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Onderzoek Ingrid et al. 
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Onderzoek – Wat weten we (bijna)?

• Effecten van HBB deelname op:
• Fitheid & gezondheid
• Kwaliteit van leven 
• Sportparticipatie lange termijn (1,5-5 jaar na deelname)

• ADL, fysieke activiteit e.d. op lange termijn (1 jaar na deelname) -> uitgewerkt in 2020

• Ziektecognitie -> Joy DeShazo / Rachel Cowan



Onderzoek – Wat weten we?
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• Intensiteit (hartfrequentie) 
• Benodigd vermogen – studentenverslag: data Jetze Plat en deelnemers met vermogensmeters
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• Overig
• Verschillen uitvallers vs. deelnemers? – AIOS werkt hieraan

• Opties (data zijn verzameld)
• Handbikeconfiguratie (vragenlijst en metingen aan handbikes)
• Pijn
• Zelfeffectiviteit bewegen
• Purpose in life
• Stage of change
• Actieve leefstijl (PASIPD)
• UW-SES-6 (omgaan met beperking)
• Body satisfaction
• Activiteiten/ADL/transfers (mbv aangepaste WUSPI)

• Zelfeffectiviteit (2013-2016) 
• Life orientation test (2013-2016)



Onderzoek – Wat willen we nog weten?

• Vragenlijst naar de begeleidingsteams gestuurd

• N=22 ingevuld







Onderzoeksonderwerpen?

Lange termijn 
effecten kwaliteit 

van leven 
N=7

Optimalisatie 
training / 

trainingszones 
N=4

Optimalisatie 
materiaal / 
zithouding / 
rijafstelling

N=4

Voeding
N=2

Slaap & herstel
N=1

Intensiteit race
N=1

Lange termijn 
effecten fitheid

N=6

Lange termijn 
effecten 

gezondheid
N=3

Lange termijn 
effecten 

sportdeelname
N=7

Blessurepreventie
N=2

Classificatie
N=1

Meerwaarde 
handbiken

clubverband, 
events, etc.

N=1





Onderzoek – Discussie

Opdracht: 
- Maak groepjes (liefst met verschillende disciplines & verschillende centra binnen een groepje)
- Beantwoord de onderstaande 2 vragen:

1. Welke onderwerpen zou je het liefst uitgezocht willen hebben in vervolgonderzoek? 
Maak daarvan een top 3. 

2. Wat zijn de specifieke vragen die je hebt binnen de top 3 onderwerpen? 
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• Gezondheid / exercise is medicine: 
Identificeren van verschillende subgroepen op T1 (gezond, risico op metabool syndroom, metabool syndroom), 
verschillende determinanten gestandaardiseerd in kaart brengen (bloeddruk, cholesterol, glucose, gewicht etc), 
en dan beloop over de tijd en effect van HBB bij deze populaties.

• Welke mensen blijven nou actief? 
Wat zijn determinanten hiervoor? Bijv bepaalde karakteristieken/persoonlijkheidskenmerken. Of juist mensen 
die altijd in groepen trainen (sociale aspecten in kaart brengen), of mensen die trainen leuk vinden (pleasure
scale) etc etc.

• Zithouding en rij-afstelling (decubitus, overbelasting)


