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Ongezonde leefstijl mensen met 
verstandelijke beperking



Hoe maken we leefstijlkeuzes? 





80% valt terug in oude gewoontes



Focus nodig op de leefomgeving



Onderzoek gezonde leefomgeving



Bundeling van soorten kennis
• Door: 

• Klankbordgroep zet praktijkkennis in 
• Door inclusief onderzoek wordt ervaringskennis en 

wetenschappelijke kennis samengebracht

• Omdat: 

Door samen te onderzoeken 
kunnen we de stem van  
mensen met een verstandelijke 
beperking beter naar voren 
brengen! 

Onze 
ervaringskennis 

zorgt ervoor dat het 
onderzoek beter 

past!  

Inclusief onderzoek 
geeft voldoening 
aan 2 partijen! 



Op zoek naar de onderdelen van een 
gezonde leefomgeving 
• 1: Wat zijn de onderdelen van een 

gezonde leefomgeving?

• =41 onderzoekers 

• 2: Wat in de leefomgeving helpt 

mensen met VB om gezond te 
leven?  

• =51 mensen met een VB en  
vertegenwoordigers 
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Onderdelen gezonde leefomgeving 



Hoe helpen mensen bij gezond leven? 

Soorten steun: 

• Aanmoedigen
• Tips geven 
• Herinneren

• Praktische hulp (naar activiteiten 
+ gezonde voeding kopen)

• Samen koken, sporten en praten

• Activeren in dagelijks leven
• Voorbeeldgedrag

Deze afbeeldingen zijn gemaakt door Delwar Hossal en Counloucon van the 
Noun Project

“We zoeken een 
balans tussen 
voorkeur qua 
voeding en gezonde 
en veilige voeding”.

“Bewoners en 
begeleiders kiezen 
samen een weekmenu. 
Begeleider kiest wat 
voor maaltijd, bewoners 
kiezen bijvoorbeeld wat 
voor Pasta.”



Hoe helpen plekken bij gezond leven?

In huis en in de buurt 
kan helpen: 
voelmuur, zwembad, 
bos, snoezelruimte, 
tillift, keuken, tillift, 
groentetuin, eetlijst ..

“Veilig en afgebakend 
terrein met veel bomen 
en weinig verkeer waar 
cliënten vrij kunnen 
lopen en de weg niet 
kwijt raken”.

Extra aandacht nodig voor: 

• Passende activiteiten
• Ruime openingstijden faciliteiten
• Toegankelijkheid gebouwen

• Veilige routes 



Welke voorwaarden nodig zijn voor 
gezond leven? 

In beleid aandacht voor: 

• Kennis begeleiders
• Gezond leven onderwerp in 

ontwikkelplan

• Gezond leven in visie en missie

Geld nodig voor: 

• Extra tijd werknemers voor 
ondersteuning gezond leven

• Hulpmiddelen

• Gezonde voeding 



Van kennis naar hulpmiddel



Omgevingsscan: wat levert het op? 

•Quotes toevoegen 



Met dank aan: 

Meer weten? 
www.sterkeropeigenbenen.nl
www.kennispleingehandicaptensector.nl/onderzoek/gewoon-bijzonder/netwerk-ondersteunen-gezonde-
leefstijl
https://www.facebook.com/groups/krachtengebundeld/
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Zijn er vragen? 
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Discussie 
Welke aanpassingen kunnen in huis bijdragen aan een gezonde

leefomgeving? 

Hoe willen jullie als ouders betrokken worden in het creëren van

een gezonde leefomgeving voor jullie zoon/dochter?  

Met welke specifieke factoren moeten we rekening houden in het

creëren van een gezonde leefomgeving voor mensen met Prader
Willi? 

Welke tips voor gezondheidsprofessionals hebben jullie? 

Welke aandachtspunten voor beleid zien jullie? 


