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Workshop: Wel oud, niet out! 
Het gebruik van exergames in de 

ouderenzorg
Dr. Katrien Verhoeven – Onderzoeker expertisecel Healthy Living

Inhoud

1) Beweging in de ouderenzorg 

2) Exergames als tool om beweging te stimuleren 
bij ouderen

- Wat zijn exergames? 
- Waarom exergames gebruiken?  
- Welke exergames gebruiken? 
- Waar exergames gebruiken? 
- Hoe exergames gebruiken? 

Beweging in de ouderenzorg

Pretwerk.nl

Ouderenjournaal.nl

Gezondbewegen.nl

Sterksel.nuQuiek.eu

Ukonnetwerk.nl

Raalte-gezond.nl Allstarentertainment.nl

Zwembad-dewildert.nl

• Bij behandeling van aandoeningen: 

- Revalidatie (nieuwe heup/knie, schouderfractuur,…)

- Behandeling van chronische ziekten

(bv. obesitas, dementie)

- Behandeling van psychische problemen                                         

(bv. depressie, angst,…)

Curatieve zorg 

• Preventie van chronische aandoeningen:

- Hart- en vaataandoeningen

- Diabetes

- Obesitas

- Kanker

- Dementie

- … 

Preventieve zorg 

WEETJE: Bijna de helft van de 70 plussers heeft een chronische aandoening! 

• Valpreventie

Preventieve zorg 

WEETJE: 75% van de 65-plussers valt minstens 1 keer per jaar!
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BEWEEGRICHTLIJNEN 65 plus

• Elke dag zoveel mogelijk bewegen (lichte fysieke inspanning) 
(bv. rechtop staan, koken)

• Minstens 150 min p/w matige fysieke inspanning (bv. zwemmen, 
fietsen); 

• OF 75 min p/w hoge fysieke inspanning (bv. joggen, spitten in 
tuin);

• OF combinatie 150 min p/w

• Minstens 3 x p/w oefeningen om je spieren, evenwicht en 
lenigheid te trainen (bv. yoga, stretchen, trap nemen)

Preventieve zorg 

Bron: Vlaams Instituut Gezond leven 

Exergames stimuleren                         
beweging

Pretwerk.nl

Gezondbewegen.nl

Sterksel.nu

Ukonnetwerk.nl

Raalte-gezond.nl

Allstarentertainment.nl

Zwembad-dewildert.nl

• Active video console games

• EXERcise en GAMing

• Videogames die je speelt door je lichaam te 
gebruiken

• Combineert beweging met spelelement

Wat zijn exergames?

• Gespeeld op een spelconsole (met controller) 

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

Wat zijn exergames?

• Gespeeld op een spelconsole (met controller) 

p://                      www.youtube.com/watch?v=DTp7dOAAX6E

Wat zijn exergames?

• Gespeeld op een spelconsole (zonder controller) 

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

Wat zijn exergames?

http://www.youtube.com/watch?v=zqaPFAZS1K8
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0xoHg0t7OAhWCqxoKHXaGBnkQjRwIBw&url=https://manuspielt.wordpress.com/category/ps3-2/page/2/&bvm=bv.131286987,d.d2s&psig=AFQjCNHz4WK4Y-1m2TwkcePcDq_r2_ZhKQ&ust=1472285952008679
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0xoHg0t7OAhWCqxoKHXaGBnkQjRwIBw&url=https://manuspielt.wordpress.com/category/ps3-2/page/2/&bvm=bv.131286987,d.d2s&psig=AFQjCNHz4WK4Y-1m2TwkcePcDq_r2_ZhKQ&ust=1472285952008679
http://www.youtube.com/watch?v=znL7BQQSlso
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• Gebruik maken van andere inputmethoden
(bv. fiets, dans/drukmat, sportmateriaal verbonden 
aan pc, computer,…)

Wat zijn exergames?

Waarom exergames

gebruiken bij ouderen? 

• Exergames vragen een matige fysieke 
inspanning vergelijkbaar met wandelen 
aan 4,5 km/h = laagdrempelig

• Ouderen vinden het fijn om te exergamen

• Exergamen verhoogt de motivatie om te 
bewegen

• Exergames houden de aandacht en de 
interesse over langere tijdsperiode vast, 
verhoogt adherence aan beweegprogramma 

• Exergamen stimuleert de sociale interactie

• Exergames worden relatief snel aangeleerd

• Exergamen is veilig

• Voordelen overstijgen nadelen 

Voordelen Nadelen 

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

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

Verhoogt motivatie en therapietrouw

Lage drempel Kostenplaatje 

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

Aandachtsafleiding van pijn Even wennen aan technologie

Afwisseling in oefeningen (veel keuze) Opletten voor overbelastingsblessures

Opbouw in moeilijkheid (op maat) Bij controller-held exergames kunnen er compensatie 
strategieën gebruikt worden 

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

Kunnen thuis gespeeld worden 

Is er wetenschappelijke

evidentie om exergames te

gebruiken bij ouderen? 
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• Exergamen heeft invloed op evenwicht en
cognitie

• Ook effecten op andere lichamelijke en 
psychologische parameters                    
(bv. kracht, lenigheid, fysieke activiteit, gangpatroon, uithouding, 
depressie, levenskwaliteit, eenzaamheid,…) 

• Meer kwaliteitsvol onderzoek nodig

Welke exergames kunnen

gebruikt worden bij

ouderen? 

Commerciële exergames

• Vrij in de handel te verkrijgen

• Gemaakt voor entertainment doeleinden

• Doelgroep = families, kinderen

• Relatief goedkoop 

• Nadeel: Niet afgestemd op doelgroep

• Grafisch iets beter 

• Belang van selectie   

• Nintendo Wii Sports (bv. boksen, bowlen, golf, 
tennis, …)

• Nintendo Wii Fit (plus): Kracht, uithouding, 
evenwicht en lenigheidsoefeningen  

• Kinect Sports (bv. boksen, bowlen, golf, …)

• Just Dance (ubisoft)

• … 

Voorbeelden

Kinect sports Just Dance 
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• Speciaal voor een bepaalde doelgroep ontwikkeld             
(bv. ouderen, kinderen met een beperking,…) 

• Niet ‘vrij’ te verkrijgen in de handel, duurder 

• Scandinavische landen, Nederland, UK,                        
Frankrijk zijn voortrekkers

• Grafisch iets minder sterk 

Customized exergames

• Mira games (http://www.mirarehab.com/)

• Qbi (https://qineto.com/qbi/)

• Activ84Health (https://youtu.be/3c3Eq9TXbRI)

• X-torp (http://www.x-torp.com/en/public-2/)

• …

Voorbeelden

MIRA exergames

Waar kunnen exergames

gebruikt worden bij

ouderen? 

• In een woonzorgcentrum 

• Bij ouderen die nog thuis wonen

• In de thuiszorg

• In lokale dienstencentra (LDC)

• In CADO

• …  

Hoe kunnen exergames

gebruikt worden bij

ouderen? 

http://www.mirarehab.com/
https://qineto.com/qbi/
https://youtu.be/3c3Eq9TXbRI
http://www.x-torp.com/en/public-2/
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• Kine (bv. als beweegprogramma of 
revalidatietool)

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

• Animatie (bv. als spel in groep)

• UCLL ontwikkelde 2 exergame beweegprogramma’s: 

1) KINECT programma (commerciële exergames)

2) MIRA programma (customized exergames)

Zie onderzoeksrapporten op www.ucll.be/healthyliving

Tot slot… 

• UCLL organiseert workshops

Tot slot… 

Zijn er vragen?

katrien.verhoeven@ucll.be

http://www.ucll.be/healthyliving
teaser.wmv
teaser.wmv

