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Het concept lichamelijke fitheid en het belang voor 
gezondheid
Lichamelijke fitheid is het vermogen om dagelijkse  
activiteiten krachtig en alert uit te kunnen voeren, zonder 
onnodige vermoeidheid, en met voldoende energie om te 
kunnen genieten van vrije tijd activiteiten en te reageren 
op onvoorziene omstandigheden2. Fitheid bestaat uit een 
set van eigenschappen die mensen bezitten of behalen,  
en deze eigenschappen worden ingedeeld in gezond-
heidsgerelateerde (lichaamssamenstelling, cardiovasculair 
uithoudingsvermogen, spierkracht, spierkrachtuithou-
dingsvermogen, flexibiliteit) en prestatiegerelateerde 
(coördinatie, balans wendbaarheid, reactietijd, vermogen, 
snelheid) eigenschappen. 

Een van de belangrijkste redenen om fitheid te meten is 
de sterke relatie met gezondheid en functioneren3. Een 
betere fitheid hangt samen met een beter cardiovasculair 
risicoprofiel en minder cardiovasculaire incidenten, minder 
ziektes, minder functionele beperkingen, en een lager 
overlijdensrisico2-3. Het meeste onderzoek is uitgevoerd bij 
de algemene bevolking, maar er wordt ook steeds meer 
bekend over de relatie tussen fitheid en gezondheid bij 
mensen met een verstandelijke beperking (VB). Bij  
volwassen met een VB zorgt een betere fitheid voor een 
lager risico op achteruitgang in het dagelijks functioneren 
en de mobiliteit, en een lager overlijdensrisico4-6. Om deze 
reden krijgt fitheid een steeds belangrijkere plek in de zorg 
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voor mensen met een VB. Uit onderzoek blijkt daarnaast 
ook dat mensen met een VB ongezonder oud worden en 
vroeger gezondheidsproblemen hebben dan de algemene 
bevolking7-9. Het is daarom van groot belang om fitheid te 
evalueren in relatie tot toekomstige gezondheidsproblemen, 
en om de leeftijdsgerelateerde afname in fitheid te begrijpen. 
Preventie van de mogelijke negatieve gevolgen van een 
afname in fitheid is belangrijk voor zowel de kwaliteit van 
leven als voor het beperken van de zorgkosten voor deze 
ouder wordende groep.

Het meten van lichamelijke fitheid bij mensen met 
een verstandelijke beperking
Ook al is het belang van fitheid als concept duidelijk, 
het meten van fitheid bij mensen met een VB in de 
dagelijkse praktijk komt met specifieke uitdagingen. De 
moeilijkheidsgraad van testinstructies of de uitvoering 
van een test is niet altijd afgestemd op de lichamelijke of 
cognitieve mogelijkheden van de persoon met een VB. 
Daarnaast is de motivatie om maximaal te presteren en 
het kunnen vasthouden van de aandacht gedurende de 
gehele test niet vanzelfsprekend. Dit heeft er toe geleid 
dat er een grote verscheidenheid aan aanpassingen aan 
bestaande fitheidstesten is gedaan en dat er nieuwe  
testen zijn ontwikkeld om deze meer geschikt te maken 
voor mensen met een VB. Echter van veel testen weten 
we niet of de psychometrische eigenschappen (uitvoer-
baarheid, betrouwbaarheid, validiteit, interpretatiemo-
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gelijkheden) voldoende zijn om deze testen verantwoord 
te kunnen gebruiken. Met deze grote hoeveelheid aan 
beschikbare fitheidstesten, en de beperkte kennis over 
psychometrische eigenschappen, is het moeilijk voor pro-
fessionals om een geschikte test te kiezen voor gebruik in 
de dagelijkse praktijk. Het risico dat er ongeschikte testen 
gebruikt worden, die leiden tot niet-valide testresultaten, 
hoge uitval, en resultaten die niet van betekenis zijn voor 
de deelnemer en de professional, is groot. Daarnaast zorgt 
het gebruik van veel verschillende testen ervoor dat test-
resultaten lastig te vergelijken zijn, en bemoeilijkt het de 
mogelijkheid tot het ontwikkelen van doelgroep specifieke 
referentiewaarden. 

Om deze reden stellen we in dit artikel een selectie van 
fitheidstesten voor waarvan is aangetoond dat de  
psychometrische eigenschappen goed zijn bij gebruik bij 
mensen met een VB. We richten ons op testen voor  
volwassenen en ouderen met een lichte tot matige VB,  
en enige mobiliteit (niet volledig rolstoelafhankelijk). 

Eigenschappen van een goede test
Om in aanmerking te komen voor de selectie moesten de 
psychometrische eigenschappen van een test voldoende 
onderzocht zijn, en voldoende tot uitstekend bevonden. 
Onder deze psychometrische eigenschappen verstaan we:
1.  Uitvoerbaarheid: Het vermogen om de test uit te 

voeren volgens de testinstructies, met begrip van het 
doel van de test10. 

2.  Betrouwbaarheid: De mate van overeenstemming in 
testresultaten tussen verschillende testafnames11.

3.  Validiteit: De mate waarin een test meet wat hij 
beoogd te meten12.

4.  Interpretatie van de resultaten: De beschikbaarheid 
van referentiewaarden om de testresultaten mee te 
interpreteren13.

De VB-fitscan: de selectie van testen
In de selectie van fitheidstesten richten we ons op de 
componenten van fitheid die belangrijk zijn voor het 
dagelijks functioneren van mensen met een VB: lichaams-
samenstelling, coördinatie, reactietijd, balans, spierkracht, 
spierkrachtuithoudingsvermogen, flexibiliteit en cardio-
respiratoire fitheid. Voor de selectie van testen is een 
uitgebreid systematisch literatuuronderzoek naar geschikte 
fitheidstesten gedaan14, gevolgd door focusgroepen met 
fysiotherapeuten en beweegexperts met veel ervaring met 
mensen met een VB. Hieruit is een selectie van fitheidstes-
ten naar voren gekomen die vervolgens op psychometri-
sche eigenschappen zijn onderzocht in de ‘Gezond Ouder 
met een verstandelijke beperking’ (GOUD) studie15-17. 
De testen die voldoende tot uitstekende psychometrische 
eigenschappen bleken te hebben kwamen vervolgens in 
onze selectie van fitheidstesten, genoemd de ‘VB-fitscan’. 

De VB-fitscan heeft als doel de fitheid van volwassenen 
met een lichte tot matige VB (en enige mobiliteit) snel in 
kaart te brengen op een betrouwbare, valide en beteke-
nisvolle manier. De geselecteerde testen worden hieronder 
kort beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving van 
de testen en het testprotocol verwijzen we naar het bij-
behorende Engelstalige artikel1 en de handleiding van de 
VB-fitscan (op te vragen bij Alyt Oppewal).

Lichaamssamenstelling: body mass index en  
middelomtrek
Voor lichaamssamenstelling wordt de body mass index 
(BMI) en de middelomtrek gemeten2. Voor BMI wordt de 
lengte en het gewicht gemeten. Deze testen zijn valide 
en betrouwbaar bevonden in de algemene bevolking18-19, 
en ook uitvoerbaar en betrouwbaar bij volwassenen en 
ouderen met een VB15, 20.

Spierkrachtuithoudingsvermogen: 30s chair stand  
en 5 times chair stand test
Spierkrachtuithoudingsvermogen wordt gemeten met de  
30s chair stand en de 5 times chair stand test21-22. Bij de 30s 
chair stand test moet de deelnemer zo vaak mogelijk gaan 
staan en weer gaan zitten in 30 seconden. Bij de 5 times 
chair stand test moet de deelnemer zo snel mogelijk 5 keer 
gaan staan en weer gaan zitten. Beide testen zijn betrouw-
baar en valide bevonden in de algemene bevolking21-24. De 
30s chair stand test is ook uitvoerbaar, betrouwbaar en valide 
bevonden bij ouderen met een VB4-516-17. De 5 times chair 
stand is minder onderzocht bij mensen met een VB, maar 
is toch toegevoegd aan de VB-fitscan om de interpretatie 
mogelijkheden te verbeteren, aangezien deze versie van 
de chair stand test gebruikt wordt in het Heatlhy Athletes 
programma van de Special Olympics en veel gebruikt wordt 
in de algemene oudere bevolking. 

Spierkracht: knijpkracht
De knijpkracht wordt gemeten als maat voor de spier-
kracht. De knijpkracht wordt gemeten met een hand-
dynamometer, waarbij de deelnemer met maximale kracht 
in de handdynamometer moet knijpen, drie keer voor 
elke hand25. Het meten van knijpkracht is betrouwbaar 
en valide bevonden in de algemene bevolking26-27, en ook 
uitvoerbaar, betrouwbaar en valide bij volwassenen en 
ouderen met een VB4, 6, 16-17.

Balans: statische en dynamische balans
De statische balans wordt gemeten met vier standen, 
waarbij de deelnemer moet proberen om elke stand 10  
seconden vast te houden: staan met de voeten tegen 
elkaar aan (side by side stand), staan met de voeten half 
naast/ half voor elkaar (semi-tandem stand), staan met 
één voet voor de ander (tandem stand), staan op één 
been (one leg stand)22, 28-31. Deze testen zijn betrouwbaar 
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en valide bevonden in de algemene bevolking22, 28-31. De 
standen zijn uitvoerbaar bevonden bij volwassenen en ou-
deren met een VB32, en betrouwbaar bij jongeren en jong  
volwassenen met een VB33.
  
De dynamische balans wordt gemeten met comfortabele 
wandelsnelheid. De deelnemer loopt een afstand van 
11m op zijn/haar comfortabele tempo, met de eerste 3m 
voor versnelling van stand naar lopen, 5m waarop de 
comfortabele wandelsnelheid wordt gemeten, en 3m om 
weer af te remmen tot stand34-35. Deze test is betrouwbaar 
en valide bevonden in de algemene bevolking34, 36-38, en 
uitvoerbaar, betrouwbaar, en valide bij volwassenen en 
ouderen met een VB4-6, 16-17.

Voor de testen uit de VB-fitscan zijn norm-referentie waar-
den (gebaseerd op groepsgemiddelden en de spreiding) 
uit de algemene bevolking en/of mensen met een VB be-
schikbaar. Deze zijn, samen met de volledige beschrijving 
en alle referenties van de afzonderlijke testonderdelen te 
vinden in de handleiding van de VB-fitscan (op te vragen 
bij Alyt Oppewal).

Aanbevelingen voor de praktijk
De VB-fitscan is uitvoerbaar, betrouwbaar en valide voor 
gebruik bij volwassenen en ouderen met een lichte tot 
matige VB en enige mobiliteit, en de test resultaten kun-
nen vergeleken worden met relevante populatiegegevens.

De VB-fitscan kan worden ingezet om 
1)  de fitheid te bepalen van een grote groep mensen met 

een range aan lichamelijke (enige mobiliteit vereist) en 
cognitieve mogelijkheden (goede uitvoerbaarheid voor 
mensen met een lichte en matige VB), 

2)  om interventies of dagelijkse begeleiding aan te passen 
op de resultaten om zo goed mogelijk lichamelijke 
activiteit en beweging te promoten, 

3)  om hoog-risicogroepen te definiëren binnen de popula-
tie van mensen met een VB, en 

4)  om grote datasets samen te stellen om meer kennis 
te vergaren over de fitheid van mensen met een VB, 
in vergelijking tot de algemene bevolking of andere 
populaties. Enige voorzichtigheid is wel gepast bij de 
inzet van deze testen voor individuele risicoprofielen of 
individuele evaluatie van behandelingen of trainingspro-
gramma’s omdat we op dit moment nog geen grens-
waarden hebben die een verhoogd risico definiëren, en 
nog onbekend is hoe goed de testen zijn in het meten 
van verandering over de tijd (responsiviteit). 

 
Meer informatie over algemene aanbevelingen voor het 
uitvoeren van fitheidstesten bij mensen met een VB zijn 
te vinden in het bijbehorende Engelstalige artikel1 en de 
handleiding van de VB-fitscan. 

Waar moet verder onderzoek zich op richten?
De VB-fitscan bevat nog geen fitheidstesten voor de 
fitheidscomponenten cardiorespiratoire fitheid, flexibiliteit, 
coördinatie en reactietijd, omdat hiervoor nog geen testen 
voldeden aan de opgestelde criteria voor psychometrische 
eigenschappen. Vervolgonderzoek moet zich richten op 
het vinden van geschikte testen voor deze componenten. 
Daarnaast is de VB-fitscan met name uitvoerbaar voor 
volwassenen en ouderen met een lichte en matige VB, 
en enige mobiliteit. Vervolgonderzoek is nodig om de 
VB-fitscan geschikt te maken voor andere subpopulaties, 
bijvoorbeeld mensen met een (zeer)ernstige (meervoudige) 
VB, en voor kinderen en adolescenten.

Van de testen in de VB-fitscan is meer onderzoek nodig 
naar de psychometrische eigenschappen die nog niet 
onderzocht zijn: de meetfout, construct en criterium 
validiteit, responsiviteit. Met name de responsiviteit van 
een test voor verandering is erg belangrijk om behande-
lingen en interventies te kunnen evalueren op individueel 
en groepsniveau. Daarnaast is het belangrijk dat we de 
interpretatiemogelijkheden blijven verbeteren, waarbij 
grenswaarden voor een verhoogd risico erg belangrijk 
zijn om de noodzaak in te schatten van interventies 
en beleidsveranderingen om fitheid te verbeteren. Om 
deze interpretatiemogelijkheden te verbeteren zijn grote 
datasets over de fitheid van mensen met een VB nodig. 
Dit vraagt om uniformiteit in de afname van fitheidstesten 
binnen onderzoek en in de dagelijkse praktijk. Deze 
datasets geven de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen 
in fitheid van mensen met een VB, specifieke subgroepen, 
en veranderingen over de tijd. Binnen Nederland zijn we 
daarom bezig met het een database om de data van de 
VB-fitscan in te verzamelen.

Concluderend
Op basis van beschikbare literatuur, de mening van 
experts, en direct onderzoek naar psychometrische 
eigenschappen in de doelgroep, stellen we een set van 
fitheidstesten met goede psychometrische eigenschappen 
voor om de fitheid te meten bij mensen met een VB, voor 
breed gebruik in zowel onderzoek als de dagelijkse prak-
tijk. Uniformiteit in het meten van fitheid zal resulteren 
in vergelijkbare resultaten, en mogelijkheden om meer 
inzicht te krijgen in de fitheid van mensen met een VB.
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