zorgverlener die het 

demonstratiefilmpje zag dat de geschiktheid afhankelijk is van de mobiliteit van de bewoner, 

wat gedeeltelijk overeenkomt met onze verwachting. Ook zijn de cognitie en de problematiek 

van de bewoner doorslaggevende factoren volgens zorgverleners die het demonstratiefilmpje 

niet gezien hebben (zie grafiek 24). 
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Grafiek 24: Geschikte bewoners om te exergamen volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan 

niet gezien hebben 

 

Volgens 66,67% van de zorgverleners (N = 39) zijn er ook bewoners die ongeschikt zijn 

om te exergamen. Hieronder worden hun toelichtingen weergegeven in tabel 3. 

Toelichting ongeschikte bewoners 
Bedlegerige bewoners 

Bewoners die de instructies niet goed begrijpen (tenzij beleving mogelijk is zonder 
opdracht) 

Bewoners met bewegingsbeperkingen, bijvoorbeeld volledig mobiliteit incapaciteit, 
evenwichtsproblemen, … 

Bewoners met een ernstige vorm van dementie 

Afhankelijk van de exergame: Wii Sports bijvoorbeeld is niet geschikt voor bewoners die 
het verband niet begrijpen tussen wat zij doen en wat er op het scherm te zien is, 
Tovertafel daarentegen is geschikt voor veel meer bewoners 

Bewoners die niet veel prikkels tegelijkertijd kunnen verdragen 

Slechthorende, slechtziende bewoners 

Psychiatrische, apatische bewoners 

Bewoners die niet geïnteresseerd zijn of snel afgeleid zijn 

Zwaar behoevende bewoners 
Tabel 3: Toelichting ongeschikte bewoners 
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Bovendien bevroegen we welke plaats het meest geschikt is om te exergamen. Van alle 

zorgverleners (N = 35) zou meer dan de helft (68,57%) de bewoners laten exergamen op de 

afdeling, wat mogelijks overeenkomt met onze verwachting (zie grafiek 25). Dezelfde tendens 

vonden we in de twee verschillende groepen (zie grafiek 26). De opties ‘In de cafetaria’ en ‘Op 

de kamer’ werden door niemand aangeduid. Bij de optie ‘Andere’ maken enkele zorgverleners 

duidelijk dat de geschikte plaats afhankelijk is van de doelstelling en bewoner. De bewoners 

laten exergamen op de kamer zorgt voor minder afleiding, maar een polyvalente ruimte 

daarentegen kan steeds worden aangepast (bijvoorbeeld grote groep, prikkelarme 

omgeving, …). 

 

Grafiek 25: Geschikte plaats om te exergamen volgens de zorgverleners 
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Grafiek 26: Geschikte plaats om te exergamen volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan niet 

gezien hebben 
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Ook onderzochten we hoe vaak per maand de bewoners best exergamen. Kijken we naar 

de hele groep (N = 39), dan zien we dat de zorgverleners de bewoners gemiddeld drie keer 

per maand zouden laten exergamen (M = 3,36; SD = 1,39) (zie grafiek 27). Er is geen 

significant verschil tussen de groep die het demonstratiefilmpje gezien heeft (N = 20) 

(M = 3,75; SD = 1,29) en degene die het niet gezien heeft (N = 19) (M = 2,95; SD = 1,39) 

(t = 1,87; p = >0,05) (zie grafiek 28). De optie ‘Ik vind niet dat exergamen maandelijks nodig 

is’ werd door niemand aangeduid. Als opmerking gaven twee zorgverleners ook aan dat de 

sessies ingepland moeten worden naargelang de soort exergame. Cognitietraining mag 

bijvoorbeeld meer dan vier keer per maand plaatsvinden, terwijl dans exergames bijvoorbeeld 

één of twee keer per maand kunnen plaatsvinden. 

 

 
Grafiek 27: Hoe vaak per maand zouden de bewoners best exergamen volgens de zorgverleners? 
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Grafiek 28: Hoe vaak per maand zouden de bewoners best exergamen volgens de zorgverleners die het 

demonstratiefilmpje al dan niet gezien hebben? 
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Wat het geschikte moment om te exergamen betreft, zou 89,20% van de zorgverleners 

(N = 37) in de week exergamen. Slechts 10,80% zou de exergames in het weekend spelen. 

Ook zou 62,20% de exergames in de namiddag spelen. Terwijl een kleinere minderheid de 

ochtend (32,40%) of de middag (5,4%) het meest geschikt vindt. 

Bovendien gingen we via een kruistabel na wanneer het exergamen best plaatsvindt. Uit de 

totaalpercentages blijkt dat meer dan de helft van de totale groep (N = 37) in de week in de 

loop van de namiddag (56,76%) het beste moment vindt om met de bewoners te exergamen 

(zie tabel 4). De resultaten van de groepen die het demonstratiefilmpje respectievelijk wel 

(N = 21) en niet gezien hebben (N = 16) zijn in lijn met de resultaten van de totale groep (zie 

tabel 5 en 6). Als opmerking gaf een zorgverlener aan dat professionele begeleiding door een 

personeelslid enkel in de week mogelijk is. In het weekend kan de bewoner eventueel met 

een familielid exergamen. 

Geschikt moment om te exergamen volgens de 
zorgverleners 

Moment Wanneer (in %) 
 Week Weekend 
’s Namiddags 56,76 5,41 

’s Morgens 27,03 5,41 

’s Middags 5,41 0,00 

’s Avonds 0,00 0,00 
Tabel 4: Geschikt moment om te exergamen volgens de zorgverleners 

Geschikt moment om te exergamen volgens de 
zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben 

Moment Wanneer (in %) 
 Week Weekend 
’s Namiddags 61,90 7,10 

’s Morgens 28,60 0,00 

’s Middags 4,80 0,00 

’s Avonds 0,00 0,00 
Tabel 5: Geschikt moment om te exergamen volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben 

Geschikt moment om te exergamen volgens de 
zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien 

hebben 
Moment Wanneer (in %) 

 Week Weekend 
’s Namiddags 50,00 6,30 

’s Morgens 25,00 12,50 

’s Middags 6,30 0,00 

’s Avonds 0,00 0,00 
Tabel 6: Geschikt moment om te exergamen volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien 

hebben 
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Verder keken we naar het geschikt aantal deelnemers om te exergamen. Uit de resultaten 

van de volledige groep (N = 40), alsook uit de resultaten van de groepen die het 

demonstratiefilmpje wel (N = 20) en niet gezien hebben (N = 20), bleek dat een kleine groep 

ideaal is om te exergamen (zie grafiek 29 en 30). Onder de optie ‘Andere’ vermeldden enkele 

zorgverleners dat het aantal deelnemers afhankelijk is van de bewoner en het doel van de 

exergame. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om individueel te spelen. Hierbij sluit aan 

dat een zorgverlener als opmerking gaf dat individueel exergamen soms beter is, omdat 

sommige bewoners in hun eigen wereld leven. 

 

Grafiek 29: Geschikt aantal deelnemers om te exergamen volgens de zorgverleners 
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Grafiek 30: Geschikt aantal deelnemers om te exergamen volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje al 
dan niet gezien hebben 
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Alle zorgverleners (N = 44) vinden het noodzakelijk dat bewoners begeleid worden bij het 

exergamen (ja/nee-vraag). Er valt wel een verschil op te merken tussen de twee groepen 

wanneer gevraagd wordt wie het exergamen best begeleid. Zo vinden de zorgverleners die 

het demonstratiefilmpje gezien hebben (N = 23) een kinesitherapeut het meest geschikt 

(55,56%), terwijl de zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien hebben (N = 21) 

een animator het meest geschikt vinden (33,33%). De optie ‘Andere’ werd door 

vijf zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien hebben aangegeven. Twee van hen 

geven aan dat de begeleiding afhankelijk is van het doel van de exergame. Om beweging te 

stimuleren of in geval van revalidatie kan best een kinesitherapeut worden ingeschakeld. Om 

sociale contacten te stimuleren of aan ontspanning te doen, kan een animator volgens hen 

het best worden ingezet. De anderen vinden dat familie, iemand die meer kennis heeft over 

exergames of een zorgverlener die de bewoner kent de meest geschikte begeleiders zijn (zie 

grafiek 31 en 32). 

 

Grafiek 31: Geschikte begeleider volgens de zorgverleners 
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Grafiek 32: Geschikte begeleider volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan niet gezien hebben 

Daarnaast bevroegen we via een ja/nee-vraag of de zorgverleners (N = 43) zichzelf als 

mogelijke begeleider zien voor het begeleiden van exergames in een woonzorgcentrum. 

Ongeveer zeven op tien van alle zorgverleners (69,77%) reageerde hierop positief. Wanneer 

we de afzonderlijke groepen vergelijken, blijkt dat meer zorgverleners uit de groep die het 

demonstratiefilmpje wel gezien hebben (N = 22) (77,27%) zichzelf als mogelijke begeleider 

zien dan zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien hebben (N = 21) (61,90%). 

Tabel 7 geeft de redenen om niet zelf te begeleiden weer. 

Redenen om niet zelf te begeleiden 
Demonstratiefilmpje gezien Geen tijd 

 Behoort niet tot mijn takenpakket 

Demonstratiefilmpje niet gezien Geen tijd 

 Behoort niet tot mijn takenpakket 

 Onvoldoende kennis 
Tabel 7: Redenen om zelf geen begeleider van exergames te zijn volgens de zorgverleners 
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Ook vroegen we aan alle zorgverleners (N = 31) welke voorwaarden voldaan moeten zijn 

opdat ze zichzelf in staat zien om exergames te begeleiden. De belangrijkste voorwaarde is 

het volgen van een opleiding (67,74%) (zie grafiek 33) (meerkeuzevraag). Dit zowel in de 

groep die het demonstratiefilmpje gezien heeft (N = 18) als in de andere groep (N = 13) 

(zie grafiek 34 en 35). Eén van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien heeft, 

gaf bij de optie ‘Andere’ aan dat hij zelf exergames zou willen begeleiden indien hij er tijd voor 

heeft. 

 

Grafiek 33: Voorwaarden om zelf exergames te begeleiden volgens de zorgverleners 
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Grafiek 34: Voorwaarden om zelf exergames te begeleiden volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje 
gezien hebben 

 

Grafiek 35: Voorwaarden om zelf exergames te begeleiden volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje 
niet gezien hebben 
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Bovendien gingen we na hoeveel tijd zorgverleners wekelijks bereid zijn te besteden aan 

het begeleiden van exergames. Als gekeken wordt naar de volledige groep (N = 30), dan 

zijn de meeste zorgverleners bereid om gemiddeld 2 uur per week te besteden aan het 

begeleiden van exergames (M = 1,90; SD = 1,32) (zie grafiek 36). Er is geen significant 

verschil tussen de zorgverleners die het demonstratiefilmpje respectievelijk wel (N = 17) 

(M = 1,76; SD = 1,39) en niet gezien hebben (N = 13) (M = 2,08; SD = 1,26) (t = -0,63; 

p = >0,05) (zie grafiek 37). De twee zorgverleners die ‘Andere’ aanduidden, zijn bereid zo veel 

tijd als nodig vrij te maken. 

 

Grafiek 36: Tijd dat zorgverleners bereid zijn wekelijks te besteden aan het begeleiden van exergames 
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Grafiek 37: Tijd dat zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan niet gezien hebben bereid zijn wekelijks te 
besteden aan het begeleiden van exergames 
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Verder hebben we onderzocht op welke manier de bewoners best op de hoogte gebracht 

worden over de mogelijkheid om exergames te spelen. Hoewel we verwacht hadden dat de 

zorgverleners een aankondiging in de nieuwsbrief de beste manier vinden, bleek dit niet zo te 

zijn. Samengevat zouden de meeste zorgverleners de bewoners persoonlijk aanspreken. Dit 

geldt zowel voor de volledige groep (N = 38) als voor de twee groepen die het 

demonstratiefilmpje wel (N = 19) en niet gezien hebben (N = 19) (zie grafiek 38 en 39). Als 

opmerking gaf een zorgverlener aan dat het efficiënter zou zijn als er gebruik gemaakt wordt 

van verschillende kanalen.  

 

Grafiek 38: Geschikt hulpmiddel om bewoners op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om exergames te 
spelen volgens de zorgverleners 



101 
 

 

Grafiek 39: Geschikt hulpmiddel om bewoners op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om exergames te 
spelen volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan niet gezien hebben 
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Ook gingen we na op welke manier de bewoners best uitleg krijgen over de spelregels van 

exergames. Van alle zorgverleners (N = 34) zou de meerderheid zelf meespelen (52,94%). Dit 

geldt ook voor de twee groepen die het demonstratiefilmpje wel (N = 16) en niet gezien 

hebben (N = 18) (zie grafiek 40 en 41). Als opmerking gaf één zorgverlener aan dat het 

belangrijk is om een combinatie van verschillende manieren te gebruiken en voor voldoende 

herhaling te zorgen. 

 

Grafiek 40: Geschikte manier om de spelregels van exergames uit te leggen aan bewoners volgens de 
zorgverleners 
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Grafiek 41: Geschikte manier om de spelregels van exergames uit te leggen aan bewoners volgens de 
zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan niet gezien hebben 
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Vervolgens gingen we na hoe de bewoners best gestimuleerd worden om het exergamen 

vol te houden. Begeleiding voorzien blijkt volgens de zorgverleners (N = 36) een cruciale 

factor (zie grafiek 42), al is er wel een groot verschil tussen beide groepen op te merken. Bij 

de groep die het demonstratiefilmpje gezien heeft (N = 17), denkt slechts 11,76% dat 

begeleiding noodzakelijk is, terwijl dit bij de andere groep (N = 19) 68,42 % is (zie grafiek 43). 

Een zorgverlener die het filmpje zag, gaf als andere optie aan dat deelname best niet verplicht 

wordt. Daarnaast geeft een zorgverlener die het demonstratiefilmpje niet gezien heeft aan dat 

de stimulans afhankelijk is van bewoner tot bewoner. 

 

Grafiek 42: Geschikt hulpmiddel om bewoners te stimuleren het exergamen vol te houden volgens de 
zorgverleners 
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Grafiek 43: Geschikt hulpmiddel om bewoners te stimuleren het exergamen vol te houden volgens de 
zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan niet gezien hebben 
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Bijna zeven op tien (68,42%) van alle zorgverleners (N = 38) geeft aan dat er 

aandachtspunten zijn voor het gebruiken van exergames in een woonzorgcentrum 

(ja/nee-vraag). Tabel 8 vermeldt de aandachtspunten. 

 

Aandachtspunten voor het gebruik van exergames in een woonzorgcentrum 
Afstemmen op de mogelijkheden van de bewoner (fysiek en mentaal) en de toestand van 
de bewoner op het moment van het exergamen 

Aandacht voor dynamiek tussen bewoners (positieve sfeer) 

Voldoende tijd (geen haastig gevoel geven aan de bewoner) 

Vrijblijvende deelname en mening van de bewoners respecteren 

Vermijden van negatieve ervaringen 

Veiligheid van de bewoner 

Inplannen, best na het eten en plasmoment 

De gepaste kleren aandoen 

Op een geschikt moment inplannen (niet te druk) 

Duidelijke richtlijnen voor het begeleiden en het gebruik 

Een regelmaat inbouwen 

De exergames moeten toegankelijk zijn, ook voor familieleden 

Het exergamen moet begeleid worden 

De exergames mogen niet altijd ter beschikking zijn. De bewoners mogen er niet heel de 
dag mee bezig zijn. 

Locatie (op een grote, aparte, rustige plaats zoals de afdeling) 

Niet altijd dezelfde bewoners laten meedoen 

Bewoners blijven motiveren 

Integreren in het takenpakket 

De kans geven om zowel individueel als in groep te spelen 

Weinig contact van bewoners met technologie 

Vorming van medewerkers rond exergames 
Tabel 8: Aandachtspunten voor het gebruik van exergames in een woonzorgcentrum volgens de zorgverleners 
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4 Attitude tegenover het gebruik van exergames in woonzorgcentrum 

Edouard Remy 

Ongeacht de groep waarin ze zitten, zouden de zorgverleners (N = 44) exergames willen 

gebruiken in woonzorgcentrum Edouard Remy (ja/nee-vraag). 

De zorgverleners die ooit exergames gespeeld hebben in het woonzorgcentrum (N = 11) 

speelden dit gemiddeld al een paar keer (M = 0,64; SD = 0,92) (zie grafiek 44). 

 

Grafiek 44: Hoe vaak hebben de zorgverleners al exergames gespeeld in woonzorgcentrum Edouard Remy? 
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Aan die zorgverleners die al exergames gespeeld hebben met bewoners (N = 11) stelden we 

enkele aanvullende vragen. Zo wilden we weten voor welke doeleinden ze de exergames 

gebruikten. De voornaamste reden die ze aangaven, is om beweging te stimuleren (63,64%) 

(zie grafiek 45) (meerkeuzevraag). Enkele zorgverleners gaven bij de optie ‘Andere’ aan dat 

ze exergames gebruikten ter evaluatie van volgehouden aandacht en lerend vermogen en in 

het kader van onderzoek. 

 

Grafiek 45: Doelen waarvoor de zorgverleners al exergames gebruikten bij bewoners 

Van de zorgverleners die ooit exergames speelden met bewoners (N = 11), heeft bijna de helft 

(45,45%) moeilijkheden ervaren (ja/nee-vraag). In tabel 9 worden deze opgesomd. 

Moeilijkheden bij het spelen van exergames met bewoners 
Fysieke beperkingen (bijvoorbeeld slechtziend, slechthorend, immobiliteit, vergevorderde 
dementie, …)  

Instructies niet begrijpen 

Te veel bewoners die tegelijkertijd deelnemen 

Op dezelfde plaats moeten blijven staan 

Verband tussen eigen beweging en wat er op het scherm gebeurt niet begrijpen 
Tabel 9: Moeilijkheden die zorgverleners ervaren hebben bij het spelen van exergames met bewoners 

Eén zorgverlener gaf ook een tip om het spelen van exergames zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Hij beschouwt een goede evaluatie als essentieel. Er moet nagegaan worden of de 

exergame wel geschikt is en een meerwaarde kan betekenen voor de bewoner.  
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5 Attitude tegenover het gebruik van exergames in een 

woonzorgcentrum bij personen met dementie 

In dit onderdeel stelden we eerst de vraag hoe de zorgverleners staan tegenover het gebruik 

van exergames bij personen met dementie. Over het algemeen hebben de zorgverleners 

(N = 44) een eerder positieve houding (M = 1,36; SD = 0,57) (zie grafiek 46). Geen van 

de zorgverleners heeft een eerder of heel negatieve houding. 

 

Grafiek 46: Houding van de zorgverleners tegenover het gebruik van exergames bij personen met dementie 
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Bij vergelijking van de groepen is er sprake van een significant verschil, waarbij de 

zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben (N = 22) (M = 1,59; SD = 0,50) 

positiever staan ten opzichte van de andere groep (N = 22) (M = 1,14; SD = 0,56) (t = 2,83; 

p = <0,05) (zie grafiek 47). Als opmerking gaf een zorgverlener aan dat het spelen van de 

exergames de bewoner met dementie geen angst of extra stress mag bezorgen. 

 

Grafiek 47: Houding van de zorgverleners die het demonstratiefilmpje al dan niet gezien hebben tegenover het 
gebruik van exergames bij personen met dementie 

Er is geen betekenisvol verband tussen de houding van de zorgverleners (N = 44) en hun 

leeftijd (r = -0,01; p = >0,05). 
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Daarnaast wilden we ook te weten komen bij welke personen met dementie exergames 

gebruikt kunnen worden. Volgens de ondervraagden (N = 43) kunnen exergames bij meerdere 

stadia van dementie ingezet worden (zie grafiek 48) (meerkeuzevraag). Zorgverleners die het 

demonstratiefilmpje gezien hebben (N = 23) gaven in de meeste gevallen (78,26%) aan dat 

het geschikt is voor personen met een lichte vorm van dementie. De mening van zorgverleners 

die het demonstratiefilmpje niet gezien hebben (N = 20) leunt hierbij aan (70,00%) (zie grafiek 

49 en 50). 

 

Grafiek 48: Geschikte personen met dementie volgens de zorgverleners 



112 
 

 

Grafiek 49: Geschikte personen met dementie volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien 
hebben 

 

Grafiek 50: Geschikte personen met dementie volgens de zorgverleners die het demonstratiefilmpje niet gezien 
hebben 
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De meeste zorgverleners (85,71%) vinden meerdere soorten exergames geschikt voor 

personen met dementie (N = 42) (zie grafiek 51) (meerkeuzevraag). Zowel de zorgverleners 

die het demonstratiefilmpje gezien hebben (N = 22) als diegenen die het niet gezien hebben 

(N = 20) vinden exergames met herinneringen naar vroeger, zoals verwacht, het meest 

geschikt.  Bij de optie ‘Andere’ verwees één zorgverlener die het demonstratiefilmpje gezien 

heeft specifiek naar de Tovertafel als geschikte exergame. Een andere zorgverlener die het 

demonstratiefilmpje niet gezien heeft, vindt alle exergames waarbij beweging centraal staat 

geschikt (zie grafiek 52 en 53). 

 

Grafiek 51: Geschikte soorten exergames voor personen met dementie volgens de zorgverleners 
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Grafiek 52: Geschikte soorten exergames voor personen met dementie volgens de zorgverleners die het 
demonstratiefilmpje gezien hebben 

 

Grafiek 53: Geschikte soorten exergames voor personen met dementie volgens de zorgverleners die het 
demonstratiefilmpje niet gezien hebben 
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Verder antwoordden de meeste zorgverleners (97,73%) ‘ja’ op de vraag of ze begeleiding 

van personen met dementie bij exergames noodzakelijk vinden (N = 44). Over het algemeen 

wordt een kinesitherapeut (27,27%) als meest geschikte begeleider gezien (zie grafiek 54). 

De zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben (N = 22) vinden een 

ergotherapeut (44,44%) de meest geschikte begeleider. Bij de zorgverleners die het 

demonstratiefilmpje niet gezien hebben (N = 22), is dat een animator (38,46%). Enkele 

zorgverleners gaven aan dat een andere begeleider geschikt is, afhankelijk van de kennis over 

de exergame, de band met de bewoner, de doelstelling van de exergame en de mogelijkheden 

van de bewoner (zie grafiek 55 en 56). 

 

Grafiek 54: Geschikte begeleider voor het exergamen met personen met dementie volgens de zorgverleners 
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Grafiek 55: Geschikte begeleider voor het exergamen met personen met dementie volgens de zorgverleners die 
het demonstratiefilmpje gezien hebben 

 

 

Grafiek 56: Geschikte begeleider voor het exergamen met personen met dementie volgens de zorgverleners die 
het demonstratiefilmpje niet gezien hebben 
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Ongeveer een vierde van alle zorgverleners (N = 45) (24,44%) heeft ooit al exergames 

gebruikt bij personen bij dementie (ja/nee-vraag). De resultaten van de zorgverleners die 

het demonstratiefilmpje gezien (N = 23) en niet gezien hebben (N = 22) liggen in dezelfde lijn 

(30,43% en 18,18%). 

De zorgverleners (N = 11) gebruikten de exergames voor meerdere doeleinden (72,73%) 

(zie grafiek 57) (meerkeuzevraag). In de meeste gevallen werden ze gebruikt om beweging te 

stimuleren. Geen van de zorgverleners gebruikte al exergames om chronische aandoeningen 

te voorkomen. Andere doeleinden waren om volgehouden aandacht en een lerend vermogen 

te evalueren, om visuele prikkels aan te bieden en als onderzoeksproject (zie grafiek 58). 

 

Grafiek 57: Doelen waarvoor de zorgverleners al exergames gebruikten bij personen met dementie 
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Grafiek 58: Doelen waarvoor de zorgverleners al exergames gebruikten bij personen met dementie 

  

81,82%

9,09%

54,55%

27,27%

18,18%

45,45%

0,00%

27,27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

A
an

ta
l z

o
rg

ve
rl

en
er

s 
(i

n
 %

)

Doel

Waarvoor hebben de zorgverleners van Edouard Remy al 
exergames gebruikt bij personen met dementie?



119 
 

Zonder onderscheid te maken tussen de groepen (N = 11) vinden de meeste zorgverleners 

(72,73%) dat er aandachtspunten zijn voor het gebruik van exergames bij personen met 

dementie (ja/nee-vraag). Voorbeelden hiervan zijn de veiligheid van de bewoners garanderen 

(in het kader van valpreventie), voor een veilige omgeving zorgen, op een rustige manier 

oefenen, de exergames op een gepaste manier uitleggen aan de bewoners, vermijden van een 

teveel aan prikkels buiten het spel (bijvoorbeeld lawaai), niet te veel personen tegelijkertijd 

laten exergamen en geen negatieve ervaringen laten beleven. 

Van de zorgverleners die al exergames gespeeld hebben met personen met dementie (N = 9) 

geeft ongeveer de helft (44,44%) tips om de exergames zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Zo is begeleiding cruciaal en moet bijvoorbeeld hulp worden aangeboden of zijn twee 

begeleiders bij een persoon met dementie gewenst. Daarnaast raadt ook één van de 

zorgverleners aan om de bewoners met dementie te stimuleren. 
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6 Attitude tegenover het gebruik van exergames in woonzorgcentrum 

Edouard Remy bij personen met dementie 

Tot slot vroegen we de zorgverleners (N = 44) of ze exergames zouden willen gebruiken bij 

personen met dementie in woonzorgcentrum Edouard Remy. 

Bijna alle zorgverleners (97,73%) zouden exergames gebruiken bij personen met dementie 

in woonzorgcentrum Edouard Remy (ja/nee-vraag). Amper 4,76% van de zorgverleners die 

het demonstratiefilmpje niet zagen, zou dit niet willen. In een open vraag vroegen we waarom 

ze exergames zouden willen gebruiken voor deze doelgroep. Er werden verschillende redenen 

gegeven: bewoners op cognitief, mentaal en fysiek (verhogen van de uithouding, de kracht, 

het evenwicht en het sociaal contact) vlak stimuleren, bewoners animeren, vergroten van het 

activiteitenaanbod voor personen met dementie, verhogen van de sociale interactie met 

bewoners, zin geven aan de dag, inspelen op verschillende prikkels (visueel, auditief, 

sensorisch, …) en andere positieve effecten zoals verhogen van spraakzaamheid. Als 

opmerking gaf een zorgverlener ook aan dat het essentieel is om over meer 

achtergrondinformatie te beschikken en zicht te verkrijgen op de effectiviteit van exergames 

bij personen met dementie. 

Verder gingen we na op welke manier de zorgverleners (N = 45) in contact komen met 

personen met dementie in woonzorgcentrum Edouard Remy. Hieruit blijkt dat het grootste 

deel van de zorgverleners in contact komt met personen met dementie op de afdeling 

(86,67%). Eén zorgverlener geeft bij de optie ‘Andere’ aan op de sociale dienst te werken en 

op die manier op meerdere afdelingen in contact te komen met dementie (zie grafiek 59). 

 

Grafiek 59: Manier waarop de zorgverleners in contact komen met personen met dementie in woonzorgcentrum 
Edouard Remy 
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DEEL 4: DISCUSSIE 

In dit laatste deel worden de resultaten bediscussieerd. Daarna gaan we in op de sterktes en 

zwaktes van ons onderzoek. De aanbevelingen voor toekomstig onderzoek en de praktijk 

komen als laatste aan bod. 

1 Resultaatsbespreking 

In wat volgt worden de belangrijkste bedenkingen overlopen per onderdeel. 

1.1 Ervaring met videogames en exergames 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat een toename in de leeftijd van de zorgverlener gepaard 

gaat met minder ervaring met videogames. Aangezien de gemiddelde leeftijd van de 

respondenten 45,62 jaar bedraagt, spreekt het voor zich dat ze over weinig ervaring 

beschikken. Ondanks hun beperkte ervaring, blijkt wel dat bijna drie vierde van de 

zorgverleners thuis over een spelconsole beschikt. Omdat ze er nauwelijks gebruik van maken, 

kan vermoed worden dat ze de console aankochten voor bijvoorbeeld hun kinderen. 

Hoewel de zorgverleners ook geen of weinig ervaring hebben met exergames, blijkt toch 

dat ze er veel kennen. Het is duidelijk dat ze meerdere populaire exergames zoals Wii Sports 

kunnen thuisbrengen, maar niet per se onder de term ‘exergames’. Dit komt mogelijks door 

het feit dat er verschillende synoniemen bestaan. 

1.2 Exergames in een woonzorgcentrum 

Globaal bekeken hebben de zorgverleners een positieve houding tegenover het gebruik van 

exergames in een woonzorgcentrum. Het demonstratiefilmpje heeft een invloed gehad op de 

houding, want de zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben, zijn positiever. 

Wellicht zorgde het filmpje voor een bredere kadering van exergames en maakte het de 

voordelen ervan (beweging, sociale interactie, veiligheid, plezier, …) duidelijk. 

Naar de mening van de zorgverleners kunnen exergames ingezet worden bij alle bewoners 

van een woonzorgcentrum. Het exergamen kan best plaatsvinden in kleine groep op de 

afdeling. Dit best in de loop van de week tijdens de namiddag. Dit waarschijnlijk omwille 

van de nood aan voldoende begeleiding door personeel. Gekeken naar de frequentie, zouden 

de bewoners best vier keer per maand exergamen. 

Wat betreft het exergamen in een woonzorgcentrum, vinden alle zorgverleners begeleiding 

noodzakelijk. Drie vierde van de zorgverleners ziet zichzelf als mogelijke begeleider, maar niet 

per se als meest geschikte. Er is sprake van een meningsverschil tussen de twee groepen. 

Zorgverleners die het demonstratiefilmpje gezien hebben, verkiezen een kinesitherapeut als 

meest geschikte begeleider. De andere groep geeft de voorkeur aan een animator. Mogelijks 

ziet de eerste groep de exergames meer als een middel om fysiek welzijn te bevorderen en de 

tweede groep meer ter ontspanning. Vooraleer de begeleiding aan de slag gaat, is een 

opleiding over exergames wel vereist. De zorgverleners vinden met andere woorden dat een 

begeleider over voldoende kennis moet beschikken. 
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Om de mogelijkheid om te exergamen te communiceren, moeten de zorgverleners de 

bewoners persoonlijk aanspreken. De spelregels leggen ze bovendien best uit door mee 

te spelen. Zorgverleners geven ook aan dat de bewoners het exergamen langer zouden 

kunnen volhouden indien er begeleiding aanwezig is. Uit deze adviezen blijkt dat de 

zorgverleners persoonlijk contact een doeltreffende manier vinden om bewoners te doen 

exergamen. Vermoedelijk vertrekt deze gedachtegang vanuit het feit dat bewoners actief 

betrokken moeten worden, omdat ze soms slechthorend zijn, aan geheugenverlies lijden of 

het contact met de buitenwereld verloren hebben. 

1.3 Exergames in woonzorgcentrum Edouard Remy 

Hoewel slechts een beperkte groep zorgverleners ervaring heeft met het spelen van exergames 

in het woonzorgcentrum, zijn alle zorgverleners bereid om er exergames te gebruiken. 

Diegenen die ervaring hebben, zien exergames voornamelijk als goed hulpmiddel om 

beweging te stimuleren. Een reden hiervoor kan zijn dat de zorgverleners vinden dat de 

bewoners te weinig bewegen. 

1.4 Exergames in een woonzorgcentrum bij personen met dementie 

Over het algemeen hebben de zorgverleners een eerder positieve houding tegenover het 

gebruik van exergames bij personen met dementie. Echter blijkt hoe meer ervaring de 

zorgverleners hebben met het spelen van exergames bij personen met dementie, hoe 

negatiever hun houding. Mogelijks is dit te verklaren door het ervaren van moeilijkheden in 

het verleden zoals immobiliteit, slechtziendheid en vergevorderde dementie. Vandaar ook dat 

de meeste zorgverleners enkel personen met een lichte vorm van dementie zien als 

mogelijke deelnemers. 

Opnieuw is er een verschil tussen de mening van de beide groepen op vlak van geschikte 

begeleiding. De groep die het demonstratiefilmpje gezien heeft, vindt een ergotherapeut 

geschikt, daar waar de andere groep wederom een animator meer geschikt vindt. Ook hier 

kan deze mening verklaard worden door het feit dat de groepen elk vanuit hun invalshoek 

oordelen. De groep die het demonstratiefilmpje gezien heeft, is er blijkbaar meer van overtuigd 

dat een kinesitherapeut de juiste ervaring en achtergrondinformatie beschikt. 

1.5  Exergames bij personen met dementie in woonzorgcentrum Edouard 

Remy 

Het grootste deel van de zorgverleners komt op de afdeling in contact met personen met 

dementie. Daardoor kunnen we over het algemeen stellen dat ze een goed inzicht hebben in 

de vaardigheden en noden van de bewoners. Met het oog op een verhoging van de fysieke 

activiteit, lijkt het daarom een goed plan om exergames te gebruiken op de afdelingen. De 

voorwaarden van de zorgverleners en de mogelijkheden van de bewoners moeten dan wel in 

beschouwing genomen worden. 
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2 Sterktes en zwaktes van het onderzoek 

We kunnen stellen dat ons onderzoek goed verlopen is, omdat we heel wat sterktes merkten 

in ons onderzoek. Toch kwamen we ook met een aantal zwakke punten in aanraking. Hierop 

gaan we in dit onderdeel in. 

2.1 Sterktes 

Eerst en vooral bestond onze enquête uit goed geformuleerde vragen die weerspiegelden 

wat we wouden onderzoeken. We maakten enerzijds gebruik van zowel open als gesloten 

vragen zodat de zorgverleners de kans kregen om hun persoonlijke mening te geven. Via deze 

open vragen gingen we ook na of de zorgverleners nog aandachtspunten en tips hadden voor 

het gebruik van exergames bij woonzorgcentra. Deze werden in de resultaatsbespreking 

opgenomen. Daarnaast dachten we met een kritische blik na over de opstelling van de 

onderzoeks- en enquêtevragen en woonden we verschillende feedbacksessies met zowel onze 

interne als externe begeleider bij. Door de inzichten die we hierbij verkregen, waren de vragen 

goed afgestemd op de zorgverleners en werd de validiteit van het onderzoek verzekerd. 

Om sociaal wenselijke antwoorden uit te sluiten, garandeerden we de anonimiteit van de 

zorgverleners. Dit deden we door de enquêtes te laten invullen in een rustige, grote ruimte en 

een afscheurbaar strookje te voorzien voor de verloting van de Bongo bon. Op deze manier 

konden de respondenten een eerlijk antwoord geven en werd de betrouwbaarheid van de 

resultaten verhoogd. Bijgevolg konden we een degelijk antwoord formuleren op onze 

doelstelling.  

Een andere sterkte is de grote respons op onze enquête. We bereikten 45 zorgverleners 

terwijl we er oorspronkelijk 30 hoopten te bevragen. Dit is te danken aan de verscheidenheid 

aan technieken die we gebruikten. Eerst en vooral zijn wij op meerdere momenten langs 

geweest bij woonzorgcentrum Edouard Remy om voldoende input te verzamelen. Ten tweede 

heeft onze externe begeleider extra zorgverleners persoonlijk aangesproken. Ook het 

waarborgen van de anonimiteit heeft hier mogelijks een positieve invloed op uitgeoefend. Ten 

slotte gaf onze interne begeleider ons de kans een Bongo bon te verloten onder de deelnemers. 

Verder vonden bijna alle enquêteafnames plaats in eenzelfde setting, namelijk aan het 

begin van een teamvergadering. Het demonstratiefilmpje speelde ook steeds af wanneer 

nodig. Bovendien toonden de zorgverleners interesse in ons onderzoek. Ze begrepen het doel 

ervan en gaven extra opmerkingen aan in de kantlijn van de enquête. Deze zaken leverden 

ons consistente antwoorden op, wat de betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede kwam.  



124 
 

2.2 Zwaktes 

Ondanks de goede communicatie met onze externe begeleider verliep de communicatie met 

het woonzorgcentrum niet altijd even vlot. Er was sprake van miscommunicatie met de 

directie op vlak van de samenstelling van de steekproef en het contact met de 

verantwoordelijken van de afdeling. 

Een tweede zwakte is de schriftelijke enquête. Volgens ons was het beter geweest om een 

online versie te verspreiden onder de zorgverleners. De schriftelijke enquête bracht enkele 

moeilijkheden met zich mee. Enerzijds was het praktisch omslachtig om de gegevens te 

verwerken. Anderzijds botsten we op problemen bij het invullen van de enquête. Zo vulden 

verschillende zorgverleners bijvoorbeeld meerdere antwoorden in wanneer er slechts één 

antwoord gevraagd werd, waardoor deze resultaten niet bruikbaar waren. Een ander probleem 

waarmee we geconfronteerd werden, is dat vragen niet verplicht gemaakt konden worden 

waardoor vragen onbeantwoord bleven. 

Bovendien was het voor ons nadelig dat de enquêteafnames telkens gepland waren aan het 

begin van een teamvergadering. Om die reden hadden sommige respondenten niet 

voldoende tijd om de enquête op hun eigen tempo in te vullen. De enquête bevatte bovendien 

ook redelijk veel vragen, wat de nodige concentratie en tijd vereiste. We hebben vooraf 

geprobeerd de enquête zo kort mogelijk te houden, maar veel informatie was noodzakelijk om 

kwalitatieve antwoorden te verkrijgen.  

Verder oefenden de verschillende nationaliteiten van de zorgverleners vermoedelijk een 

negatieve invloed uit op de resultaten, in die zin dat er vragen onbeantwoord bleven of 

instructies foutief werden opgevolgd door misinterpretatie. Wanneer een zorgverlener 

bijvoorbeeld werd doorverwezen naar een vraag op een andere pagina beantwoordde hij toch 

alle vragen. 

Daarnaast kan de representativiteit van alle onderzoeksresultaten in vraag worden gesteld. 

Zo hebben eerst en vooral voornamelijk zorgkundigen deelgenomen aan onze enquête. Verder 

is de gemiddelde leeftijd van de zorgverleners 45,62 jaar, waardoor we niet weten of de 

resultaten veralgemeend kunnen worden. Het merendeel van de zorgverleners is ook al meer 

dan tien jaar in dienst in het woonzorgcentrum, wat voor een andere kijk kan zorgen. Ten 

slotte zijn 40 van de 45 deelnemers van het vrouwelijke geslacht. 

Ten slotte hebben we tijdens het verwerken van de resultaten opgemerkt dat het 

woordgebruik en het gebruik van gepaste antwoordmogelijkheden in de enquête soms 

beter kon. Zo werden woorden als ‘waarom’ en ‘waarvoor’ foutief gebruikt, waardoor 

verwarring ontstond tussen de reden en het doel van exergamegebruik. Ook waren de 

antwoordmogelijkheden bij de vraag ‘Hoe komt u in contact met personen met dementie in 

het woonzorgcentrum Edouard Remy?’ bijvoorbeeld niet goed afgestemd. Zo kon een 

respondent bijvoorbeeld ‘Ik werk op een afdeling waar personen met dementie verblijven’ 

antwoorden, wat een plaats is. Terwijl ook de optie ‘Ik kom af en toe met een bewoner met 

dementie in contact’ aangeduid kon worden, wat peilt naar een frequentie. 
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3 Aanbevelingen 

Hieronder geven we graag advies. Enerzijds voor vergelijkbaar onderzoek in de toekomst, 

anderzijds voor woonzorgcentrum Edouard Remy wat betreft de resultaten van dit onderzoek. 

3.1 Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Bij gelijkaardig onderzoek in de toekomst raden we aan om voldoende aandacht te besteden 

aan een juiste afstemming van de onderzoeksvragen en hypothesen enerzijds en van 

de enquêtevragen en antwoordmogelijkheden anderzijds. Op die manier kunnen 

onlogische antwoorden worden uitgesloten. 

Een andere aanbeveling voor toekomstig onderzoek heeft betrekking op de steekproef. 

Een beter evenwicht in geslacht en functie van de zorgverleners zou een betere variëteit in 

de antwoorden bieden, wat nog andere belangrijke analyses kan opleveren. 

Verder zou het interessant zijn om in de toekomst een online enquête af te nemen in plaats 

van een schriftelijke enquête. Zo wordt het invullen van antwoorden verplicht en is het voor 

respondenten niet mogelijk om meerdere antwoordmogelijkheden aan te duiden indien er 

slechts één antwoord verwacht wordt. Dit voorkomt het schrappen van nuttige inbreng. Indien 

het niet mogelijk zou zijn om een online enquête af te nemen, kan het van belang zijn om 

vooraf aan de respondenten mee te delen rekening te houden met het aantal 

antwoordmogelijkheden en na indiening de enquêtes hierop te controleren. 

Gekeken naar de enquêteafname is het van belang dat een aantal aandachtspunten in het 

achterhoofd gehouden worden. De uitrusting van het lokaal (wifi, beamer, …) bijvoorbeeld 

moet op voorhand worden nagekeken zodat geen onverwachte wendingen zich kunnen 

voordoen. Ook moet er vooraf voldoende aandacht gaan naar de omstandigheden waarin de 

enquête wordt afgenomen om de validiteit van de enquête te waarborgen. De enquêteafname 

plannen tijdens een teamvergadering kan ertoe leiden dat zorgverleners beperkt zijn in tijd en 

niet alle vragen naar behoren lezen en beantwoorden. Ten slotte is het nodig om de 

uniformiteit van de informatieverschaffing te bewaken. Hiermee bedoelen we alle groepen 

zorgverleners vóór het invullen van de enquête dezelfde informatie moeten krijgen. Zo niet, 

kunnen de antwoorden beïnvloed zijn. 

Niet te vergeten, is dat er ook aandacht geschonken moet worden aan communicatie tussen 

verschillende partijen. Enkel op die manier kan het doel van het onderzoek goed worden 

afgestemd op de verwachtingen van elke partij. 

  



126 
 

3.2 Aanbevelingen voor de praktijk 

We raden woonzorgcentrum Edouard Remy aan om exergames in haar dagelijkse werking 

te gebruiken. Uit de enquêteresultaten blijkt namelijk dat de zorgverleners het nut ervan inzien 

en bereid zijn om deze te gebruiken als hulpmiddel om beweging te stimuleren.  

Moest de eerste aanbeveling opgevolgd worden, is het zinvol om een vergadering in te 

plannen met de zorgverleners. Er kan dan gewezen worden op de voordelen die exergames 

met zich meebrengen. Later kan er een nieuwe vergadering worden ingepland met de 

zorgverleners die het exergamen willen begeleiden. In deze meeting moeten concrete 

afspraken gemaakt worden over de praktische zaken van het exergamen. Hierbij is het 

gewenst om in te spelen op de resultaten van voorgaand en dit onderzoek. Op die manier 

zijn de zorgverleners optimaal betrokken en zijn de spelen afgestemd op de noden van de 

bewoners.    

Ook is het belangrijk dat er genoeg tijd wordt geïnvesteerd in het sensibiliseren en 

overtuigen van de bewoners om deel te nemen aan de exergame sessies. Dit wordt best 

gedaan via verschillende kanalen. Zo kunnen bewoners op de hoogte worden gebracht van de 

mogelijkheid om te exergamen door hen persoonlijk aan te spreken en door een infosessie te 

organiseren. Met behulp van deze communicatie worden ook bewoners geïnformeerd over de 

voordelen van het exergamen. 

Ten slotte is het vereist om de exergame sessies (bij personen met dementie) te evalueren 

op vlak van de verschillende aspecten zoals plaats, moment, geschikte begeleider, … Ook dient 

de tevredenheid van de bewoners in beschouwing te worden genomen. Als blijkt dat het 

exergamegebruik gunstig is, kan het geadviseerd worden aan andere woonzorgcentra.  
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BIJLAGEN 

1 Bijlage 1: Enquête ‘Exergames bij dementie’ 

 
ENQUÊTE 

 
EXERGAMES BIJ DEMENTIE 

 

 

 

Wij zijn twee studenten Medical Management Assistant. In het kader van ons eindwerk doen wij 

onderzoek over het gebruik van exergames bij personen met en zonder dementie in een 

woonzorgcentrum. Wij bevragen daarom graag uw mening over het gebruik van exergames in 

woonzorgcentra in het algemeen. Ook peilen we naar uw mening over het eventuele gebruik van 

exergames specifiek in het woonzorgcentrum Edouard Remy. 

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten. Vooraleer u de enquête invult, tonen we u 

een korte demonstratie om te verduidelijken wat exergames zijn. 

In sommige gevallen kan het zijn dat enkele vragen op basis van uw eerdere antwoorden niet voor u 

van toepassing zijn. U kan dan een aantal vragen overslaan. Dit wordt in de enquête aangegeven met 

‘ga naar vraag x’. 

De enquête is volledig anoniem. Wij hopen op uw eerlijkheid bij het invullen van de vragen. Bij vragen 

of onduidelijkheden, aarzel niet om ons aan te spreken. 

Omdat wij u willen bedanken voor het invullen van onze enquête, verloten wij na het onderzoek een 

Bongobon ter waarde van €30. Wilt u kans maken op deze bon? Vergeet dan zeker niet uw naam en 

mailadres te noteren op het vastgeniete papiertje. 

Lyvia Struyf (lyvia.struyf@student.ucll.be)  

& Inne Peeters (inne.peeters@student.ucll.be)  

UCLL (Leuven) 

  

mailto:lyvia.struyf@student.ucll.be
mailto:inne.peeters@student.ucll.be
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Deel 1: inleiding 

 

VRAAG 1 Wat is uw leeftijd? 

  ………… jaar 

 

VRAAG 2 Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

 

VRAAG 3 Hoelang werkt u al in woonzorgcentrum Edouard Remy? 

o Minder dan 1 jaar 

o 1 – 5 jaar 

o 6 – 10 jaar 

o Meer dan 10 jaar 

 

VRAAG 4 Wat is uw functie in woonzorgcentrum Edouard Remy? 

o Zorgkundige 

o Verpleegkundige 

o Kinesitherapeut 

o Ergotherapeut 

o Logopedist 

o Sociaal assistent 

o Administratief medewerker 

o Onderhoudsmedewerker 

o Kwaliteitscoördinator 

o Coördinerend en raadgevend arts (CRA) 

o Animator 

o Vrijwilliger 

o Andere: …………………………………………………………………………………………………………….
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Deel 2: ervaring videogames 

Via de volgende vragen willen we nagaan of u ervaring heeft met videogames in het algemeen. 

Videogames zijn spelen die gespeeld worden op een spelconsole, laptop, computer, smartphone… 

 

VRAAG 5 Hoeveel ervaring heeft u met videogames? 

o Ik speel nooit videogames (ga naar vraag 8, pagina 3) 

o Ik speel zelden videogames (minder dan 5 keer per jaar) 

o Ik speel af en toe videogames (tussen 5 en 12 keer per jaar) 

o Ik speel regelmatig videogames (tussen 13 en 52 keer per jaar) 

o Ik speel heel vaak videogames (meer dan 52 keer per jaar) 

 

VRAAG 6 Heeft u thuis een spelconsole? 

o Ja 

o Nee (ga naar vraag 8, pagina 3) 

 

VRAAG 7 Hoe vaak per maand speelt u zelf op de spelconsole? Deze vraag gaat over het eigen 

  spelgedrag, niet het spelgedrag van uw gezinsleden. 

o Ik maak geen gebruik van de spelconsole  

o Ik speel niet maandelijks op de spelconsole  

o Ik speel 1 keer per maand op de spelconsole  

o Ik speel 2 keer per maand op de spelconsole  

o Ik speel 3 keer per maand op de spelconsole  

o Ik speel 4 keer per maand op de spelconsole  

o Ik speel meer dan 4 keer per maand op de spelconsole 
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Deel 3: ervaring met exergames 

In het volgende deel van de enquête willen we nagaan of u ervaring heeft met exergames. 

 

VRAAG 8 Had u voor onze demonstratie al van het woord ‘exergames’ gehoord? 

o Ja 

o Nee 

 

VRAAG 9 Heeft u al van de volgende exergame spelconsoles gehoord? 

 Ja Nee 

Nintendo Wii   

Wii U   

Playstation Move   

Xbox 360 Kinect   

Xbox One Kinect   

 

 

VRAAG 10 Welke exergames kent u? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Wii Sports  

o Wii Fit  

o Kinect Sports  

o Just Dance  

o Tovertafel  

o Memoride  

o Beleef TV  

o SilverFit  

o Kinemoto  

o OmniVista  

o Qbi  

o MIRA 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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VRAAG 11 Hoe vaak heeft u zelf al exergames gespeeld? 

o Ik heb nog nooit exergames gespeeld (ga naar vraag 14, pagina 5) 

o Ik heb al 1 keer exergames gespeeld  

o Ik heb al een paar keer exergames gespeeld (minder dan 10 keer)  

o Ik heb al vaak exergames gespeeld (tussen 10 en 15 keer)  

o Ik heb al heel vaak exergames gespeeld (meer dan 15 keer) 

 

VRAAG 12 Speelde u de exergames in privé- of werkcontext? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Privécontext 

o Werkcontext 

 

VRAAG 13 Waar heeft u de exergames gespeeld? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Thuis 

o Bij vrienden  

o Fitness  

o Ziekenhuis  

o Woonzorgcentrum  

o Revalidatiecentrum 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Deel 4: exergames in een woonzorgcentrum 

Via volgende vragen willen we nagaan wat uw mening is over het gebruik van exergames in een 

woonzorgcentrum. De vragen gaan over een woonzorgcentrum in het algemeen, dus niet specifiek over 

woonzorgcentrum Edouard Remy. 

VRAAG 14 Hoe staat u tegenover het gebruik van exergames als middel om beweging te 

stimuleren bij bewoners van een woonzorgcentrum? 

o Heel negatief 

o Eerder negatief 

o Geen mening 

o Eerder positief 

o Heel positief 

Indien (heel/eerder) negatief, licht uw antwoord toe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 15 Zou u exergames gebruiken in een woonzorgcentrum? 

o Ja 

o Nee (beantwoord de deelvraag en ga naar vraag 33, pagina 12) 

➢ Deelvraag: Waarom zou u exergames niet gebruiken in een 

woonzorgcentrum? (meerdere antwoorden mogelijk) 

❑ Omdat ik exergames niet gebruiksvriendelijk vind 

❑ Omdat ik de kostprijs van exergames te hoog vind  

❑ Omdat ik het gebruik van exergames tijdsintensief vind  

❑ Omdat ik niet weet hoe ik met exergames aan de slag moet 

gaan  

❑ Omdat er genoeg andere manieren zijn om beweging te 

stimuleren bij bewoners  

❑ Omdat de technologie niet geschikt is voor de bewoners 

❑ Andere: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 16 Waarvoor zou u exergames gebruiken in een woonzorgcentrum? (meerdere 

  antwoorden mogelijk) 

o Om beweging te stimuleren 

o Om aan valpreventie te doen  

o Als animatie activiteit (bv. voor het plezier, de ontspanning)  

o Om de cognitie van bewoners te trainen (bv. bij ergotherapie)  

o Als revalidatie-oefening (bv. bij kinesitherapie)  

o Om sociaal contact tussen bewoners te stimuleren  

o Om chronische aandoeningen te voorkomen 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 17 Voor welke bewoners zijn exergames volgens u het meest geschikt? (1 antwoord 

  mogelijk) 

o Alle bewoners 

o Bewoners in kortverblijf  

o Bewoners die kinesitherapie volgen  

o Bewoners met dementie 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 18 Zijn er bewoners van een woonzorgcentrum waarvoor exergames volgens u  

  ongeschikt zijn? 

o Nee 

o Ja 

➢ Indien ja, licht uw antwoord toe: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 19 Waar zouden de bewoners van een woonzorgcentrum volgens u het best exergamen? 

  (1 antwoord mogelijk) 

o In een recreatieruimte 

o Op de afdelingen  

o In de cafetaria  

o Op de kamer  

o In een kinéruimte 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 20 Hoe vaak per maand zouden bewoners van een woonzorgcentrum volgens u het best 

  exergamen? (1 antwoord mogelijk) 

o Ik vind niet dat exergamen maandelijks nodig is 

o 1 keer per maand  

o 2 keer per maand  

o 3 keer per maand  

o 4 keer per maand  

o Meer dan 4 keer per maand 

 

VRAAG 21 Wanneer zouden de bewoners van een woonzorgcentrum volgens u het best  

  exergamen? (1 antwoord mogelijk) 

o In de week 

o In het weekend 

 

VRAAG 22 Op welk moment van de dag zouden de bewoners van een woonzorgcentrum volgens 

  u het best exergamen? (1 antwoord mogelijk) 

o ’s Morgens 

o ’s Middags 

o ’s Namiddags 

o ’s Avonds 
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VRAAG 23 Met hoeveel deelnemers worden de exergame sessies volgens u best georganiseerd in 

  een woonzorgcentrum? (1 antwoord mogelijk) 

o 1 bewoner 

o 2 bewoners  

o In kleine groep (ongeveer 4 bewoners)  

o In grote groep (ongeveer 10 bewoners) 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 24 Vindt u dat de bewoners van een woonzorgcentrum begeleiding nodig hebben tijdens 

  het spelen van exergames? 

o Ja 

o Nee (ga naar vraag 29, pagina 10) 

 

VRAAG 25 Wie zou het exergamen van bewoners in een woonzorgcentrum volgens u het best 

  begeleiden? (1 antwoord mogelijk) 

o Zorgkundige 

o Verpleegkundige  

o Kinesitherapeut  

o Ergotherapeut  

o Logopedist  

o Sociaal assistent   

o Administratief medewerker  

o Onderhoudsmedewerker  

o Kwaliteitscoördinator  

o Coördinerend en raadgevend arts (CRA)  

o Animator  

o Vrijwilliger 

o Andere: …………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 26 Zou u zichzelf als mogelijke begeleider zien bij het exergamen in een   

  woonzorgcentrum? 

o Ja 

o Nee (beantwoord de deelvraag en ga naar vraag 29, pagina 10) 

➢ Deelvraag: Waarom ziet u zichzelf niet als mogelijke begeleider bij het 

exergamen in een woonzorgcentrum? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 27 Onder welke voorwaarden ziet u zichzelf als begeleider van exergames in een  

  woonzorgcentrum? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Een opleiding kunnen volgen om exergames te leren begeleiden 

o Het begeleiden van exergames wordt ingepland in het werkrooster  

o Het begeleiden van exergames wordt opgenomen in het takenpakket van mijn 

functie  

o Het woonzorgcentrum stelt materiaal om te exergamen ter beschikking 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 28 Indien u gevraagd wordt om exergames te begeleiden in een woonzorgcentrum, 

  hoeveel tijd bent u bereid er wekelijks aan te besteden? 

o Een half uur per week 

o Een uur per week  

o Twee uur per week  

o Drie uur per week  

o Meer dan drie uur per week 

o Andere: ……………………………………………………………………………………………………………. 
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VRAAG 29 Hoe zouden bewoners van een woonzorgcentrum best op de hoogte gebracht worden 

  van de mogelijkheid om exergames te spelen? (1 antwoord mogelijk) 

o De bewoners persoonlijk aanspreken 

o Een infosessie organiseren voor de bewoners  

o Affiches ophangen in het woonzorgcentrum  

o Aankondiging in de nieuwsbrief 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 30 Hoe zouden de spelregels van de exergames het best aan de bewoners van een  

  woonzorgcentrum worden uitgelegd? (1 antwoord mogelijk) 

o Een infobrochure meegeven 

o Een filmpje tonen  

o Een demonstratie geven  

o Meespelen met de bewoners 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 31 Hoe zouden bewoners van een woonzorgcentrum het best gestimuleerd worden om 

  het exergamen vol te houden? (1 antwoord mogelijk) 

o Begeleiding voorzien 

o Een wedstrijd tussen bewoners organiseren  

o Verbale aanmoedigingen geven (bv. “Dat heb je goed gedaan”)  

o Zelf meespelen als rolmodel  

o Een scorebord bijhouden  

o Foto’s nemen tijdens het spelen en ophangen  

o ‘Speler van de maand’ benoemen  

o Familie laten meespelen  

o Positieve effecten benadrukken (bv. “De mobiliteit in je schouder is precies 

verbeterd”) 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VRAAG 32 Zijn er volgens u zaken waarmee rekening gehouden moet worden (aandachtspunten) 

  bij het gebruik van exergames in een woonzorgcentrum? 

o Nee 

o Ja 

➢ Indien ja, licht uw antwoord toe: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Deel 5: exergames in woonzorgcentrum Edouard Remy 

In het volgende deel van de enquête willen we nagaan of u exergames zou willen gebruiken in het 

woonzorgcentrum Edouard Remy. 

 

VRAAG 33 Zou u exergames willen gebruiken in het woonzorgcentrum Edouard Remy? 

o Ja 

o Nee 

➢ Indien nee, licht uw antwoord toe: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 34 Heeft u al exergames gespeeld met bewoners van het woonzorgcentrum Edouard 

  Remy? 

o Ja 

o Nee (ga naar vraag 39, pagina 14) 

 

VRAAG 35 Hoe vaak heeft u al exergames gespeeld met de bewoners van het woonzorgcentrum 

  Edouard Remy? 

o Ik heb al 1 keer exergames gespeeld met bewoners 

o Ik heb al een paar keer exergames gespeeld met bewoners (minder dan 10 

keer)  

o Ik heb al vaker exergames gespeeld met bewoners (tussen 10 en 15 keer)  

o Ik heb al heel vaak exergames gespeeld met bewoners (meer dan 15 keer) 
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VRAAG 36 Waarom heeft u exergames gespeeld met bewoners van het woonzorgcentrum  

  Edouard Remy? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Om beweging te stimuleren 

o Om aan valpreventie te doen  

o Als animatie activiteit (bv. voor het plezier, de ontspanning)  

o Om de cognitie van bewoners te trainen (bv. bij ergotherapie)  

o Als revalidatie-oefening (bv. bij kinesitherapie)  

o Om het sociaal contact tussen bewoners te stimuleren  

o Om chronische aandoeningen te voorkomen 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 37 Heeft u moeilijkheden ondervonden bij het spelen van exergames met bewoners van 

  het woonzorgcentrum Edouard Remy? 

o Nee 

o Ja 

➢ Indien ja, licht uw antwoord toe: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 38 Heeft u concrete tips om het spelen van exergames zo goed mogelijk te laten verlopen 

  in het woonzorgcentrum Edouard Remy? 

o Nee 

o Ja 

➢ Indien ja, licht uw antwoord toe: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Deel 6: exergames in een woonzorgcentrum bij personen met dementie 

In het volgende deel van de enquête willen we nagaan wat uw mening is over het gebruik van exergames 

in een woonzorgcentrum bij personen met dementie. De vragen gaan over een woonzorgcentrum in het 

algemeen, dus niet specifiek over het woonzorgcentrum Edouard Remy. 

VRAAG 39 Hoe staat u tegenover het gebruik van exergames als middel om beweging te  

  stimuleren bij personen met dementie? 

o Heel negatief 

o Eerder negatief 

o Geen mening 

o Eerder positief 

o Heel positief 

Indien (heel/eerder) negatief, licht uw antwoord toe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 40 Voor welke personen met dementie vindt u exergames geschikt? (meerdere  

  antwoorden mogelijk) 

o Ik vind exergames niet geschikt voor personen met dementie (ga naar vraag 

43, pagina 15) 

o Alle personen met dementie  

o Personen met een lichte vorm van dementie (bv. haperend 

kortetermijngeheugen, woordvindingsproblemen, verstoorde kloktijd…)  

o Personen met matige dementie (bv. slecht kortetermijngeheugen, afasie, 

meer gevoelstijd…)  

o Personen met ernstige dementie (bv. geen kortetermijngeheugen, klanken en 

woorden, geen tijdsbeleving…) 
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VRAAG 41 Welke soorten exergames zou u geschikt vinden voor personen met dementie?  

  (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Cognitieve exergames: exergames die het geheugen trainen (bv. Memory) 

o Sport exergames: exergames waarbij er op een virtuele manier sporten 

worden gespeeld (bv. bowling, golf, boksen...)  

o Dans exergames: exergames waarbij spelers een dansje nadoen (bv. Just 

Dance)  

o Exergames met herinneringen naar vroeger (bv. virtueel fietsen door hun 

geboortedorp, muziek van hun tijd laten afspelen met behulp van een 

oefening…) 

o Andere: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 42 Vindt u dat personen met dementie begeleiding nodig hebben tijdens het spelen van 

  exergames? 

o Nee 

o Ja 

➢ Deelvraag: Wie zou het exergamen bij personen met dementie 

volgens u het best begeleiden? (1 antwoord mogelijk) 

❑ Zorgkundige 

❑ Verpleegkundige  

❑ Kinesitherapeut  

❑ Ergotherapeut  

❑ Logopedist   

❑ Sociaal assistent   

❑ Administratief medewerker  

❑ Onderhoudsmedewerker  

❑ Kwaliteitscoördinator  

❑ Coördinerend en raadgevend arts (CRA)  

❑ Animator  

❑ Vrijwilliger 

❑ Andere: ………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 43 Heeft u al exergames gebruikt bij personen met dementie? 

o Ja 

o Nee (ga naar vraag 47, pagina 17) 
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VRAAG 44 Waarvoor heeft u exergames gebruikt bij personen met dementie? (meerdere  

  antwoorden mogelijk) 

o Om beweging te stimuleren 

o Om aan valpreventie te doen  

o Als animatie activiteit (bv. voor het plezier, de ontspanning)  

o Om de cognitie van bewoners te trainen (bv. bij ergotherapie)  

o Als revalidatie-oefening (bv. bij kinesitherapie)  

o Om sociaal contact tussen bewoners te stimuleren  

o Om chronische aandoeningen te voorkomen 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 45 Zijn er volgens u zaken waarmee rekening gehouden moet worden (aandachtspunten) 

  bij het gebruik van exergames bij personen met dementie? 

o Nee 

o Ja 

➢ Indien ja, licht uw antwoord toe: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 46 Heeft u concrete tips om exergames te gebruiken bij personen met dementie? 

o Nee 

o Ja 

➢ Indien ja, licht uw antwoord toe: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Deel 7: exergames in woonzorgcentrum Edouard Remy bij personen met dementie 

In het volgende deel van de enquête willen we nagaan of u exergames zou willen gebruiken in het 

woonzorgcentrum Edouard Remy om beweging te stimuleren bij personen met dementie. 

 

VRAAG 47 Hoe komt u in contact met personen met dementie in het woonzorgcentrum Edouard 

  Remy (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Ik kom niet in contact met personen met dementie 

o Ik ben een referentiepersoon voor personen met dementie  

o Ik werk op een afdeling waar personen met dementie verblijven   

o Ik kom af en toe met een bewoner met dementie in contact (bv. tijdens een 

activiteit, in de gang…) 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAAG 48 Zou u exergames gebruiken in het woonzorgcentrum Edouard Remy bij personen met 

  dementie? 

o Ja 

o Nee 

Licht uw antwoord toe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Indien u al exergames gebruikt heeft bij personen met dementie zouden we u hierover graag een 

paar extra vragen stellen in het kader van het onderzoeksproject ‘Dementie? Beweeg?’.  

U kan een mail sturen met uw gegevens naar Katrien Verhoeven (katrien.verhoeven@ucll.be). 

Scheur in dit geval gerust deze pagina van uw vragenlijstbundel zodat u de gegevens kan 

meenemen.  

 

 

  

mailto:katrien.verhoeven@ucll.be
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2 Bijlage 2: Demonstratiefilmpje exergames 

Via volgende link kan u het demonstratiefilmpje met bijhorende tekst bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=aK4-85qulZw&t=6s 

Dia 1 

 

 

Dia 2 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aK4-85qulZw&t=6s
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Dia 3 

 

 

Dia 4 
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Dia 5 

 

 

Dia 6 
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Dia 7 

 

 

Dia 8 
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Dia 9 

 

 

Dia 10 
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Dia 11 

 

 

Dia 12 
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Dia 13 

 

 

Dia 14 
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Dia 15 

 

 

Dia 16 
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Dia 17 
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3 Bijlage 3: Codeboek 

Vraag Naam variabele Meetniveau Omschrijving Code Label 

Onderdeel 1: Sociodemografische gegevens 

1 Nrpp Scale Nummer 
proefpersoon 

  

2 Demo_groep Nominaal Heeft 
proefpersoon 
demonstratie-
filmpje gezien? 

0  Ja 

    1 Nee 

3 Leeftijd Scale Leeftijd 
proefpersoon 

  

    999 Informatie ontbreekt 

4 Geslacht Nominaal Geslacht 
proefpersoon 

0 Man 

    1 Vrouw 

    999 Informatie ontbreekt 

5 Anciënniteit Ordinaal Anciënniteit 
proefpersoon 

0 Minder dan 1 jaar 

    1 1-5 jaar 

    2 6-10 jaar 

    3 Meer dan 10 jaar 

    999 Informatie ontbreekt 

6 Functie Nominaal Functie 
proefpersoon 

0 Zorgkundige 

    1 Verpleegkundige 

    2 Kinesitherapeut 

    3 Ergotherapeut 

    4 Logopedist 

  
 

  5 Sociaal assistent 
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    6 Administratief 
medewerker 

    7 Onderhouds-
medewerker 

    8 Kwaliteitscoördinator 

    9 Coördinerend en 
raadgevend arts 

    10 Animator 

    11 Vrijwilliger 

    12 Andere 

    999 Informatie ontbreekt 

6a Functie_andere String Ander functie 
proefpersoon 

  

Onderdeel 2: ervaring videogames 
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7 Ervaring_videogames Ordinaal Ervaring 
videogames 

0 Nooit  

    1 Zelden 

    2 Af en toe 

    3 Regelmatig 

    4 Heel vaak 

    999 Informatie ontbreekt 

8 Spelconsole_thuis Nominaal Thuis spelconsole - 8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

9 Spelconsole_hoe_vaak Ordinaal Hoe vaak zelf 
spelen op 
spelconsole 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Niet maandelijks 

    1 1 keer per maand 

    2 2 keer per maand 

    3 3 keer per maand 

    4 4 keer per maand 

    5 Meer dan 4 keer per 
maand 

    999 Informatie ontbreekt 

Onderdeel 3: ervaring exergames 

10 Exergames_gehoord Nominaal Exergames 
gehoord 

0 Ja  

    1 Nee  

    999 Informatie ontbreekt 

11.1 Exergame_spelconsole_gehoord_Nintendo_Wii Nominaal Heeft de 
proefpersoon al 
van de Nintendo 
Wii gehoord? 

0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 
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11.2 Exergame_spelconsole_gehoord_Wii_U Nominaal Heeft de 
proefpersoon al 
van de Wii U 
gehoord? 

0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

11.3 Exergame_spelconsole_gehoord_Playstation_Move Nominaal Heeft de 
proefpersoon al 
van de Playstation 
Move gehoord? 

0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

11.4 Exergame_spelconsole_gehoord_Xbox_360_Kinect Nominaal Heeft de 
proefpersoon al 
van de Xbox 360 
Kinect gehoord? 

0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

11.5 Exergame_spelconsole_gehoord_Xbox_One_Kinect Nominaal Heeft de 
proefpersoon al 
van de Xbox One 
Kinect gehoord? 

0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12 Welke_exergames_kennen Nominaal Welke exergames 
kennen 
proefpersonen? 

0 Wii Sport 

    1 Wii Fit 

    2 Kinect Sports 

    3 Just Dance  

    4 Tovertafel 

    5 Memoride 

    6 Beleeftv 
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    7 SilverFit 

    8 Kinemoto 

    9 omiVista 

    10 Qbi 

    11 Mira 

    12 Andere 

    13 Meerdere 

12.1 Exergames_kennen_Wii_Sports Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.2 Exergames_kennen_Wii_Fit Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.3 Exergames_kennen_Kinect_Sports Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.4 Exergames_kennen_Just_Dance Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.5 Exergames_kennen_Tovertafel Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.6 Exergames_kennen_Memoride Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.7 Exergames_kennen_Beleeftv Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.8 Exergames_kennen_SilverFit Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.9 Exergames_kennen_Kinemoto Nominaal  0 Ja 
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    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.10 Exergames_kennen_omiVista Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.11 Exergames_kennen_Qbi Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.12 Exergames_kennen_MIRA Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12.13 Exergames_kennen_andere Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

12a Exergames_kennen_andere_toelichting String    

13 Exergame_hoe_vaak Ordinaal Hoe vaak heeft 
proefpersoon zelf 
exergames 
gespeeld?  

0 Nooit 

    1 1 keer 

    2 Een paar keer 

    3 Vaak 

    4 Heel vaak 

    999 Informatie ontbreekt 

14 Exergames_prive_werk Nominaal Privé-of 
werkcontext 
exergames 
gespeeld?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Privécontext 

    1 Werkcontext 

    2 Meerdere 

    999 Informatie ontbreekt 
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15 Exergames_waar_gespeeld Nominaal Waar heeft 
proefpersoon 
exergames 
gespeeld? 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Thuis 

    1 Bij vrienden 

    2 Fitness 

    3 Ziekenhuis 

    4 Woonzorgcentrum 

    5 Revalidatiecentrum 

    6 Andere 

    7 Meerdere 

    999 Informatie ontbreekt 

15.1 Waar_gespeeld_thuis Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

15.2 Waar_gespeeld_vrienden Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

15.3 Waar_gespeeld_fitness Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

15.4 Waar_gespeeld_ziekenhuis Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

15.5 Waar_gespeeld_woonzorgcentrum Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 
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    999 Informatie ontbreekt 

15.6 Waar_gespeeld_revalidatiecentrum Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

15.7 Exergames_waar_gespeeld_andere Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

15a Exergames_waar_gespeeld_andere_toelichting String    

Onderdeel 4: Exergames in een woonzorgcentrum 

16 Houding_gebruik_exergames_bewoners_wzc Scale Hoe staat 
proefpersoon 
tegenover gebruik 
in 
woonzorgcentrum? 

-2 Heel negatief 

    -1 Eerder negatief 

    0 Geen mening 

    1 Eerder positief 

    2 Heel positief 

    999 Informatie ontbreekt 

16.1 Houding_waarom_negatief_bewoners_wzc String Waarom negatieve 
houding 
proefpersoon?  

  

17 Gebruik_wzc Nominaal Zou proefpersoon 
exergames 
gebruiken in 
woonzorgcentrum? 

0 Ja 

    1 Nee  

    999 Informatie ontbreekt 

18 Geen_gebruik_wzc Nominaal Waarom zou 
proefpersoon geen 
exergames 

- 8 Niet van toepassing 
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gebruiken in 
woonzorgcentrum? 

    0 Niet gebruiksvriendelijk 

    1 Hoge kostprijs 

    2 Tijdsintensief 

    3 Geen kennis 

    4 Alternatieven 

    5 Ongeschikte technologie 

    6 Andere 

    7 Meerdere 

    999 Informatie ontbreekt 

18.1 Geen_gebruik_wzc_niet_gebruiksvriendelijk Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

18.2 Geen_gebruik_wzc_hoge_kostprijs Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

18.3 Geen_gebruik_wzc_tijdsintensief Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

18.4 Geen_gebruik_wzc_geen_kennis Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

18.5 Geen_gebruik_wzc_genoeg_alternatieven Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

18.6 Geen_gebruik_wzc_ongeschikte_technologie Nominaal  -8 Niet van toepassing 



177 
 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

18.7 Geen_gebruik_wzc_andere Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

18a Geen_gebruik_wzc_andere_toelichting String    

19 Doel_gebruik_wzc Nominaal Waarvoor zou 
proefpersoon 
exergames 
gebruiken in 
woonzorgcentrum? 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Beweging stimuleren 

    1 Valpreventie 

    2 Animatie 

    3 Cognitie trainen 

    4 Revalidatie 

    5 Sociaal contact 

    6 Chronische 
aandoeningen 
voorkomen 

    7 Andere 

    8 Meerdere 

    999 Informatie ontbreekt 

19.1 Doel_wzc_beweging_stimuleren Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

19.2 Doel_wzc_beweging_valpreventie Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 
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19.3 Doel_wzc_beweging_animatie Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

19.4 Doel_wzc_beweging_cognitie_trainen Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

19.5 Doel_wzc_beweging_revalidatie Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

19.6 Doel_wzc_beweging_sociaal_contact Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

19.7 Doel_wzc_beweging_chronische_aandoeningen_voorkomen Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

19.8 Doel_wzc_beweging_andere Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

19a Doel_gebruik_wzc_andere_toelichting String    

20 Bewoners_geschikt Nominaal Welke bewoners 
meest geschikt 
volgens 
proefpersoon?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Alle bewoners 

    1 Kortverblijf 

    2 Kinesitherapie 
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    3 Dementie 

    4 Andere 

    999 Informatie ontbreekt 

20a Bewoners_geschikt_andere String    

21 Bewoners_ongeschikt Nominaal Zijn er bewoners 
ongeschikt voor 
proefpersoon? 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

21.1 Toelichting_ongeschiktheid String Toelichting 
ongeschiktheid 
bewoners 

  

22 Waar_exergamen_wzc Nominaal Waar zouden 
bewoners best 
exergamen 
volgens 
proefpersoon?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Recreatieruimte 

    1 Op de afdeling 

    2 In de cafetaria 

    3 Op de kamer 

    4 Kineruimte 

    5 Andere 

    999 Informatie ontbreekt 

22a Waar_exergamen_wzc_andere String    

23 Bewoners_wzc_hoe_vaak Nominaal Hoe vaak per 
maand moeten 
bewoners best 
exergamen 
volgens 
proefpersoon? 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Niet maandelijks 
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    1 1 keer per maand 

    2 2 keer per maand 

    3 3 keer per maand 

    4 4 keer per maand 

    5 Meer dan 4 keer per 
maand 

    999 Informatie ontbreekt 

24 Wanneer_exergamen_wzc Nominaal Wanneer zouden 
bewoners best 
exergamen 
volgens 
proefpersoon? 

- 8 Niet van toepassing 

    0 In de week 

    1 In het weekend 

    999 Informatie ontbreekt 

25 Moment_exergamen_wzc Nominaal Op welk moment 
best exergamen 
volgens 
proefpersoon? 

- 8 Niet van toepassing 

    0 ’s Morgens 

    1 ’s Middags 

    2 ‘s Namiddags 

    3 ’s Avonds 

    999 Informatie ontbreekt 

26 Aantal_deelnemers_wzc Nominaal Met hoeveel 
deelnemers best 
georganiseerd 
volgens 
proefpersoon? 

- 8 Niet van toepassing 

    0 1 bewoner 

    1 2 bewoners 

    2 In kleine groep 

    3 In grote groep 
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    4 Andere 

    999 Informatie ontbreekt 

26a Aantal_deelnemers_wzc_andere String    

27 Begeleiding_wzc Nominaal Vindt 
proefpersoon 
begeleiding nodig?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

28 Begeleiding_wie_wzc Nominaal Wie best 
begeleiden 
volgens 
proefpersoon?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Zorgkundige 

    1 Verpleegkundige 

    2 Kinesitherapeut 

    3 Ergotherapeut 

    4 Logopedist 

    5 Sociaal assistent 

    6  Administratief 
medewerker 

    7 Onderhoudsmedewerker 

    8 Kwaliteitscoördinator 

    9 Coördinerend en 
raadgevend arts 

    10 Animator 

    11 Vrijwilliger 

    12 Andere 

    999 Informatie ontbreekt 

28a Begeleiding_wie_wzc_andere String    

29 Zelf_begeleiden Nominaal Wil proefpersoon 
begeleider zijn?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Ja 
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    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

29.1 Reden_niet_zelf_begeleiden String Reden waarom 
proefpersoon zich 
niet als begeleider 
ziet 

  

30 Voorwaarden_begeleiden Nominaal Voorwaarden om 
te begeleiden 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Opleiding volgen 

    1 Ingepland in 
werkrooster 

    2 Opgenomen in het 
takenpakket 

    3 Materiaal ter 
beschikking 

    4 Andere 

    5 Meerdere 

    999 Informatie ontbreekt 

30.1 Voorwaarden_opleiding_volgen Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

30.2 Voorwaarden_inplannen_in_werkrooster Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

30.3 Voorwaarden_in_takenpakket Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

30.4 Voorwaarden_materiaal_ter_beschikking Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 
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    999 Informatie ontbreekt 

30.5 Voorwaarden_begeleiden_andere Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

30a Voorwaarden_begeleiden_andere_toelichting String    

31 Tijdbesteding_begeleiding Ordinaal Hoeveel tijd is 
proefpersoon 
bereid wekelijks te 
spenderen aan 
begeleiding 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Een half uur per week 

    1 Een uur per week 

    2 Twee uur per week 

    3 Drie uur per week 

    4 Meer dan drie uur per 
week 

    5 Andere 

    999 Informatie ontbreekt 

31a Tijdbesteding_andere String    

32 Op_hoogte_brengen_bewoners_wzc Nominaal Hoe bewoners op 
de hoogte brengen 
van exergames?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Persoonlijk aanspreken 

    1 Infosessie organiseren 

    2 Affiches ophangen 

    3 Aankondiging in de 
nieuwsbrief 

    4 Andere 

    999 Informatie ontbreekt 

32a Op_hoogte_brengen_bewoners_wzc_andere String    

33 Hoe_uitleggen_exergames_wzc Nominaal Hoe zouden 
spelregels 

- 8 Niet van toepassing 
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uitgelegd moeten 
worden volgens 
proefpersoon?  

    0 Infobrochure meegeven 

    1 Filmpje tonen 

    2 Demonstratie geven 

    3 Meespelen met de 
bewoners 

    4 Andere 

    999 Informatie ontbreekt 

33a Hoe_uitleggen_exergames_wzc_andere String    

34 Stimuleren_volhouden Nominaal Hoe bewoners 
stimuleren om 
exergames vol te 
houden?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Begeleiding voorzien 

    1 Wedstrijd organiseren 

    2 Verbale 
aanmoedigingen geven 

    3 Zelf meespelen als 
rolmodel 

    4 Scorebord bijhouden 

    5 Foto’s nemen en 
ophangen 

    6 Speler van de maand 
benoemen 

    7 Familie laten meespelen 

    8 Positieve effecten 
benadrukken 

    9 Andere 

    999 Informatie ontbreekt 

34a Stimuleren_volhouden_andere String    
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35 Aandachtspunten_wzc Nominaal Zijn er volgens 
proefpersoon 
aandachtspunten 
om exergames te 
spelen in wzc?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

35.1 Toelichting_aandachtspunten String Toelichting 
aandachtspunten 
wzc 
 

  

Onderdeel 5: Exergames in woonzorgcentrum Edouard Remy 

36 Gebruik_er Nominaal Zou proefpersoon 
exergames willen 
gebruiken in 
Edouard Remy?  

0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

36.1 Reden_geen_gebruik_er String Waarom zou 
proefpersoon geen 
exergames willen 
gebruiken in 
Edouard Remy? 

  

37 Exergames_gespeeld_er Nominaal Heeft 
proefpersoon al 
exergames 
gespeeld in 
Edouard Remy?  

0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

38 Exergames_hoe_vaak_er Ordinaal Hoe vaak heeft 
proefpersoon al 

- 8 Niet van toepassing 
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exergames met 
bewoner Edouard 
Remy gespeeld?  

    0 1 keer 

    1 Een paar keer 

    2 Vaker 

    3 Heel vaak 

    999 Informatie ontbreekt 

39 Reden_gespeeld_er Nominaal Waarom heeft 
proefpersoon al 
exergames met 
bewoner Edouard 
Remy gespeeld? 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Beweging stimuleren 

    1 Valpreventie 

    2 Animatie 

    3 Cognitie trainen 

    4 Revalidatie 

    5 Sociaal contact 
stimuleren 

    6 Chronische 
aandoeningen 
voorkomen 

    7 Andere 

    8 Meerdere 

    999 Informatie ontbreekt 

39.1 Reden_beweging_stimuleren_er Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

39.2 Reden_valpreventie_er Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 
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    999 Informatie ontbreekt 

39.3 Reden_animatie_er Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

39.4 Reden_cognitie_trainen_er Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

39.5 Reden_revalidatie_er Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

39.6 Reden_sociaal_contact_er Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

39.7 Reden_chronische_aandoeningen_voorkomen_er Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

39.8 Reden_er_andere Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

39a Reden_gespeeld_er_andere_toelichting String    

40 Moeilijkheden_exergames_er Nominaal Moeilijkheden 
ondervonden bij 
spelen exergames 
in Edouard Remy? 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 
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    999 Informatie ontbreekt 

40.1 Toelichting_moeilijkheden_er String Toelichting 
moeilijkheden 
Edouard Remy 

  

41 Tips_er Nominaal Concrete tips voor 
Edouard Remy om 
exergames te 
spelen 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

41.1 Toelichting_tips_er String Toelichting tips 
Edouard Remy 

  

Onderdeel 6: Exergames in een woonzorgcentrum bij personen met dementie 

42 Houding_gebruik_dementie Scale Houding 
proefpersoon 
tegenover 
exergames bij 
dementie 

-2 Heel negatief 

    -1 Eerder negatief 

    0 Geen mening 

    1 Eerder positief 

    2 Heel positief 

    999 Informatie ontbreekt 

42.1 Houding_waarom_negatief_dementie String Waarom negatieve 
houding tegenover 
exergames bij 
dementie?  

  

43 Bewoners_dementie_geschikt Nominaal Welke personen 
met dementie 
vindt proefpersoon 
geschikt?  

0 Niet geschikt 
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    1 Alle personen met 
dementie 

    2 Lichte vorm van 
dementie 

    3 Matige dementie 

    4 Ernstige dementie 

    5 Meerdere 

    999 Informatie ontbreekt 

43.1 Bewoners_geschikt_niet_geschikt Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

43.2 Bewoners_geschikt_alle_personen Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

43.3 Bewoners_geschikt_lichte_vorm_van_dementie Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

43.4 Bewoners_geschikt_matige_dementie Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

43.5 Bewoners_geschikt_ernstige_dementie Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

44 Soorten_exergames_dementie Nominaal Welke soorten 
exergames vindt 
proefpersoon 
geschikt voor 
personen met 
dementie?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Cognitieve exergames 

    1 Sport exergames 

    2 Dans exergames 
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    3 Exergames met 
herinneringen naar 
vroeger 

    4 Andere 

    5 Meerdere 

    999 Informatie ontbreekt 

44.1 Soorten_cognitief Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

44.2 Soorten_sport Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

43.3 Soorten_dans Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

43.4 Soorten_herinneringen Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

43.5 Soorten_exergames_dementie_andere Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

44a Soorten_exergames_dementie_andere_toelichting String    

45 Begeleiding_dementie Nominaal Vindt 
proefpersoon 
begeleiding nodig 
bij personen met 
dementie?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Ja 
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    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

45.1 Begeleiding_wie_dementie Nominaal Wie moet 
exergames bij 
dementie 
begeleiden 
volgens 
proefpersoon?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Zorgkundige 

    1 Verpleegkundige 

    2 Kinesitherapeut 

    3 Ergotherapeut 

    4 Logopedist 

    5 Sociaal assistent 

    6 Administratief 
medewerker 

    7 Onderhouds-
medewerker 

    8 Kwaliteitscoördinator 

    9 Coördinerend en 
raadgevend arts 

    10 Animator 

    11 Vrijwilliger 

    12 Andere 

    999 Informatie ontbreekt 

45.1a Begeleiding_wie_dementie_andere String    

46 Exergames_gebruik_dementie Nominaal Heeft 
proefpersoon al 
exergames 
gebruikt bij 
personen met 
dementie?  

0 Ja 

    1 Nee 
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    999 Informatie ontbreekt 

47 Doel_gebruik_dementie Nominaal Waarvoor heeft 
proefpersoon 
exergames bij 
personen met 
dementie 
gebruikt?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Beweging stimuleren 

    1 Valpreventie 

    2 Animatie 

    3 Cognitie trainen 

    4 Revalidatie 

    5 Sociaal contact 
stimuleren 

    6 Chronische 
aandoeningen 
voorkomen 

    7 Andere 

    8 Meerdere 

    999 Informatie ontbreekt 

47.1 Doel_gebruik_dementie_beweging_stimuleren Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

47.2 Doel_gebruik_dementie_valpreventie Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

47.3 Doel_gebruik_dementie_animatie Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

47.4 Doel_gebruik_dementie_cognitie_trainen Nominaal  -8 Niet van toepassing 
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    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

47.5 Doel_gebruik_dementie_revalidatie Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

47.6 Doel_gebruik_dementie_sociaal_contact Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

47.7 Doel_gebruik_dementie_chronische_aandoeningen_voorkomen Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

47.8 Doel_gebruik_dementie_andere Nominaal  -8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

47a Doel_gebruik_dementie_andere_toelichting String    

48 Aandachtspunten_dementie Nominaal Zijn er 
aandachtspunten 
volgens 
proefpersoon bij 
dementie?  

- 8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

48.1 Toelichting_aandachtspunten_dementie String Toelichting 
aandachtspunten 
voor personen met 
dementie 
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49 Tips_dementie Nominaal Heeft 
proefpersoon 
concrete tips bij 
dementie? 

- 8 Niet van toepassing 

    0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

49.1 Toelichting_tips_dementie String Toelichting tips bij 
dementie 
 
 

  

Onderdeel 7: Exergames in woonzorgcentrum Edouard Remy bij personen met dementie 

50 Contact_dementie_er Nominaal Hoe komt 
proefpersoon in 
contact met 
dementie in 
Edouard Remy?  

0 Niet in contact 

    1 Referentiepersoon 

    2 Afdeling 

    3 Af en toe 

    4 Andere 

    5 Meerdere 

    999 Informatie ontbreekt 

50.1 Contact_dementie_niet Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

50.2 Contact_dementie_referentiepersoon Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

50.3 Contact_dementie_afdeling Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

50.4 Contact_dementie_af_en_toe Nominaal  0 Ja 
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    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

50.5 Contact_dementie_er_andere Nominaal  0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

50a Contact_dementie_er_andere_toelichting String    

51 Gebruik_dementie_er Nominaal Zou proefpersoon 
exergames 
gebruiken in 
Edouard Remy bij 
dementie?  

0 Ja 

    1 Nee 

    999 Informatie ontbreekt 

51.1 Toelichting_gebruik_dementie_er_positief String Positieve 
toelichting gebruik 
exergames bij 
dementie 

  

51.2 Toelichting_gebruik_dementie_er_negatief String Negatieve 
toelichting gebruik 
exergames bij 
dementie 

  

52 Opmerkingen String    
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4 Bijlage 4: Planning 

 

 

WAT? 
HOOFDTAAK 

TO DO? 
DEELTAAK 

WANNEER? DEADLINES? WIE? STATUS? 

ORIËNTEREN OP HET ONDERZOEKSPROBLEEM 

Onderzoeksonderwerp kiezen  26 september 2018  Lyvia en Inne ✓ 

Inhoudsopgave opmaken  8 oktober 2018 17 oktober 2018 Lyvia en Inne ✓ 

Probleemstelling en 
doelstelling formuleren 
(onderzoeksrationale) 

 26 en 28 september 
2018 

 Lyvia, mevrouw 
Verhoeven, Steve en Inne 

✓ 

Exergames (MIRA) leren 
kennen 

• Oefensessie 
 
 

• Inlezen in 
startliteratuur 

 
 

• Opleiding workshop 

3 oktober 2018 
 
 
10 oktober 2018 
 
 
 
12 december 2018 

 
 
 

17 oktober 2018 
 
 
 

Lyvia, mevrouw 
Verhoeven en Inne 

 
Lyvia en Inne 

 
 
 

Lyvia en Inne 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
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Inlezen in onderwerp • Dementie: definitie, 
ernst, omvang en 
spreiding 
 

• Beweging bij 
dementie 

 
 

• Exergames 

18 oktober 2018 & 
20 november 2018 & 
16 maart 2019 
 
18 oktober 2018 & 
20 november 2018 & 
16 maart 2019 
 
3 oktober 2018 & 
10 oktober 2018 & 
28 november 2018 & 
5 december 2018 & 
12 december 2018 & 
18 januari 2019 & 
19 januari 2019 & 
21 januari 2019 

16 maart 2019 
 
 
 

13 april 2019 
 
 
 

9 maart 2019 

Lyvia en Inne 
 
 
 

Lyvia en Inne 
 
 
 

Lyvia en Inne 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 
 

Onderzoeksvragen • Eerste aanzet 
 
 

• Herwerken 
 
 
 

 
 

• Finaliseren 

10 oktober 2018 & 
17 oktober 2018 
 
24 oktober 2018 & 
7 november 2018 & 
14 november 2018 & 
17 november 2018 
 
 
21 november 2018 

17 oktober 2018 
 
 

21 november 2018 
 
 
 
 

 
21 november 2018 

Lyvia en Inne 
 
 

Lyvia & Inne 
 
 
 
 
 

Lyvia & Inne 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

Hypothesen opstellen  14 oktober 2018 & 
17 november 2018 

21 november 2018 Lyvia & Inne ✓ 
 

Paper schrijven • Inleiding: dementie 
 
 
 

16 maart 2019 & 
23 maart 2019 & 
3 april 2019 & 
7 april 2019 

7 april 2019 
 
 
 

Inne 
 
 
 

✓ 
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• Inleiding: beweging 

bij dementie 
 
 
 
 
 

• Inleiding: 
exergames 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Methode 

 
13 april 2019 & 
16 april 2019 & 
17 april 2019 & 
18 april 2019 & 
19 april 2019 & 
20 april 2019 
 
9 maart 2019 & 
10 maart 2019 & 
11 maart 2019 & 
17 maart 2019 & 
18 maart 2019 & 
23 maart 2019 & 
31 maart 2019 & 
3 april 2019 & 
4 april 2019 & 
6 april 2019 & 
7 april 2019 & 
22 april 2019 
 
23 mei 2019 

 
20 april 2019 

 
 
 
 
 
 

22 april 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 mei 2019 

 
Lyvia en Inne 

 
 
 
 
 
 

Lyvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyvia en Inne 

 
✓ 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 

Paper herwerken • Inleiding herwerken 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Methode herwerken 

18 maart 2019 & 
9 april 2019 & 
10 april 2019 & 
13 april 2019 & 
1 mei 2019 & 
5 mei 2019 & 
20 mei 2019  
 
 
20 mei 2019 & 
21 mei 2019 

27 mei 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 mei 2019 

Lyvia en Inne 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyvia en Inne 

✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 

Laatste feedback  26 mei 2019 27 mei 2019 Mevr. Verhoeven ✓ 
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PROJECTORGANISATIE 

Logboek bijhouden  Doorheen het jaar 3 juni 2019 Lyvia en Inne ✓ 

Planning • Opmaken 
 
 

• Bijhouden na elke 
vergadering 

5 oktober 2018 
& 8 oktober 2018 
 
Doorheen het jaar 

17 oktober 2018 
 
 

3 juni 2019 

Lyvia en Inne 
 
 

Inne 

✓ 
 
 
✓ 
 

Externe vergaderingen • Eerste contact met 
Steve 
 

• Bespreken enquête 
 

• Contacteren hoofd- 
verpleegkundigen 
i.v.m. afname 
enquête 
 

• Enquête afgeven & 
aanhechten 
formulier 
Bongobon 

 
• Afname enquête 

team Gielenhof 
 

• Afname enquête 
team La Valée 
 

• Afname enquête 
hoofd-
verpleegkundingen 

28 september 2018 
 
 
12 december 2018 
 
18 december 2018 
 
 
 
 
10 januari 2019 
 
 
 
 
24 januari 2019 
 
 
31 januari 2019 
 
 
6 februari 2019 

 Lyvia, mevrouw 
Verhoeven en Inne 

 
Lyvia, Steve en Inne 

 
Lyvia, Steve en Inne 

 
 
 
 

Steve en Inne 
 
 
 
 

Lyvia, Steve en Inne 
 
 

Lyvia, Steve en Inne 
 

 
Steve en Inne 

✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 

Interne vergaderingen • Planning opmaken 18 oktober 2018 
(11 uur – 12 uur) 

 Lyvia, mevrouw 
Verhoeven en Inne 

✓ 
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• Eerste aanzet 
onderzoeksvragen 

• Structuur 
inhoudstafel 

 
 

• Onderzoeksvragen 
herwerken 

• Inhoudstafel 
herwerken 

• Enquêtevragen 
opstellen 

 
 

• Onderzoeksvragen 
herwerken 

• Enquêtevragen 
herwerken 

 
 

• Enquêtevragen 
herwerken 

• Onderzoeksvragen 
herwerken 

• Demonstratie 
uitwerken 

 
 

• Enquêtevragen 
herwerken 

• Demonstratie 
herwerken 

 

 
 
 
 
 
7 november 2018 
(10 uur – 11 uur) 
 
 
 
 
 
 
21 november 2018 
(12 uur – 13 uur) 
 
 
 
 
5 december 2018 
(9 uur – 10 uur) 
 
 
 
 
 
 
19 december 2018 
(12 uur – 13 uur) 
 
 
 
14 maart 2019 
(9 uur – 10 uur) 

 
 
 
 
 

Lyvia, mevrouw 
Verhoeven en Inne 

 
 
 
 
 
 

Lyvia, mevrouw 
Verhoeven en Inne 

 
 
 
 

Lyvia, mevrouw 
Verhoeven en Inne 

 
 
 
 
 
 

Lyvia, mevrouw 
Verhoeven en Inne 

 
 
 

Lyvia, mevrouw 
Verhoeven en Inne 

 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
 
✓ 
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Feedback codeboek en 
SPSS-bestand 
 
Feedback SPSS-bestand 

 
23 april 2019 
(12 uur – 13 uur) 

 
Lyvia, mevrouw 

Verhoeven en Inne 

 
 
✓ 

VOORBEREIDEN ONDERZOEK 

Opstellen van de enquête • Eerste aanzet 
enquêtevragen 
 

• Herwerken 
enquêtevragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Herwerken 

feedback Steve 

 
 

• Simulatie enquête 

24 oktober 2018 
 
 
7 november 2018 & 
14 november 2018 & 
17 november 2018 & 
21 november 2018 & 
23 november 2018 & 
29 november 2018 & 
5 december 2018 & 
23 december 2018 & 
31 december 2018 & 
4 januari 2019 & 
9 januari 2019 
 
19 december 2018 
 
 
 
8 januari 2019 

19 december 2018 
 
 

9 januari 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
9 januari 2019 

 
 
 

8 januari 2019 

Lyvia en Inne 
 
 

Lyvia en Inne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyvia en Inne 
 
 
 

Ouders Inne 
 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ 
 
 
 
✓ 

Plan voor verspreiding enquête  12 december 2018  Lyvia, Steve en Inne ✓ 

Demonstratiefilmpje • Maken 
 
 
 
 

• Herwerken 

28 november 2018 & 
23 december 2018 & 
4 januari 2019 & 
8 januari 2019 
 
9 januari 2019 & 

11 januari 2019 
 
 
 
 

11 januari 2019 

Lyvia 
 
 
 
 

Lyvia 

✓ 
 
 
 
 
✓ 
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11 januari 2019 

Databestand SPSS • Aanmaken 
databestand 
 
 
 
 

• Opkuisen 
databestand 

22 januari 2019 & 
24 januari 2019 & 
23 april 2019 & 
24 april 2019 & 
25 april 2019 
 
25 april 2019 & 
26 april 2019 
 

26 april 2019 
 
 
 
 
 

26 april 2019 

Lyvia en Inne 
 
 
 
 
 

Lyvia en Inne 

✓ 
 
 
 
 
 
✓ 

UITVOEREN ONDERZOEK 

Enquête afnemen • Gielenhof 
 

• La Vallée 
 

• Hoofd-
verpleegkundigen 
 

• Extra zorgverleners 

24 januari 2019 
 
31 januari 2019 
 
6 februari 2019 
 
 
 

24 januari 2019 
 

31 januari 2019 
 

6 februari 2019 
 
 

26 april 2019 

Lyvia en Inne 
 

Lyvia en Inne 
 

Inne 
 
 

Steve 

✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 

Data verwerken in SPSS  20 mei 2019 & 
21 mei 2019 & 
22 mei 2019 
 

22 mei 2019 Lyvia en Inne ✓ 

REFLECTEREN ONDERZOEK 

Paper schrijven • Resultaten 
 
 
 

• Discussie 

20 mei 2019 & 
21 mei 2019 & 
22 mei 2019 
 
22 mei 2019 & 
23 mei 2019 

27 mei 2019 
 
 
 
27 mei 2019 

Lyvia en Inne 
 
 
 

Lyvia en Inne 

✓ 
 
 
 
✓ 

Paper herwerken • Resultaten 
 
 

26 mei 2019 & 
28 mei 2019 & 
29 mei 2019 & 

3 juni 2019 
 
 

Lyvia en Inne 
 
 

✓ 
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• Discussie 

30 mei 2019 & 
31 mei 2019 & 
1 juni 2019 
 
2 juni 2019 & 
3 juni 2019 

 
 
 
 
3 juni 2019 

 
 
 
 

Lyvia en Inne 

 
 
 
 
✓ 

Groepsevaluatie invullen  3 juni 2019 4 juni 2019 Lyvia en Inne ✓ 

AFWERKING 

Structuur paper afwerken • Lay-out 
• Titelblad 
• Woord vooraf 

• Abstract 
• Lijst met figuren en 

afkortingen 
• Inhoudstafel 
• Bronnenlijst 

• Bijlagen 

24 mei 2019 & 
25 mei 2019 & 
26 mei 2019 & 
30 mei 2019 & 
1 juni 2019 & 
3 juni 2019 

4 juni 2019 Lyvia en Inne ✓ 

Paper laatste keer herwerken  4 juni 2019 4 juni 2019 Lyvia en Inne ✓ 

Paper nalezen op schrijffouten  4 juni 2019 4 juni 2019 Lyvia en Inne ✓ 

Paper afdrukken en inbinden  4 juni 2019 5 juni 2019 Lyvia en Inne  

Paper indienen • Papieren versie 
• Digitale versie 

5 juni 2019 
4 juni 2019 

5 juni 2019 
4 juni 2019 

Lyvia en Inne  

Presentatie voorbereiden • Maken (teaser!) 
 
 

• Nalezen 
 

• Afdrukken 

6 juni 2019 & 
7 juni 2019 
 
18 juni 2019 
 
18 juni 2019 

17 juni 2019 Lyvia en Inne 
 
 

Lyvia en Inne 
 

Lyvia en Inne 

 

Presentatie Indienen PowerPoint 19 juni 2019  Lyvia en Inne  
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5 Bijlage 5: Logboek 

Datum? Tijd? Plaats? Wie? Wat? 

26 september 2018 2 uur UCLL - Campus Proximus Inne en Lyvia • Uitleg ontvangen over 
mogelijke scriptie 
onderwerpen 

• Keuze onderwerp  
• Inleidende informatie 

28 september 2018 1 uur Woonzorgcentrum 
Edouard Remy 

Inne, mevrouw Verhoeven 
en Lyvia 

• Kennis maken met 
externe begeleider 
(Steve) 

• Probleemstelling 
formuleren + 
operationaliseren 

3 oktober 2018 2 uur 30 minuten UCLL - Campus Proximus Inne, mevrouw Verhoeven 
en Lyvia 

• Informatie over 
technische aspecten 
exergames 

• Uitproberen 
exergames 

5 oktober 2018 1 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia • Planning opstellen 

8 oktober 2018 2 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia • Planning afwerken 
• Inhoudstafel opstellen 

10 oktober 2018 4 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia • Inlezen in onderwerp 
• Opstellen 

onderzoeksvragen 

18 oktober 2018 4 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia • Planning herwerken op 
basis van feedback 

• Inlezen in dementie 
• feedbacksessie 

22 oktober 2018 2 uur  UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia Inhoudstafel herwerken op 
basis van feedback 
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24 oktober 2018 4 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia Onderzoeksvragen 
herwerken op basis van 
feedback 

7 november 2018 4 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia • Herschrijven 
inhoudstafel 

• Interne vergadering 

• Herschrijven 
onderzoeksvragen 

14 november 2018 1 uur UCLL – Campus Proximus Lyvia • Onderzoeksvragen 
afwerken 

• Datums voorstellen 
voor nieuwe 
vergadering 

17 november 2018 2 uur Centrum Leuven Inne en Lyvia Onderzoeksvragen + 
enquête afwerken 

20 november 2018 1 uur Expertisecentrum 
Dementie Leuven 

Inne en Lyvia Kennismaking met het 
centrum + informatie 
inwinnen 

21 november 2018 6 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia • Interne vergadering 
• Herwerken 

onderzoeksvragen + 
enquête 

21 november 2018 1 uur Thuis Inne Nadenken over volgorde 
enquête 

23 november 2018 half uur Thuis Lyvia Werk Inne nagekeken 

28 november 2018 5 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia • Tekst 
demonstratiefilmpje 
geschreven  

• Planning nakijken 
• Informatie inwinnen 

exergames 

29 november 2018 1 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia Herwerking enquête 

5 december 2018 4 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia • Herwerkig enquête  
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• Start informatie 
bundelen exergames 

• Interne vergadering 

12 december 2018 3 uur Edouard Remy 
 
UCLL – Campus Proximus 

Inne, Lyvia en Steve 
 
Inne en Lyvia 

• Externe vergadering: 
herwerking enquête 

• Workshop exergames 

18 december 2018 1 uur Edouard Remy Inne, Lyvia en Steve Vragen aan de 
hoofdverpleegkundigen of 
we enquête op hun dienst 
mogen afnemen 

19 december 2018 3 uur UCLL – Campus Proximus Inne en Lyvia • Feedback Steve 
herwerken  

• Interne vergadering: 
bespreken wat Steve 
zei + afwerken 
enquête 

23 december 2018 2 uur Thuis Lyvia • Herwerking enquête 
aan de hand van 
feedback 

• Herwerking 
demonstratie 

31 december 2018 1 uur 30 minuten Thuis Inne Herwerking enquête aan 
de hand van feedback 

4 januari 2019 2 uur 15 minuten Thuis Lyvia • Herwerking enquête  
• Demonstratie 

afwerken 

4 januari 2019 4 uur Thuis Inne • Herwerking enquête 

• Lay-out enquête 

• Mailen i.v.m. afname 

enquête 

8 januari 2019 3 uur  Thuis Lyvia Demonstratie maken 

9 januari 2019 5 uur Thuis Lyvia Demonstratie herwerken 
aan de hand van feedback 
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9 januari 2019 3 uur Thuis Inne • Enquête afwerken aan 

de hand van feedback 

• Mailen i.v.m. afname 

enquête 

• Telefonisch contact 

met mevrouw 

Verhoeven 

10 januari 2019 1 uur • UCLL – Campus 
Proximus 

• Edouard Remy 

Inne • Enquêtes ophalen 

• Overleg met Steve 

i.v.m. afname enquête 

11 januari 2019 2 uur Thuis Lyvia • Antwoorden op mails  
• Demonstratie 

afwerken 

16 januari 2019 30 minuten Thuis Inne Mailen i.v.m. printen en 
afnemen enquête 

18 januari 2019 3 uur Thuis Lyvia Informatie opzoeken 
soorten exergames 

19 januari 2019 3 uur  Thuis Lyvia Informatie opzoeken 
soorten exergames 

21 januari 2019 3 uur Thuis Lyvia Informatie opzoeken 
soorten exergames 

22 januari 2019 6 uur 30 minuten De Maekerij Lyvia en Inne Aanmaken databestand 

24 januari 2019 4 uur • Edouard Remy 
• De Maekerij 

Lyvia en Inne • Afnemen enquête 
• Aanmaken 

databestand 
• Planning updaten 

31 januari 2019 7 uur • De Maekerij 
• Edouard Remy 

Lyvia en Inne • Onderzoeksvragen 
finaliseren 

• Afnemen enquête 

5 februari 2019 1 uur Edouard Remy Inne Afnemen enquête 

6 februari 2019 30 minuten Edouard Remy Inne Afnemen enquête 
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9 maart 2019 5 uur Thuis Lyvia • Soorten exergames 
afwerken 

• Effecten van 
exergames 

10 maart 2019 3 uur Thuis Lyvia • Contexten van 
exergames 

• Studies van 
exergames 

• Nakijken tekst 
inleiding 

11 maart 2019 2 uur Thuis Inne Nalezen tekst inleiding 

14 maart 2019 3 uur UCLL Campus Proximus Lyvia en Inne • Scriptievergadering 

• Codeboek maken  
• Feedback SPSS 

16 maart 2019 7 uur Thuis Inne • Informatie dementie 
verzamelen 

• Inleiding schrijven: 
dementie 

17 maart 2019 4 uur Thuis Lyvia • Definitie exergames 
herwerken 

• Voordelen en nadelen 
exergames opzoeken 
en verwerken in 
scriptie 

18 maart 2019 2 uur Thuis Lyvia • Definitie exergames 
herwerken 

• Voordelen en nadelen 
herwerken 

• Inputmethodes 

20 maart 2019 1 uur De Maekerij Lyvia en Inne Codeboek aanvullen 

23 maart 2019 3 uur Thuis Inne Inleiding schrijven: 
dementie 
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23 maart 2019 4 uur Thuis Lyvia Inleiding schrijven: 
exergames 

24 maart 2019 4 uur De Maekerij Lyvia en Inne • Inleiding bij deel 1 
schrijven 

• Probleem- en 
doelstelling schrijven 

• Onderzoeksvragen 
herwerken 

28 maart 2019 30 minuten Edouard Remy Lyvia, Inne en Steve • Bespreking stand van 
zaken (aantal 
enquêtes, verdere 
verloop scriptie…) 

31 maart 2019 2 uur Thuis Lyvia • Customized 
exergames verder 
uitwerken 

3 april 2019 2 uur Thuis Inne • Inleiding schrijven: 
dementie 

3 april 2019 2 uur Thuis Lyvia • Inleiding schrijven: 
customized exergames 

4 april 2019 2 uur Thuis Lyvia • Inleiding schrijven:  
customized exergames 

6 april 2019 4 uur Thuis Lyvia • Inleiding schrijven: 
exergames bij 
ouderen + exergames 
bij dementie 

7 april 2019 4 uur Thuis Inne • Inleiding schrijven: 
dementie 

• Inleiding schrijven: 
exergames 

9 april 2019 1 uur Thuis Lyvia • Inleiding herwerken 
op basis van feedback 

10 april 2019 1 uur Thuis Lyvia • Inleiding herwerken 
op basis van feedback 
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13 april 2019 5 uur Thuis Inne • Inleiding herwerken 
op basis van feedback 

• Studies over 
exergames zoeken 

13 april 2019 4 uur Thuis Lyvia Inleiding schrijven: 
beweging bij dementie  

16 april 2019 2 uur Thuis Lyvia Inleiding schrijven: 
beweging bij dementie 

17 april 2019 3 uur Thuis  Lyvia Inleiding schrijven: 
beweging bij dementie 

18 april 2019 2 uur Thuis Lyvia Inleiding schrijven: 
beweging bij dementie 

19 april 2019 3 uur Thuis Lyvia Inleiding schrijven: 
beweging bij dementie 

20 april 2019 5 uur Thuis Inne Inleiding schrijven: 
beweging bij dementie 

22 april 2019 3 uur Thuis Inne • Inleiding schrijven: 

studies over 

exergames 

• Inleiding herwerken 

op basis van 

feedback: dementie 

23 april 2019 7 uur UCLL – campus Proximus Lyvia en Inne SPSS data inputten 

24 april 2019 10 uur UCLL – campus Proximus Lyvia en Inne SPSS data inputten   

25 april 2019 9 uur UCLL – campus Proximus Lyvia en Inne SPSS data inputten + SPSS 
data opkuisen 

26 april 2019 8 uur 30 minuten UCLL – campus Proximus Lyvia en Inne SPSS data opkuisen + start 
analyses 

1 mei 2019 4 uur Thuis Lyvia  Feedback herwerken 

2 mei 2019 3 uur Thuis Lyvia Bronnen volgens APA stijl 
formuleren 

5 mei 2019 2 uur Thuis Inne Feedback herwerken 
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15 mei 2019 4 uur Thuis Lyvia ASE-model maken voor 
waarom bewegen 
personen met dementie 
(niet)? 

20 mei 2019 5 uur Thuis Lyvia en Inne • Bongobon verloten 

• Feedback Steve 

verwerken 

• SPSS-bestand 

afwerken 

(opmerkingen) 

• Feedback resultaten 

verwerken 

21 mei 2019 10 uur Thuis Lyvia en Inne • Feedback resultaten 

verwerken 

• Resultaten uitschrijven 

22 mei 2019 8 uur Thuis Lyvia en Inne • Resultaten uitschrijven 

• Voorwoord 

uitschrijven 

• Discussie opstarten 

23 mei 2019 8 uur Thuis Lyvia en Inne • Discussie afwerken 
• Aanbevelingen 

uitschrijven 
• Abstract uitschrijven 
• Voorwoord 

uitschrijven 
• Sterktes en zwaktes 

opstarten 

24 mei 2019 3 uur School  Lyvia en Inne • Sterktes en zwaktes 
afwerken 

• Structuurzinnen 
toevoegen 

24 mei 2019 2 uur Thuis Lyvia • Bijlagen toevoegen 
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25 mei 2019 6 uur Thuis Lyvia • ASE-model afwerken 
• Literatuurlijst opstellen 

25 mei 2019 5 uur Thuis Inne • Planning herwerken 
• Feedback Steve 

verwerken 
• ASE-model afwerken 
• Literatuurlijst 

afwerken 

26 mei 2019 5 uur Thuis Inne • Feedback herwerken 
• Scriptie lay-outen 
• Inleiding afwerken: 

waarom exergames bij 
personen met 
dementie 

• Grafieken en tabellen 
benoemen 

27 mei 2019 3 uur Thuis  Lyvia Scriptie nalezen 

28 mei 2019 9 uur Thuis Lyvia en Inne Feedback herwerken 

29 mei 2019 8 uur Thuis Lyvia en Inne Feedback herwerken 

30 mei 2019 5 uur Thuis Lyvia Feedback herwerken: 
resultaten 

30 mei 2019 1 uur 30 minuten Thuis Inne • Afbeeldingen 
toevoegen 

• Scriptie lay-outen 

31 mei 2019 6 uur Thuis Lyvia Feedback herwerken: 
resultaten 

31 mei 2019 10 uur Thuis Inne Feedback herwerken: 
resultaten 

1 juni 2019 10 uur Thuis Inne • Feedback herwerken: 
resultaten 

• Resultaten checken 
met de enquête 

• Scriptie lay-outen 
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1 juni 2019 2 uur Thuis Lyvia Feedback herwerken: 
resultaten 

2 juni 2019 4 uur Thuis Inne Feedback herwerken: 
discussie 

2 juni 2019 3 uur  Thuis Lyvia Feedback herwerken: 
sterktes en zwaktes 

3 juni 2019 7 uur Thuis Lyvia en Inne • Resultaatsbespreking 
herwerken 

• Sterktes en zwaktes 
herwerken 

• Aanbevelingen 
aanvullen 

• Afbeeldingen 
toevoegen 

• Verwijzingen naar 
tabellen en grafieken 
in orde brengen 

3 juni 2019 30 minuten Thuis Inne Literatuurlijst afwerken 

3 juni 2019 30 minuten Thuis Lyvia Nummering pagina’s 

4 juni 2019 6 uur Thuis Lyvia en Inne • Afwerken scriptie 
• Afdrukken scriptie 

5 juni 2019 15 minuten School Lyvia en Inne Scriptie indienen 

 

 


