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Kinderen met developmental coordination disor-
der (DCD) hebben moeite met het uitvoeren en aanleren van 

motorische taken. Hun motorische problemen hebben een substantiële 
impact op hun fysieke fitheid en hun fysieke  activiteit. Daarom was het doel van dit 

proefschrift het ontwikkelen en evalueren van een interventie om de fitheid van kinderen met 
DCD en hun motivatie om te bewegen te verbeteren. 
 
Voorbereiding van interventieontwikkeling: verbeteren van uithoudingsvermogen 
Ter voorbereiding op de ontwikkeling van de interventie, wilden we uitzoeken wat de trainings- 
vereisten zijn voor het verbeteren van uithoudingsvermogen. Daarom hebben we in een systema-
tische review de beschikbare literatuur onderzocht op de kenmerken van beweeginterventies die 
uithoudingsvermogen verbeteren, geïmplementeerd zijn in verschillende settings en ontwikkeld 
zijn voor gezonde kinderen van 6 tot 12 jaar (Hoofdstuk 2). Een systematische zoekopdracht 
over dit onderwerp leverde meer dan 1000 studies op en na zorgvuldige selectie werd dit aantal 
teruggebracht tot 23 studies. We hebben gebruik gemaakt van treatment theory als een kader 
om alle relevante informatie uit de studies te halen. Treatment theory maakt onderscheid tussen 
doelen die direct beïnvloed kunnen worden, essentiële ingrediënten en hun parameters, en het 
mechanisme waardoor ingrediënten het doel kunnen beïnvloeden. In deze systematische review 
hebben we gekeken naar het doel, de essentiële ingrediënten zoals het type activiteit, alle relevante 
trainingsparameters (frequentie, intensiteit, duur, monitoring van intensiteit, aanwezigheidsgraad) 
en methodologische aspecten van de studies. Dertien van de 32 studies vonden statistisch signifi-
cante verbeteringen in uithoudingsvermogen en acht studies vonden matige tot hoge effect sizes. 
Enerzijds is dit resultaat veelbelovend maar het laat ook zien dat niet elke trainingsinspanning 
automatisch leidt tot een verbeterde uithoudingsvermogen.   
  Waar moeten we rekening mee houden bij het ontwikkelen van een interventie ter verbeter-
ing van uithoudingsvermogen? In onze systematische review richtten interventies met matige tot 
hoge effect sizes zich vaker op het verbeteren van uithoudingsvermogen dan op het verhogen van 
beweeggedrag, ze hadden een iets hogere frequentie en een kortere duur dan de minder effec-
tieve interventies. Bovendien leken interventies met hogere effect sizes gecontroleerder omdat 
ze geprotocolleerde training sessies aanboden, in studies met kleinere steekproeven dan minder 
effectieve interventies. Het vooraf definiëren van een relatieve trainingsintensiteit en het moni-
toren en naar aanleiding daarvan bijsturen van de trainingsintensiteit, lijken belangrijke kenmerken 
van succesvolle interventies. Op basis van deze systematische review bevelen we een duur van 
minstens zes weken en een frequentie van drie tot vier keer per week aan om uithoudingsvermo-
gen succesvol te kunnen verbeteren.  
 
Interventieontwikkeling: RenJeFit! 
In hoofdstuk 3 en 4 beschrijven we de ontwikkeling van RenJeFit! dat bestaat uit twee ver 
weven delen: RenJeFit!-Fitheid ter verbetering van fitheid (Hoofdstuk 3) en RenJeFit!-
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Bewegen ter verbetering van de motivatie om te bewegen bij 7 tot 12 jarige kinderen met 
DCD (Hoofdstuk 4). RenJeFit! is ontwikkeld op basis van de stappen van de treatment 
theory waarin achtereenvolgens doelen, mechanisme, en essentiële ingrediënten en hun 
parameters gedefinieerd worden.  
  RenJeFit!-Fitheid is ontwikkeld door informatie uit de literatuur te combineren met de 
inzichten en voorkeuren van professionals op het gebied van DCD en/of training. RenJeFit!- 
Fitheid richt zich op het verbeteren van uithoudingsvermogen, spierkracht en anaerobe 
power. Het mechanisme waardoor uithoudingsvermogen spierkracht en anaerobe power 
verbeteren, berust op de trainingsprincipes van overload en specificiteit. Het principe van 
overload betekent dat om een trainingseffect te bereiken, het lichaam uitgedaagd moet 
worden met een intensiteit, duur, of frequentie van training waar het niet aan gewend is. Het 
principe van specificiteit houdt in dat een trainingseffect specifiek is aan de gebruikte typen 
spiervezels, het type energiesysteem, de snelheid van spiercontractie en het type spiercon-
tractie. Het principe van specificiteit schrijft daarom voor dat de ingrediënten van de train-
ing overeenkomen met de activiteiten die kinderen doorgaans ondernemen. Hieruit voort-
vloeiend zijn de essentiële ingrediënten van RenJeFit!-Fitheid, high intensity interval training 
(HIIT) op basis van hardlopen, spierkrachtoefeningen zonder gewichten en plyo-metrische 
oefeningen. De trainingssessies zijn twee keer per week een uur gedurende tien weken. 
De trainingsintensiteit tijdens de high intensity interval training wordt gemonitord met 
hartslagmeters en indien nodig wordt de intensiteit van de training bijgesteld. RenJeFit!-Fitheid is 
afgestemd op kinderen met DCD door bijvoorbeeld een verlengde duur van de training, het 
gebruik van relatieve trainingsintensiteit, het opbouwen van de moeilijkheid van de oefe-
ningen, het vermijden van cognitief motorische dubbeltaken, kleine groepen en het maximal-
iseren van kansen om succeservaringen op te doen. 
  RenJeFit!-Bewegen is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen onderzoekers, psychologen, 
kinderfysiotherapeuten en een kinderrevalidatiearts. Het directe doel van RenJeFit!- Bewegen is 
het verbeteren van motivatie om te bewegen met als indirect doel het verhogen van beweegge-
drag en participatie in bewegen. Het mechanisme waardoor verandering in het doel teweegge-
bracht wordt, berust op het transtheoretical model of change waarin de processen beschreven 
worden die plaatsvinden bij het doorlopen van de verschillende fasen van verandering. De 
essentiële ingrediënten zijn afgestemd op de fasen van verandering van de deelnemer en maken 
gebruik van een stappenteller, een ouderbijeenkomst, een informatiepakket voor ouders en coach-
ing. De gebruikte gedragsveranderingsstrategieën zijn afkomstig uit sociale leertheorie, oplossings-
gerichte gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en motivational interviewing.  
 
Effectiviteit en haalbaarheid van RenJeFit! 
Gebruikmakend van een pre-post design en een combinatie van kwantitatieve en kwali-
tatieve methoden hebben we de effecten en haalbaarheid van RenJeFit! geëvalueerd bij 20 
kinderen met DCD (Hoofdstuk 5). Na RenJeFit! bleken kinderen met DCD vooruitgegaan te 
zijn in uithoudingsvermogen, anaerobe power en motivatie om te bewegen. Indirect leek RenJeFit! 
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het sociaal-emotioneel welbevinden, plezier in activiteiten, motorische vaardig- heden en gewicht 
te verbeteren. Het groepsaspect van RenJeFit!-Fitheid en de hoge intensiteit gecombineerd met 
het positieve motivationele klimaat van RenJeFit!-Fitheid hebben mogelijk de zelf-effectiviteit van 
de kinderen versterkt en hun motivatie om te bewegen verbeterd. Niet alleen de kinderen heb-
ben baat gehad bij RenJeFit!, ook ouders noemden verbeteringen bij zichzelf zoals meer bewegen, 
meer strategieën om hun kind te motiveren om te bewegen en meer kennis over bewegen. Ren-
JeFit! had een hoge aanwezigheidsgraad en is haalbaar. Belangrijke punten ter verbetering van de 
effectiviteit en haalbaarheid van RenJeFit! zijn: aanscherpen van spierkrachtoefeningen zodat deze 
de juiste spiergroepen aanspreken en in groepsverband uitgevoerd kunnen worden, variatie in de 
trainingen aanbrengen om het leuker te maken, en coach, kind en ouders de kans geven een band 
te krijgen voordat ze elkaar via videochat of de telefoon spreken voor de coaching.  
 
Opmaat naar toekomstige interventie: participatie in activiteiten 
Aangespoord door de indirecte effecten van RenJeFit! op participatie en om de doorontwikkeling 
van RenJeFit! te informeren, hebben we een tweede systematische review uitgevoerd. In deze 
review hebben we onderzocht of 4 tot 12-jarige kinderen met DCD verschillen van de contro-
legroep (CG, kinderen zonder DCD) wat betreft hun participatie-betrokkenheid (plezier) en 
participatie-aanwezigheid (diversiteit, frequentie, duur, intensiteit) bij recreatieve en vrijetijdsactiv-
iteiten. Bovendien wilden we bepalen in welke subdomeinen van recreatie en vrijetijdsactiviteiten 
de participatie van kinderen met DCD verschilt van CG-kinderen (Hoofdstuk 6). De zoekop-
dracht leverde meer dan 2.000 studies op, waarvan 21 studies geschikt waren voor inclusie. De 
bevindingen van deze 21 studies waren gemengd met betrekking tot het plezier van deelname aan 
recreatieve en vrijetijdsactiviteiten: som-mige studies toonden aan dat kinderen met DCD minder 
van hun deelname aan bepaalde activiteiten genoten, maar dit werd niet bevestigd in andere stud-
ies. Deze studies verschilden in de manier waarop ze plezier maten en ze gebruikten verschillende 
definities voor de subdomeinen van recreatieve en vrijetijdsactiviteiten. Diversiteit en frequentie 
waren lager voor een aantal domeinen bij kinderen met DCD vergeleken met CG-kinderen, en 
kinderen met DCD besteedden minder tijd aan activiteiten van matige tot krachtige intensiteit.  
Als de participatie van kinderen met DCD lager was dan die van CG-kinderen, was dit meestal 
het geval voor fysieke, op vaardigheden gebaseerde, op zelfverbetering gerichte en spel activite-
iten. Voor sommige meetinstrumenten leek bij toenemende leeftijd van kinderen met DCD de 
diversiteit en frequentie af te nemen, terwijl plezier leek toe te nemen. Dit kan erop duiden dat 
kinderen met DCD selectiever worden in de activiteiten die ze ondernemen als ze ouder worden: 
ze kiezen activiteiten waar ze verwachten meer plezier van te beleven en participeren daardoor in 
minder verschillende activiteiten en minder frequent. Belangrijk is dat slechts één onderzoek een 
activiteit vond waarin kinderen met DCD méér dan CG-kinderen ‘participeerden’, waarmee ze 
mogelijk hun lagere deelname aan andere activiteiten compenseerden: tijd besteed aan het observ-
eren van de activiteiten van leeftijdsgenoten. Dit illustreert dat het belangrijk is om de aard van 
participatie te specificeren. Om ons inzicht in de participatie van kinderen met DCD te vergroten, 
heeft het veld behoefte aan een duidelijke operationalisering van de definitie van participatie om 
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verschillende metingen van participatie te kunnen vergelijken. Bovendien is het gezien de grote 
heterogeniteit in motorische problemen en comorbiditeiten onder kinderen met DCD, belangrijk 
dat we ons realiseren dat de participatie ook tússen kinderen met DCD kan verschillen.  Voor 
toekomstige interventie-ontwikkeling is het belangrijk dat we inzicht krijgen in de kenmerken van 
kinderen met DCD die wel en niet minder participeren in activiteiten dan CG-kinderen. 
 
Conclusie 
Dit proefschrift benadrukt dat bewegen er toe doet voor kinderen met DCD: de motorische 
problemen die kinderen met DCD ervaren, kunnen een aanzienlijke impact hebben op fitheid, 
bewegen en participatie, en RenJeFit! zorgde voor een verbetering in  uithoudingsvermogen, 
anaërobe power en motivatie om te bewegen. Op basis van dit proefschrift raden we aan om 
naast individuele fysiotherapie voor motoriek, in te zetten op fitheid en motivatie om te bewegen. 
We bevelen sterk aan om het verbeteren van fitheid en motivatie om te bewegen te combineren, 
omdat groepstraining op hoge intensiteit in een positief motivationeel klimaat de zelf-effectiviteit 
kan verbeteren en vervolgens het effect van gedragsinterventie op de motivatie om te bewegen 
kan versterken. Bij het stimuleren van fitheid en motivatie om te bewegen moeten trainers en 
coaches zich richten op: het faciliteren van enactive mastery (het ervaren van vooruitgang en 
succes); vicarious experience door kinderen met DCD de kans te geven om andere kinderen met 
vergelijkbare problemen met succes hun best te zien doen; en de kinderen aanmoedigen (verbal 
persuasion) om hun grenzen te verkennen en verleggen. Bovendien zouden ouders van kinderen 
met DCD een actieve rol moeten krijgen in het verbeteren van de fitheid en motivatie om te be-
wegen van hun kind. Net als de kinderen, kunnen ook de ouders baat hebben bij enactive mastery 
(het ervaren van succes van zichzelf of van hun kind), vicarious experience door de capaciteiten en 
progressie van andere kinderen met DCD en hun ouders te zien, en door zelf te ervaren hoe het 
is om je fitheid en beweeggedrag te verbeteren. Het is belangrijk om ouders 
zowel schriftelijk als persoonlijk te informeren over bewegen en DCD, en contact met andere 
ouders van kinderen met DCD te faciliteren.  
  Een belangrijke vervolgstap is de doorontwikkeling van RenJeFit! in co-creatie met ouders 
en kinderen met DCD. Hierbij is het belangrijk om de spierkrachtoefeningen aan te scherpen 
zodat deze de juiste spiergroepen aanspreken en in groepsverband uitgevoerd kunnen worden, 
variatie in de trainingen aan te brengen om het leuker te maken, en coach, kind en ouders de 
kans te geven een band te krijgen voordat ze elkaar via videochat of de telefoon spreken voor de 
coaching. Bovendien verdient het aanbeveling de implementatie van RenJeFit! zorgvuldig te plannen 
en de evaluatie uit te breiden. Wanneer we buiten de kaders van een kind- of familiegerichte 
interventie denken, is het van belang om het bewustzijn van DCD onder alle zorgprofessionals, 
leerkrachten en ouders te vergroten om zo vroege identificatie van DCD te vergemakkelijken, 
sport toegankelijker te maken en een visie te bevorderen waarin we actief zijn, zien als een manier 
van leven om een   lang en gezond leven te leiden.
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