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Vragenlijst Wat vindt u van bewegen en sport?  

 
Welkom bij deze vragenlijst! Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen met een functie beperking of 
langdurige aandoening of ziekte. Hiermee bedoelen we personen met een lichamelijke beperking (in 
horen, zien of bewegen), een verstandelijke beperking (begrijpen), een langdurige ziekte zoals astma of 
en personen met gedrags- of psychische aandoeningen. 
 
We willen graag uw mening vragen over bewegen en sport. We willen bijvoorbeeld van u horen of u 
beweegt of sport, en als u niet beweegt of sport, waarom niet. Vindt u dat u genoeg mogelijkheden heeft 
om te bewegen en sporten, voelt u zich welkom bij een club of juist niet en wat vindt u leuk of niet leuk 
aan sport. Ook zijn we benieuwd wat er is veranderd voor u door de maatregelen tegen het Coronavirus.  
 
Ook als u niet beweegt of sport horen wij graag uw mening!  
 
Heeft u zelf geen beperking of aandoening, maar iemand in uw naaste omgeving wel (bijvoorbeeld een 
kind of partner) dan kunt u de vragenlijst voor hem of haar invullen. Ben je jonger dan 12 jaar, vul dan de 
vragenlijst samen in met jouw ouders of verzorgers. 
 
De vragenlijst hoort bij een groot onderzoek naar inclusief bewegen en sporten dat het Mulier Instituut 
uitvoert met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Heel erg bedankt dat u 
wat tijd neemt om ons te helpen. Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 20 minuten. Er zijn geen 
foute antwoorden. Het gaat erom wat u vindt.  
 
U heeft de PDF-versie van de vragenlijst geopend. Wanneer u een vraag mag overslaan wordt dit duidelijk 
aangegeven met ‘>ga naar vraag [nummer]’ of ‘U kunt vraag [nummer] overslaan als u bij vraag [nummer] 
[antwoord] heeft ingevuld’ of ‘U hoeft vraag [nummer] alleen in te vullen als u bij vraag [nummer] heeft 
ingevuld’.  
 
Wij hebben geprobeerd om in deze vragenlijst zorgvuldig te kiezen voor woorden, waarmee wij recht 
hopen te doen aan ieders eigen taal met betrekking tot hun beperking, aandoening of ziekte.  
 
De vragenlijst is anoniem. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk door het Mulier Instituut verwerkt. 
De privacyrichtlijnen van het Mulier Instituut vindt u hier. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek neem contact op met Maxine de Jonge, 
m.dejonge@mulierinstituut.nl  

ACHTERGROND 

1. Bent u of kent u iemand in uw naaste omgeving met een beperking of langdurige aandoening of 
ziekte? Hiermee bedoelen we personen met een lichamelijke beperking (in horen, zien of bewegen), 
een verstandelijke beperking (begrijpen), een langdurige ziekte zoals astma en personen met 
gedrags- of psychische aandoeningen.  

 
o Ik heb zelf een beperking of langdurige aandoening of ziekte en beantwoord zelf de vragen >ga 

naar vraag 2 
o Iemand uit mijn naaste omgeving heeft een beperking of langdurige aandoening of ziekte en ik 

vul de vragenlijst samen of namens deze persoon in >Wij verwijzen u naar de online versie van 
deze vragenlijst voor naaste, u kunt stoppen met deze vragenlijst. 

o Nee >U valt buiten de doelgroep van deze vragenlijst, u kunt stoppen met deze vragenlijst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mulierinstituut.nl/privacy
mailto:m.dejonge@mulierinstituut.nl
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2. In welke leeftijdscategorie valt uw leeftijd?  
o 0-12 jaar 
o 13-17 jaar 
o 18-29 jaar  
o 30-39 jaar  
o 40-49 jaar  
o 50-59 jaar  
o 60-69 jaar  
o 70-79 jaar  
o 80 jaar of ouder  

 
Als je binnen de leeftijdscategorie 13-17 jaar valt, vraag eventueel de hulp van je ouder(s) of verzorger(s) 
bij het invullen van deze vragenlijst. 
 
Ben je 12 jaar of jonger, vraag dan aan jouw ouders of verzorgers of zij de vragenlijst samen met jou 
willen invullen. Gebruik de online versie van deze vragenlijst voor naasten. 
 
3. Bent u een meisje/vrouw of een jongen/man?  
 

o Ik ben een meisje/vrouw 
o Ik ben een jongen/man 
o Anders/wil ik niet zeggen 

 
4. Wat voor soort beperking of langdurige ziekte of aandoening heeft u? Meer antwoorden mogelijk. 
 

❑ Blind of slechtziend (visueel) >ga naar vraag 6 
❑ Doof of slechthorend (auditief) >ga naar vraag 6 
❑ Een beperking in bewegen (motorische) >ga naar vraag 6 
❑ Een verstandelijke beperking/moeilijk lerend/zwakbegaafd >ga naar vraag 6 
❑ Psychische/psychiatrische klachten/angsten >ga naar vraag 6 
❑ Gedragsproblemen (zoals ADHD/ADD, autisme spectrum stoornis, OCD) >ga naar vraag 6 
❑ Langdurige ziekte of aandoening (zoals suikerziekte, hartziekte, reuma, rugproblemen, 

epilepsie) >ga naar vraag 5 
❑ Meervoudige beperking >ga naar vraag 6 
❑ Anders, namelijk: ____________________  >ga naar vraag 6 
❑ Wil ik niet zeggen >ga naar vraag 6 

 
U hoeft vraag 5 alleen in te vullen als u bij vraag 4  ‘langdurige ziekte of aandoening’ hebt aangekruist 
5. Welke langdurige ziekte of aandoening heeft u? 

 
o Ik heb: ________________ 
o Wil ik niet zeggen 

 
Vanaf hier spreken we voor het gemak over ‘beperking’. Hiermee bedoelen we ook langdurige ziektes of 
aandoeningen.  
 
6. In welke mate wordt u in het dagelijks leven belemmerd door uw beperking(en)? 
 

o Niet belemmerd 
o Licht belemmerd 
o Matig belemmerd 
o Ernstig belemmerd 
o Weet ik niet/wil ik niet zeggen 
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7. Hoe ervaart u uw gezondheid? 
 

o Zeer goed 
o Goed 
o Gaat wel 
o Slecht 
o Zeer slecht 
o Weet ik niet/wil ik niet zeggen 

BEWEEG- EN SPORTDEELNAME VOOR CORONA 

De volgende vragen gaan over bewegen en sporten. Ook als u niet beweegt of sport zijn wij geïnteresseerd 
in uw antwoorden. We willen graag weten wat u in het afgelopen jaar deed. Denk hierbij terug aan de 
periode voordat de maatregelen tegen het coronavirus werden ingevoerd (vóór 16 maart). Wat deed u 
toen alles nog normaal was?  
 
8. Waar denkt u als eerste aan als u aan bewegen en sporten denkt? Beschrijf uw antwoord in een 

paar woorden. 
___________________________________________________________________________ 
 

9. Welke sport of sporten heeft u in de afgelopen 12 maanden gedaan? Ga uit van de situatie zonder 
de maatregelen tegen corona (vóór 16 maart 2020). Deze sporten kunnen ook in aangepaste vorm, 
tijdens therapie/revalidatiebehandeling of thuis worden beoefend. Denk aan sporten zoals 
(zit)volleybal, (rolstoel)basketbal, ballet, yoga, (fysio)fitness, ClubExtra of zwemmen. Sporten 
tijdens de gymnastieklessen op school tellen niet mee. Meer antwoorden mogelijk 

 
1. aerobics/steps/spinning (groepslessen op 

muziek) > ga naar vraag 11 
2. atletiek > ga naar vraag 11 
3. badminton > ga naar vraag 11  
4. basketbal > ga naar vraag 11 
5. biljart/poolbiljart/snooker > ga naar vraag 

11 
6. boccia > ga naar vraag 11 
7. bowling > ga naar vraag 11 
8. ClubExtra/GymExtra/multisport > ga naar 

vraag 11 
9. bridge > ga naar vraag 11 
10. dammen > ga naar vraag 11  
11. danssport > ga naar vraag 11  
12. darts > ga naar vraag 11 
13. duiksport > ga naar vraag 11 
14. esports > ga naar vraag 11 
15. (fysio) fitness cardio/kracht > ga naar 

vraag 11 
16. golf > ga naar vraag 11 
17. goalbal > ga naar vraag 11 
18. gymnastiek/turnen > ga naar vraag 11 
19. handbal > ga naar vraag 11 
20. hardlopen/joggen/trimmen  
21. hockey > ga naar vraag 11 
22. honkbal/softbal > ga naar vraag 11 
23. jeu de boules > ga naar vraag 11 
24. judo > ga naar vraag 11 
25. kano > ga naar vraag 11 
26. klimsport/bergwandelen > ga naar vraag 

11 
27. korfbal > ga naar vraag 11 

  
28. midgetgolf > ga naar vraag 11 
29. motorsport > ga naar vraag 11 
30. murderball (rolstoelrugby) > ga naar vraag 

11 
31. paardensport > ga naar vraag 11 
32. racerunnen > ga naar vraag 11 
33. roeien > ga naar vraag 11 
34. schaatsen > ga naar vraag 11 
35. schaken > ga naar vraag 11 
36. schietsport > ga naar vraag 11 
37. showdown > ga naar vraag 11 
38. skeeleren/skaten > ga naar vraag 11 
39. skiën/langlaufen/snowboarden > ga naar 

vraag 11  
40. squash > ga naar vraag 11 
41. tafeltennis > ga naar vraag 11 
42. tennis > ga naar vraag 11 
43. vecht- en verdedigingssporten (excl. judo) 

> ga naar vraag 11 
44. veldvoetbal > ga naar vraag 11 
45. volleybal > ga naar vraag 11 
46. wandelsport > ga naar vraag 11 
47. waterpolo > ga naar vraag 11 
48. wielrennen/mountainbiken/toerfietsen > 

ga naar vraag 11 
49. zaalvoetbal > ga naar vraag 11 
50. zeilen/surfen > ga naar vraag 11 
51. zwemsport (excl. waterpolo) > ga naar 

vraag 11 
52. andere sport, namelijk: 

……………………………> ga naar vraag 11  
53. Geen sport /weet ik niet > ga naar vraag 

10 
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U hoeft vraag 10 alleen in te vullen als u bij vraag 9 ‘Geen sport/weet ik niet’ hebt ingevuld. 
10. Heeft u vroeger (wel eens) gesport? 

o Ja, ik heb vroeger gesport maar ben ermee gestopt > ga naar vraag 12 
o Nee, ik heb nooit gesport > ga naar vraag 12 
o Weet ik niet > ga naar vraag 12 

 
U kunt vraag 11 overslaan als u bij vraag 9 ‘Geen sport/weet ik niet’ hebt ingevuld. 

11. Hoe vaak heeft u deze sport(en) in totaal gedaan in de afgelopen 12 maanden? Ga uit van de 

situatie zonder de maatregelen tegen corona (vóór 16 maart 2020). 

o Elke dag 

o Een keer per week of vaker 

o Een keer per maand of vaker 

o Een paar keer in de afgelopen 12 maanden 

o Weet ik niet  

12. Er zijn activiteiten die mensen niet doen om te sporten, maar die wel te maken hebben met bewegen. 
Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden de volgende beweegactiviteiten gedaan voor uw 
plezier of om genoeg te bewegen? Ga uit van de situatie zonder de maatregelen tegen corona 
(vóór 16 maart 2020). Het gaat hierbij om activiteiten in uw vrije tijd, tijdens 
therapie/revalidatiebehandeling, bij een (dag)activiteitencentrum of instelling. Fietsen of wandelen 
buiten de vrije tijd, zoals van huis naar werk of naar winkels vallen hier niet onder.  

 Elke dag Een keer 

per week 

of vaker 

Een keer 

per maand 

of vaker 

Een paar 

keer in de 

afgelopen 

12 maanden 

Niet 

gedaan 

Weet ik 

niet 

(Aangepast) wandelen als 

ontspanning 

o  o  o  o  o  o  

(Aangepast) fietsen als 

ontspanning 

o  o  o  o  o  o  

Buitenspelen o  o  o  o  o  o  

Dansen op een feestje o  o  o  o  o  o  

Skaten/skeeleren o  o  o  o  o  o  

Andere beweegactiviteit, 

namelijk: _____________ 

o  o  o  o  o  o  

 

13. De overheid wil dat iedereen in Nederland plezier kan beleven aan bewegen en sporten, ook mensen 

die belemmeringen ervaren. Dat betekent dat niemand mag worden uitgesloten. Wat vindt u hiervan 

en waaraan denkt u dan?  

_____________________________________________________________________________________ 

14. Wat betekent het woord ‘inclusie’ voor u?  

o Inclusie betekent voor mij: ____________________________________________________________ 

o Ik ken dit woord niet/het zegt me niks 

Vanaf hier gebruiken wij de term ‘sportieve activiteiten’. Hiermee bedoelen we beweeg- en 
sportactiviteiten die je doet voor het plezier. Dit kan ook in aangepaste vorm. Denk hierbij aan 
(rolstoel)tennis, (zit)volleybal of yoga, maar ook aan wandelen, zwemmen en fietsen voor het 
plezier. 
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U kunt vraag 15 overslaan als u bij vraag 9 heeft ingevuld ‘Geen sport/weet ik niet’ EN u bij vraag 12 bij 
alle genoemde beweegactiviteiten ‘Niet gedaan’ of ‘Weet ik niet’ heeft aangekruist. 

15. Hoe neemt u deel aan sportieve activiteiten? 

Meer antwoorden mogelijk 

 

❑ Als lid van een (sport)vereniging 

❑ Als lid/deel van een groep kinderen/mensen die samen actief beweegt met begeleiding  

❑ Als lid/deel van een groep kinderen/mensen die samen actief beweegt zonder begeleiding  

❑ Als lid van fitnesscentrum of andere commerciële sportaanbieder 

❑ Tijdens therapie (georganiseerd door fysio, (revalidatie)arts, etc.) 

❑ Georganiseerd door (dag)activiteitencentrum 

❑ Georganiseerd door de instelling waar ik begeleiding/ondersteuning van krijg of woon 

❑ Op of na school (niet tijdens de gymlessen) 

❑ Ongeorganiseerd, alleen of met vrienden/familie/sportmaatje 

❑ Anders, namelijk: _______________________________ 

❑ Weet ik niet  

 
U kunt vraag 16 overslaan als u bij vraag 9 heeft ingevuld ‘Geen sport/weet ik niet’ EN u bij vraag 12 bij 
alle genoemde beweegactiviteiten ‘Niet gedaan’ of ‘Weet ik niet’ heeft aangekruist. 

16. Waar heeft u in de afgelopen 12 maanden sportieve activiteiten gedaan? Meer antwoorden mogelijk 
 

❑ Sportvelden (inclusief openlucht tennisbanen en atletiekaccommodaties, exclusief golfbanen) 

❑ Sporthal, sportzaal of gymzaal 

❑ Fitnesscentrum 

❑ Zwembad (overdekt of openlucht bad, geen zee of meer) 

❑ Openbare ruimte zoals weg, park, bos, strand, zee, meer, schoolplein, speelveld (zoals Cruyff 

Court) 

❑ Overig zoals schaatsbaan, denksportcentrum, skihal, café, tennishal, manege en golfterrein 

❑ Thuis 

❑ Weet ik niet  

 
U kunt vraag 17 overslaan als u bij vraag 9 heeft ingevuld ‘Geen sport/weet ik niet’ EN u bij vraag 12 bij 
alle genoemde beweegactiviteiten ‘Niet gedaan’ of ‘Weet ik niet’ heeft aangekruist. 
17. Doet u uw sportieve activiteit(en) in aangepaste vorm? Meer antwoorden mogelijk 
 

❑ Ja, ik gebruik een hulpmiddel om te bewegen/sporten 
❑ Ja, ik gebruik aangepast sportmateriaal 
❑ Ja, de spelregels zijn aangepast 
❑ Ja, de zaal- of veldgrootte is aangepast 
❑ Ja, er zijn (meer/deskundige) begeleiders/coaches 
❑ Ja, we spelen met een aangepast aantal spelers in het team 
❑ Ja, een andere aanpassing, namelijk: <open antwoord> 
❑ Weet ik niet 
❑ Nee  

 
U hoeft vraag 18 alleen in te vullen als u bij vraag 15 ‘Als lid van een (sport)vereniging’ of ‘bij een 
fitnesscentrum’ heeft aangekruist.  
18. Hoe neemt u deel aan sportieve activiteiten bij de sportvereniging/aanbieder? Meer antwoorden 

mogelijk 
 

❑ Bij een sportvereniging/aanbieder specifiek voor mensen met een beperking 
❑ In een aparte groep/team of tijdens aparte uren specifiek voor mensen met een beperking bij een 

reguliere vereniging/aanbieder 
❑ In zelfde groep/team of tijdens dezelfde uren als de leden zonder beperking 
❑ Niet van toepassing voor mijn beperking/bij mijn sportvereniging/aanbieder wordt geen verschil 

gemaakt 
❑ Weet ik niet  
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BELEMMERINGEN & MOTIEVEN 

Wij zijn benieuwd naar de redenen waarom u sportieve activiteiten doet en hoe het komt dat u sportieve 
activiteiten niet (zoveel) doet (als u zou willen). 
 
19. Hoe vaak belemmeren de volgende zaken u om aan sportieve activiteiten mee te doen?  
 

 Nooit/Zelden Soms Vaak 

Vermoeidheid/gebrek aan energie  o  o  o  

Kan niet sporten door de beperking  o  o  o  

Zie ertegen op om iets nieuws te proberen  o  o  o  

Pijn bij sportieve activiteiten  o  o  o  

Angst voor reacties van anderen  o  o  o  

Bang voor blessures  o  o  o  

Weet niet welke activiteit bij mijn beperking past  o  o  o  

Weet niet welke activiteiten leuk zijn  o  o  o  

Weet niet waar je kan sporten  o  o  o  

Weinig aanbod van activiteiten  o  o  o  

Vervoersproblemen  o  o  o  

Tijdstip komt niet uit  o  o  o  

Geen mensen om mee te bewegen of sporten  o  o  o  

Kan niet goed meekomen met de andere sporters o  o  o  

Ik snap de spelregels niet goed o  o  o  

Ik kan niet sporten in een team o  o  o  

Accommodaties zijn onvoldoende aangepast/ niet toegankelijk  o  o  o  

De ruimte buiten om te bewegen/sporten is onvoldoende aangepast /niet 
toegankelijk 

o  o  o  

Speelplekken/sportpleintjes zijn onvoldoende aangepast/niet 
toegankelijk  

o  o  o  

De ruimte thuis om te bewegen/sporten is ongeschikt o  o  o  

Sportmaterialen/lessen zijn onvoldoende aangepast  o  o  o  

Te veel prikkels (bijv. geluid, drukte, licht) o  o  o  

Geen (deskundige) begeleiding  o  o  o  

Activiteiten zijn (te) prestatiegericht  o  o  o  

Slechte ervaring met eerdere deelname  o  o  o  

Voel niet welkom/op gemak bij de sportaanbieder  o  o  o  

Weinig financiële middelen/geld o  o  o  

Lastig om mensen voor een training/team van hetzelfde niveau bij elkaar 
te krijgen  

o  o  o  

Aanvragen sporthulpmiddelen (zoals een rolstoel) is lastig  o  o  o  

Ik heb een andere belemmering, namelijk:  _________________________  o  o  o  

 
20. Wat leveren sportieve activiteiten u op? Als u nu niet deelneemt aan sportieve activiteiten, wat 

zou het voor u opleveren als u sportieve activiteiten zou gaan doen? Meer antwoorden mogelijk  
 

❑ (Meer) plezier  

❑ (Meer) sociaal contact  

❑ Betere conditie/meer spierkracht  

❑ Goed/betere gezondheid 

❑ Verbeterde sportprestaties 

❑ (Meer) zelfvertrouwen  

❑ Een uitlaatklep (geestelijke ontspanning)  

❑ Gevoel onderdeel te zijn van de maatschappij  

❑ Omgang met hulpmiddelen verbeteren (bij. Rolstoelvaardigheden)  

❑ Anders, namelijk: ________________________ 

❑ Geen enkel voordeel  
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VRIJWILLIGERSWERK 

Naast uw deelname aan sportieve activiteiten willen wij graag weten of u in de sport werkt (vrijwillig of 
betaald). 
 
21. Werkt u (als vrijwilliger) in de sport? Bijvoorbeeld als begeleider/trainer/coach, lid van het bestuur, 

lid van een commissie, in de kantine, als scheidsrechter/jurylid, in het onderhoud, gastheer/vrouw. 
Meer antwoorden mogelijk 

 
❑ Ja, als vrijwilliger >ga naar vraag 22 
❑ Ja, professioneel (betaald werk) > ga naar vraag 24 
❑ Nee, geen van beiden > ga naar vraag 23 
❑ Weet ik niet > ga naar vraag 23 

 
U hoeft vraag 22 alleen in te vullen als u bij vraag 21 ‘Ja, als vrijwilliger’ heeft aangekruist.  
22. Welke vrijwilligerstaak heeft u nu? Meer antwoorden mogelijk 
 

❑ Bestuurder 
❑ Begeleider/trainer/coach met diploma 
❑ Begeleider/trainer/coach zonder diploma 
❑ Uitvoerende taken, zoals bardienst, onderhoud 
❑ Lid van een commissie (denk aan jeugd- of activiteitencommissie) 
❑ Scheidsrechter/jurylid 
❑ Anders, namelijk: ________________________ 

 
U hoeft vraag 23 alleen in te vullen als u bij vraag 24 ‘Nee, geen van beiden’ OF ‘Weet ik niet’ heeft 
aangekruist.  
23. Zou u vrijwilligerswerk willen doen?  
 

o Ja  
o Misschien 
o Nee  

 
24. Bent u weleens gevraagd om mee te denken bij het maken van beleid en de organisatie van 

sportieve activiteiten door bijvoorbeeld een sportvereniging, de gemeente of commerciële 
sportaanbieders? 

 
o Heel vaak 
o Vaak 
o Soms 
o Bijna nooit 
o Nooit 
o Weet ik niet 

 
25. Hoe belangrijk vindt u het dat u kunt meedenken bij het beleid en de organisatie van sportieve 

activiteiten? 
 

o Heel belangrijk 
o Belangrijk 
o Neutraal 
o Onbelangrijk 
o Heel onbelangrijk 
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U kunt vraagblok ONTMOETINGEN overslaan en doorgaan naar vraagblok BEELDVORMING als u bij vraag 9 
heeft ingevuld ‘Geen sport/weet ik niet’ EN u bij vraag 12 bij alle genoemde beweegactiviteiten ‘Niet 
gedaan’ of ‘Weet ik niet’ heeft aangekruist.   

ONTMOETINGEN 

 
26. Met wie neemt u deel aan sportieve activiteiten? Denk hierbij terug aan de periode voordat de 

maatregelen tegen het coronavirus werden ingevoerd (vóór 16 maart 2020). Meer antwoorden 
mogelijk 

 
❑ Alleen met mensen met dezelfde soort beperking 
❑ Samen met mensen met diverse beperkingen 
❑ Samen met mensen zonder beperking 
❑ Anders, namelijk: ___________________  
❑ Weet ik niet/wil ik niet zeggen  

27. Vindt u het belangrijk dat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten tijdens, voor en na 
sportieve activiteiten? 

 
o Heel belangrijk >ga naar vraag 28 
o Belangrijk >ga naar vraag 28 
o Niet belangrijk/niet onbelangrijk >ga naar vraag 30 
o Onbelangrijk >ga naar vraag 30 
o Heel onbelangrijk >ga naar vraag 30 
o Weet ik niet >ga naar vraag 30 

 
U hoeft vraag 28 alleen in te vullen als u bij vraag 30 ‘heel belangrijk’ OF ‘belangrijk’ heeft aangekruist. 
28. Waarom vindt u het belangrijk dat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten? 

________________________________________________________________________ 
 
U hoeft vraag 29 alleen in te vullen als u bij vraag 30 ‘heel belangrijk’ OF ‘belangrijk’ heeft aangekruist. 
29. Wat moet er volgens u veranderen om ervoor te zorgen dat mensen met en zonder beperking 

elkaar meer ontmoeten bij sportieve activiteiten?  
________________________________________________________________________ 

 

BEELDVORMING 

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met hoe er wordt gedacht over het bewegen en sporten voor en 
door mensen met een beperking.  
 
30. Hoe denkt u dat mensen tegen het bewegen en sporten voor en door mensen met een beperking 

aankijken?  
o Positief >ga naar vraag 31 
o Neutraal (niet positief, maar ook niet negatief) >ga naar vraag 32 
o Negatief >ga naar vraag 31 
o Weet ik niet >ga naar vraag 32 

 
U kunt vraag 31 overslaan als u bij vraag 30 ‘Neutraal’ of ‘Weet ik niet’ heeft ingevuld.  
 
31. Kunt u een voorbeeld geven om uw antwoord toe te lichten?  

____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Vragenlijst: Wat vindt u van sport en bewegen? Juni 2020 | Mulier Instituut 9 

32. Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de onderstaande stellingen. 

 Helemaal 

oneens 

Oneens Niet mee 

eens/niet 

oneens 

Mee 

eens 

Helemaal 

mee eens 

Weet ik 

niet/niet 

van 

toepassing 

Ik denk dat mensen niet 

weten hoe ze met mij of 

mijn beperking moeten 

omgaan bij het bewegen of 

sporten 

o  o  o  o  o  o  

Ik voel me overal welkom als 

ik ga bewegen of sporten 

o  o  o  o  o  o  

Ik heb nooit het gevoel 

gehad dat ik vanwege mijn 

beperking buiten werd 

gesloten bij het bewegen of 

sporten 

o  o  o  o  o  o  

Gastvrijheid bij een beweeg- 

of sportaanbieder is voor mij 

belangrijker dan de fysieke 

toegankelijkheid 

o  o  o  o  o  o  

Iedere beweeg- of 

sportaanbieder moet zich 

open stellen voor mensen 

met een beperking 

o  o  o  o  o  o  
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IDEALE BEWEEG- EN SPORTOMGEVING/WENSEN 

Wij zijn benieuwd naar uw wensen als het gaat om sportieve activiteiten. Hoe zou u het liefst willen 
sporten, met wie en waar? 
 

33. Stel dat alle belemmeringen die u nu ervaart of heeft ervaren bij sportieve activiteiten weg zijn. Wat 

zouden uw wensen zijn als het gaat om sportieve activiteiten? Meer antwoorden mogelijk 

 

Ik wil sportieve activiteiten… 

❑ beginnen >ga naar vraag 34 

❑ vaker doen >ga naar vraag 35 

❑ minder vaak doen >ga naar vraag 35 

❑ helemaal stoppen >ga naar vraag 35 

❑ anders doen (andere activiteit of vorm) >ga naar vraag 34 

❑ met mensen met dezelfde beperking doen >ga naar vraag 35 

❑ met mensen met een beperking (soort maakt niet uit) doen >ga naar vraag 35 

❑ met mensen zonder beperking doen >ga naar vraag 35 

❑ bij een sportvereniging doen >ga naar vraag 35 

❑ bij een commerciële sportaanbieder (zwembad, fitness) doen >ga naar vraag 35 

❑ met begeleiding doen >ga naar vraag 35 

❑ thuis doen >ga naar vraag 35 

❑ alleen doen >ga naar vraag 35 

❑ in een team doen >ga naar vraag 35 

❑ buiten doen >ga naar vraag 35 

❑ binnen doen >ga naar vraag 35 

❑ dichter bij huis doen >ga naar vraag 35 

❑ doen op een manier die past bij mijn beperking >ga naar vraag 35 

❑ op een gezellige manier doen >ga naar vraag 35 

❑ op een serieuze manier doen >ga naar vraag 35 

❑ Anders, namelijk: ______________________ >ga naar vraag 35 

❑ Ik wil niks veranderen >ga naar vraag 35 

 

U hoeft vraag 34 alleen in te vullen als u bij vraag 33 ‘beginnen’ OF ‘anders doen (andere activiteit of 

vorm)’ heeft aangekruist.  

34. U geeft aan dat u sportieve activiteiten wil beginnen of anders wil doen. Welke sportieve activiteiten 

zou u willen doen? 

 

o ____________________________________________________________________________________ 

o Weet ik (nog) niet 

 

 

35. Heeft u ideeën hoe we de beweeg- en sportmogelijkheden kunnen verbeteren zodat iedereen kan 

bewegen en sporten zonder belemmeringen te ervaren?  
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VERANDERING SPORTIEVE ACTIVITEITEN DOOR CORONA 

Er volgen nu een aantal vragen over de invloed van de maatregelen rondom het coronavirus. De 
maatregelen zijn bedoeld om ontmoetingen tussen mensen te beperken om zo de verspreiding van het 
coronavirus te vertragen. De maatregelen zijn 16 maart 2020 ingegaan. De maatregelen hebben ook 
gevolgen voor sportieve activiteiten.  
 
36. De mogelijkheden om te bewegen en sporten zijn door de coronamaatregelen beperkt. Beweegt of 

sport u meer, minder of evenveel als voor de corona tijd?  
 

o Meer 
o Evenveel 
o Minder 
o Weet ik niet 

 
37. Bent u vanwege de coronamaatregelen nieuwe of andere vormen van bewegen of sport gaan 

beoefenen? Meer antwoorden mogelijk 
 

❑ Nee  

❑ Ja, oefeningen thuis gaan doen voor bijvoorbeeld fitness, yoga of gymnastiek 

❑ Ja, oefeningen buiten gaan doen voor bijvoorbeeld fitness, yoga of gymnastiek 

❑ Ja, gaan hardlopen  

❑ Ja, gaan skaten/skeeleren 

❑ Ja, gaan (aangepast) wandelen  

❑ Ja, gaan (aangepast) fietsen 

❑ Ja, andere activiteit gaan doen, namelijk:________________ 

 
U kunt vraag 38 overslaan als u bij vraag 36= ‘Weet ik niet’ heeft aangekruist.  
38. Heeft u sinds de ingang van de coronamaatregelen gebruik gemaakt van een van de onderstaande 

beweeg- en sportinitiatieven? Meer antwoorden mogelijk 
 
❑ Online beweeg- of sportlessen 
❑ Beweeg- of sport challenges 
❑ Filmpjes met oefeningen voor bijvoorbeeld fitness 
❑ Tips/adviezen over hoe je in beweging kunt blijven 
❑ Bewegen of sporten onder begeleiding op afstand, bijvoorbeeld vanaf je tuin of balkon 
❑ Anders, namelijk: ____________________________________________ 
❑ Nee  

 
U kunt vraag 39 overslaan als u bij vraag 36= ‘Weet ik niet’ heeft aangekruist. 
39. Misschien bent u door de maatregelen op een andere manier, meer, minder gaan bewegen en 

sporten of gestopt. Wat voor invloed heeft dit op u? Meer antwoorden mogelijk 
 

❑ Mijn conditie loopt terug 

❑ Ik ervaar krachtverlies 

❑ Ik ben eerder geïrriteerd, ervaar meer stress/angst 

❑ Ik mis de sociale contacten 

❑ Ik kan nu tussendoor een luchtje scheppen 

❑ Ik heb meer tijd voor bewegen/sporten vanwege wegvallen woon/werk verkeer 

❑ Ik heb een betere band binnen het gezin doordat we samen bewegen/sporten 

❑ Anders, namelijk: ____________________________________________ 

❑ Niet van toepassing, ik beweeg en sport (vrijwel) niet  

❑ Niet van toepassing, mijn beweeg/gedrag is (vrijwel) niet veranderd 

❑ Weet ik niet   

 

40. Wilt u nog iets anders kwijt over de invloed van de coronamaatregelen op uw beweeg- en 

sportgedrag?  

 

_____________________________________________________________________________________ 
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TOT SLOT 

 
Hier volgen nog een paar vragen over achtergrondkenmerken zoals opleiding en woonsituatie. Sommige 
van deze vragen kunnen gevoelig liggen. Als u geen antwoord op deze vragen wil geven, kunt u ‘weet ik 
niet/wil ik niet zeggen’ aankruisen.  
 
 
41. Hoe lang heeft u een beperking of langdurige ziekte of aandoening? Indien u meerdere beperkingen 

of aandoeningen hebt, kunt u uitgaan van de langstdurende. 
 

o Vanaf geboorte 
o Meer dan 10 jaar 
o 5 tot 10 jaar 
o In de afgelopen 5 jaar gekregen 
o Weet ik niet/wil ik niet zeggen  

 
42. Welk(e) hulpmiddel(en) gebruikt u in het dagelijks leven vanwege uw beperking of langdurige 

ziekte of aandoening? Het gaat om middelen die u helpen om algemene dagelijkse handelingen in 
het leven zo makkelijk en aangenaam mogelijk te maken. Voorbeelden van dagelijkse handelingen 
zijn eten en drinken, bewegen of aan- en uitkleden. Voorbeelden van hulpmiddelen zijn een rolstoel, 
prothese, aangepast toilet, aankleedhulpstuk, etc. Meer antwoorden mogelijk. 

 
1. Hulpmiddel voor het zien (bril, tast stok, blindengeleidehond) 
2. Hulpmiddel voor het horen (gehoorapparaat of implantaat) 
3. Stok, kruk, looprek, rollator  
4. Rolstoel (handbewogen of elektrisch) 
5. Scootermobiel  
6. Aangepaste fiets  
7. Arm- of beenprothese of orthese 
8. Anders, namelijk: __________________________  
9. Weet ik niet/wil ik niet zeggen 
10. Geen hulpmiddel  

 
U kunt vraag 43 overslaan als u bij vraag 9 heeft ingevuld ‘Geen sport/weet ik niet’ EN u bij vraag 12 bij 
alle genoemde beweegactiviteiten ‘Niet gedaan’ of ‘Weet ik niet’ heeft aangekruist. 
43. Welk(e) hulpmiddelen gebruikt u bij sportieve activiteiten? Meer antwoorden mogelijk 
 

❑ Sportrolstoel 
❑ Elektrische rolstoel 
❑ Sportprothese of orthese 
❑ Aangepaste fiets (ligfiets, aankoppelbare handbike, tandemfiets) 
❑ Racerunner 
❑ Anders, namelijk: __________________________ 
❑ Weet ik niet/wil ik niet zeggen 
❑ Geen sporthulpmiddel 

 
U kunt vraag 44 overslaan als uw leeftijd onder de 18 jaar valt. 
44. Welke inkomensbron heeft u? Ga uit van de situatie voor Corona. Meer antwoorden mogelijk 
 

❑ Loon 
❑ Inkomsten uit eigen onderneming 
❑ Pensioen (o.a. AOW) 
❑ Uitkering (o.a. IVA, WAO, WAZ)  
❑ Anders, namelijk: _______________ 
❑ Weet ik niet/wil ik niet zeggen 
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45. Wat is uw hoogst behaalde opleiding? 
 

o Geen opleiding/zit nog op de basisschool 
o Basisonderwijs  
o Praktijkonderwijs 
o Vmbo (basis/kader beroepsgerichte leerweg, theoretische leerweg/mavo) 
o Havo 
o Vwo (atheneum/gymnasium) 
o Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
o Hoger beroepsonderwijs (hbo) 
o Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
o Anders, namelijk: _____________________________  
o Weet ik niet/wil ik niet zeggen 

 
46. Wat is uw woonsituatie? 
 

o Geheel zelfstandig (alleen) 
o Samenwonend met partner/echtgenoot 
o Inwonend bij familie (ouders/verzorgers) 
o Op een instellingsterrein  
o Begeleid wonen (in een wijk) 
o Anders, namelijk: _________________________ 
o Weet ik niet/wil ik niet zeggen 

 
47. Wat zijn de eerste vier cijfers van de postcode van uw woonplaats? Als u dat niet weet, kunt u 

aangeven in welke gemeente u woont 
 
o De eerste vier cijfers van mijn postcode zijn: ________________________  
o Gemeente: ____________________ 
o Weet ik niet/wil ik niet zeggen 

 
48. Via waar heeft u deze vragenlijst geopend?  
 

o Via Uniek Sporten/Fonds Gehandicaptensport 
o Via een patiëntenvereniging of belangenvereniging, namelijk: ___________________ 
o Via Gehandicaptensport Nederland 
o Via NOC*NSF 
o Via MEE Nederland 
o Via Kenniscentrum Sport en Bewegen 
o Via Ieder(In) 
o Via Kennisplein gehandicaptensector 
o Via een organisatie voor mensen met een beperking, namelijk: _____________________ 
o Via de gemeente 
o Via een sportvereniging of sportbond 
o Via het Mulier Instituut 
o Via een kennis of een familielid 
o Anders, namelijk: ___________________ 
o Weet ik niet/wil ik niet zeggen 

 
49. Wilt u hier nog iets kwijt over bewegen en sporten of over de vragenlijst? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
50. Mogen we u eventueel uitnodigen voor vervolgonderzoek naar bewegen en sport voor mensen met 

een beperking (of naar de gevolgen die de Corona maatregelen hebben voor uw deelname aan 
bewegen en sporten)? Vul dan uw emailadres en/of telefoonnummer  

 
Emailadres: ________________________________ 
Telefoonnummer: _____________________________ 

 
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!  Dit is het einde van de vragenlijst. 
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