
RACERUNNING BIJ AV WEERT



Plan van aanpak RaceRunning  2

INHOUD

Inhoud-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Voorwoord-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

In het kort-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Wat is RaceRunning? --------------------------------------------------------------------------------------------------4

Voor wie is RaceRunning bedoeld? --------------------------------------------------------------------------------7

Wat onderscheidt Racerunning VAN andere sporten met een hulpmiddel? ----------------------------8

Welke voordelen heeft RaceRunning voor de deelnemers?-------------------------------------------------8

Ervaringen huidige deelnemers-------------------------------------------------------------------------------------9

Samenwerking  jouwfysio --------------------------------------------------------------------------------------------9

GRoepsaanvraag -------------------------------------------------------------------------------------------------------11

Waarom een Groepsaanvraag? -----------------------------------------------------------------------------------11

Inzet RaceRunners & wat wil AV Weert-------------------------------------------------------------------------11

Welke acties heeft  AV Weert al gedaan? ----------------------------------------------------------------------12

Wat moet er nog gebeuren?---------------------------------------------------------------------------------------12

Begroting----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13



Plan van aanpak RaceRunning  3

VOORWOORD

Atletiek- en wandelsportvereniging Weert is een vereniging voor jong en oud. Het aanbod 
binnen de vereniging bestaat onder andere uit jeugdatletiek, recreatieve atletiek, 
wedstrijdatletiek en  sportief wandelen. Daarnaast zet AV Weert zich ook in voor atleten 
met een verstandelijke beperking en sinds september ook voor atleten met een 
lichamelijke beperking. De atleten met een fysieke beperking kunnen namelijk 
deelnemen aan Racerunning. 

Bij fysiotherapiepraktijk Jouwfysio in Weert worden met grote regelmaat patiënten met 
fysieke beperkingen, ontstaan door ziektebeelden als MS (multiple sclerose), CP 
(cerebrale parese) of NAH (niet aangeboren hersenletsel) behandeld. Vaak zoeken zij 
naast fysiotherapie ook een hobby of sport waarbij ze lekker kunnen bewegen. Wanneer 
je moeite hebt met lopen is dit niet gemakkelijk. De fysiotherapeuten zien in Racerunning 
een mooie kans om deze behoefte in te kunnen vullen voor deze patiënten. Zo is er vorig 
jaar maart een samenwerking ontstaan om RaceRunning aan te gaan bieden bij AV 
Weert.

Maar wat is Racerunning? RaceRunning is een para-atletieksport waarbij de atleet met 
een RaceRunner op een atletiekbaan verschillende afstanden loopt of rent. De 
RaceRunner is een driewielig loopframe zonder pedalen en met een borststeun en stuur. 
Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking kunnen zich hiermee 
voortbewegen door te lopen of te rennen en het wordt ingezet als sporthulpmiddel.

Met de RaceRunner hebben AV Weert, Jouwfysio en Punt Welzijn mooie kansen gezien 
om deze doelgroep een nieuwe sport aan te bieden in Weert. Naast RaceRunning is er in 
Weert weinig aanbod voor deze doelgroep of is er zelfs geen aanbod waar zij aan deel 
kunnen nemen. Dit sportaanbod kan naast een hobby ook goed aansluiten bij een 
revalidatie-hulpvraag en tijdens de revalidatie ingezet worden.

Voor RaceRunning zijn RaceRunners nodig om de sport te kunnen beoefenen. 
Deelnemers vragen deze nu aan bij de WMO, zodat zij kunnen deelnemen aan de sport 
en nu wordt er gekeken of deze aanvraag als groepsaanvraag kan worden aangevraagd.  
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IN HET KORT

WAT IS RACERUNNING?

Rennen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor kinderen, jongeren en 
volwassen met een lichamelijke beperking (zoals MS, cerebrale parese, spina bifida, 
hersenbloedingen of syndromen). In het dagelijks leven maken zij vaak gebruik van een 
rollator of een rolstoel wegens een beperkte loopfunctie. Deelnemen aan sport- en 
beweegactiviteiten is voor hen daarom geen vanzelfsprekendheid. Vergeleken met 
personen zonder een fysieke beperking sporten zij beduidend minder. Regelmatig 
sporten en bewegen heeft een positief effect op de gezondheid. In 2017 is uit onderzoek 
gebleken dat slechts 28% van de Nederlanders (>12 jaar) met een lichamelijke 
beperking aan de beweegrichtlijnen voldoet (bron: www.allesoversport.nl; 
www.racerunning.nl). 

Wanneer sporten niet vanzelfsprekend is kan de RaceRunner faciliteren. De RaceRunner 
is een sporthulpmiddel/ een soort sportrolstoel. De gebruiker van de RaceRunner zet 
zich, tijdens het verplaatsen af met zijn/ haar voeten om zich voorwaarts te verplaatsen. 
Hierdoor kan iemand die rollator- of rolstoelafhankelijk is toch de vrijheid en het plezier 
van lopen en rennen ervaren! 

Als sportaanbieder en zorgverlener ondersteunen wij de gezamenlijke ambities:

 dat iedereen levenslang met plezier kan deelnemen aan sport- en 
bewegingsactiviteiten

 dat de deelnemers gaan participeren in de samenleving en een gevoel van 
inclusie krijgen.

http://www.allesoversport.nl/
http://www.racerunning.nl/
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Door middel van RaceRunning zien wij de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan deze 
mooie ambitie.

Bij Jouwfysio heeft men dagelijks te maken met patiënten met onder andere MS, NAH en 
CP. Men komt bij Jouwfysio om te revalideren voor een lichamelijke beperking. In de 
behandelzaal trainen zij erg specifiek en gericht op het verbeteren van lichaamsfuncties. 
Het trainen van conditie, loopvermogen en balans zijn veel terugkerende doelen. De 
RaceRunner zou een verlengstuk op de revalidatie van de patiënten kunnen worden. Zij 
zetten dan een stap uit de zorg en gaan participeren in de samenleving in ‘het normale 
leven’ en gaan hierdoor ook meer zelfstandig stappen zetten en hebben hierdoor minder 
zorg nodig. Daarnaast zien wij RaceRunning als een leuke hobby en een mooie 
uitlaatklep voor de patiënten.
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Factsheet RaceRunning (www.racerunning.nl)
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VOOR WIE IS RACERUNNING BEDOELD?

ALGEMEEN

De RaceRunner is er voor deelnemers van alle leeftijden met een fysieke/neurologische 
beperking (met name gericht op loopproblematiek) uit de regio Weert. Wanneer je in het 
dagelijks leven moeite hebt met lopen, snel moe bent, achter een rollator loopt of zelfs in 
een rolstoel zit, kan de RaceRunner een hulpmiddel zijn bij het sporten. Voor deze 
doelgroep is het vaak lastig om deel te nemen aan sport. De RaceRunner faciliteert bij 
het sporten. Alle leeftijden kunnen mee doen! 

DOELGROEPEN UITGELICHT:

De racerunner kan bij iedereen met een fysieke beperking ingezet worden maar de 
volgende doelgroepen worden specifiek uitgelicht: 

MS

Multiple sclerose (MS) is een chronische inflammatoire aandoening van het centrale 
zenuwstelsel. De ziekte kenmerkt zich door ontstekingen, het verdwijnen van de 
myelinelaag rondom axonen en het verlies van axonen. Verschillende neurologische 
verschijnselen, waaronder verlamming, spasmen en problemen met de coördinatie zijn 
het gevolg. 

Cerebrale parese (CP)

Cerebrale parese is een verzamelnaam voor een aandoening waarbij je moeilijker kunt 
bewegen, omdat je je spieren niet goed kunt aansturen. Dit komt door een beschadiging 
in de hersenen. Deze ontstaat meestal voor of tijdens je geboorte. Cerebrale parese is 
grofweg te onderscheiden in drie groepen: 

- Spastische cerebrale parese
- Dyskinetische cerebrale parese
- Atactische cerebrale parese

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Hersenletsel kan op allerlei manieren ontstaan. Grofweg maken we onderscheid tussen 
twee soorten: traumatisch hersenletsel (ongeluk of val) en niet-traumatisch hersenletsel 
(zuurstoftekort, hersentumor, hersenbloeding). Veelvoorkomende klachten zijn 
lichamelijke problemen als slecht lopen, niet meer goed kunnen zien, vaak hoofdpijn 
hebben en snel moe zijn en/of moeite met concentreren. 

Spina bifida 

Spina bifida wordt ook wel een open ruggetje genoemd. Bij spina bifida gaat er al in de 
eerste vier weken van de zwangerschap iets mis. Verschillende problemen die kunnen 
ontstaan zijn: voeten/benen/heupen niet of minder goed bewegen, gevoelloosheid in de 
benen en problemen met blaas en ontlasting. 
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WAT ONDERSCHEIDT RACERUNNING VAN ANDERE SPORTEN MET EEN HULPMIDDEL?

RaceRunning is een sport waarbij het gehele lichaam gestimuleerd wordt om te bewegen. 
De deelnemers zetten hun benen in om zich voor te kunnen bewegen. Ook mensen die 
dagelijks in een rolstoel zitten met hun beperking kunnen hierdoor lopen. Het gebruik 
van je benen wordt gestimuleerd. Door deze stimulans is het mogelijk om je conditie te 
verbeteren en op te bouwen. Er ontstaat een hoge hartslagfrequentie (160 of meer) 
waarbij je daadwerkelijk je conditie kunt opbouwen.

Naast de opbouw van conditie bouwt de deelnemer ook spierkracht op. Dit kan resulteren 
tot het resultaat dat de deelnemer beter gaat lopen en tijdens het algemeen dagelijks 
leven ook meer kan gaan lopen.

Binnen de verschillende doelgroepen zien wij ook veel deelnemers die een beperkte 
handfunctie hebben. Deze deelnemers kunnen daardoor sporten zoals rolstoeldansen of 
rolstoelbasketbal niet uitvoeren. RaceRunning is dan een sport die uitkomst biedt en 
waar zij wel aan deel kunnen nemen.

RaceRunning is een sport waarbij het makkelijk is om de deelnemers deel te laten nemen 
met een reguliere groep. De participatie met reguliere groepen is groot. Er is 
mogelijkheid om ze samen te laten trainen en bij reguliere hardloopevenementen mee te 
laten doen. Zij zijn tenslotte lopers met een sporthulpmiddel. Een van de doelen is ook 
om een groep aan de start te laten krijgen bij de singelloop in 2021 (als dit evenement 
corona technisch door kan gaan).

De meeste deelnemers zijn in behandeling bij een fysiotherapeut en de RaceRunning kan 
als verlengstuk ingezet worden in het revalidatietraject. Als een deelnemer op lange 
termijn mee doet en de conditie, spierkracht, coördinatie verbetert, kan dit resulteren op 
minder gebruik van de fysiotherapie (verlengstuk van de revalidatie) waardoor er minder 
zorgkosten gemaakt gaan worden door deze doelgroep. 

De sport wordt in de buitensport uitgevoerd. Het is goed om in de open ruimte te sporten 
want:

 Het vergroot je weerstand.
 Veel zonlicht: hierdoor maak je ook vitamine D3 aan tijdens het sporten.
 Je kunt genieten van de omgeving en de wisselingen van de seizoenen.
 Makkelijk combineren van verschillende activiteiten.
 Je werkgeheugen makkelijk leeg raakt (hersenactiviteit wordt gestimuleerd, 

vermindert stressniveau en geeft je meer ontspanning).

WELKE VOORDELEN HEEFT RACERUNNING VOOR DE DEELNEMERS?

Het hulpmiddel biedt de mogelijkheid om de loopafstand te vergroten en stimuleert 
daarmee een actievere leefstijl. Het kost minder energie waardoor ook mensen die lager 
belastbaar zijn toch aan sport kunnen doen. Tenslotte is de kans op valgevaar klein, 
waardoor sporten veilig is. 

De RaceRunner heeft veel voordelen!

 Verbeteren spierkracht;
 Verbeteren motorische controle;
 Verhoogt de botdichtheid door schokbelasting;
 Verbetert de mobiliteit;
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 Meer sociale activiteiten;
 Verbetering van het uithoudingsvermogen en het cardiovasculaire systeem;
 Uitdaging van de concentratie;
 Toename in het gevoel om er bij te horen (inclusie);
 Veel participatiemogelijkheden;

o trainen met reguliere groepen
o deelname aan reguliere evenementen

 Niet alleen een beperkte beenfunctie, maar ook een beperkte handfunctie maakt 
de sport mogelijk;

 Toename in het gevoel van welbevinden;
 Het leveren van een bijdrage aan de gezonde leefstijl;
 Toename van zelfvertrouwen;

ERVARINGEN HUIDIGE DEELNEMERS

Vanaf september zijn er 8 deelnemers actief met de RaceRunner bij AV Weert. Door 
corona is dit even stilgelegd en hebben wij ervaringen gevraagd aan de huidige 
deelnemers met het RaceRunnen:

 Merkbare conditieverbetering.
 Bij een deelnemer waar de kracht in het rechterbeen minder was, merkte ze dat 

het rechterbeen weer meer mee ging doen bij het kracht zetten.
 De rechterhand en armen gaan meer mee doen.
 Het gevoel om te kunnen sporten is geweldig en dit ook samen met andere te 

doen. 
 Het gevoel om te kunnen rennen is geweldig.
 Totale verbetering in de beperking.
 Coördinatie na verloop van de trainingen wordt beter.
 Het besturen van de RaceRunner en het overpakken van materialen gaat soepeler 

na verloop van de trainingen.
 Op sociaal gebied, dat ze zich betrokken voelen bij de vereniging (twee kinderen 

geven aan dat ze trots zijn om lid te zijn van een vereniging).
 Het buiten sporten geeft mij positieve energie.
 Een deelnemer geeft aan dat zij veel last van haar lies heeft en door het 

RaceRunnen dat de pijn steeds minder werd. Nu het stil ligt merkt ze dat de pijn 
weer terug aan het komen is.

Een aantal deelnemers geeft aan dat zij merken dat de vooruitgang aan het verwateren 
is, omdat zij nu niet kunnen trainen wegens de coronamaatregelen en de trainingen stil 
liggen. 

SAMENWERKING  JOUWFYSIO

Inzet Fysiotherapeut (Jouwfysio) in de pilot & vervolg

Gedragen door de passie voor de doelgroep zal Jouwfysio bijdragen aan kennis en 
expertise vanuit het fysiotherapeutisch vakgebied.  Daarnaast kunnen we gebruikmaken 
van ons netwerk van artsen en paramedici uit de omgeving Weert. Lieke Das zal namens 
Jouwfysio een ondersteunende rol vervullen voor de trainer. Vragen over inhoudelijke 
ziektebeelden, motorische problemen, spasticiteit en trainen met deze specifieke 
doelgroepen kunnen bij Lieke neergelegd worden. Bij de opstart is zij met grote 
regelmaat aanwezig bij de trainingen. Ook bij het verhelpen en voorkomen van blessures 
kan de fysiotherapeut een rol spelen. 
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Daarnaast is Lieke verantwoordelijk voor de intake, de 0-meting, 1-meting en de 
contactmomenten tussen de combinatiefunctionaris van AV Weert.

Intake

Met de deelnemers die lid worden van de vereniging wordt een intake gedaan. Dit om 
verschillende redenen:

 Kennismaking met de deelnemer.
 Wat is de hulpvraag en/of het doel van de deelnemer?
 In kaart brengen van beperkingen welke van invloed zijn tijdens het sporten, 

zodat de trainer hier rekening mee kan houden.
 Medische en achtergrond informatie die van belang zijn voor de trainer. 
 Overige informatie die van belang is voor de trainer.
 Inhoud trainingen bepalen rondom de hulpvraag/ behoefte.

Bij de intake hoort ook een 0-meting, zodat de deelnemer getest wordt op een aantal 
factoren. Na een periode van +/- 15 weken zal er een 1-meting komen. Zo kan er 
geëvalueerd worden of het doel van de deelnemer is bereikt en of wij hier nog meer aan 
kunnen bijdragen. Daarnaast kunnen wij als AV Weert & Jouwfysio monitoren hoe het 
proces van de deelnemers verloopt en of daadwerkelijk ook de loopfunctie, fitheid en 
conditie verbetert.

Doel metingen:

 Beginniveau van de deelnemer in kaart brengen 
o 6 minuten racerunner test (op de atletiekbaan). 
o Ganganalyse
o In kaart brengen van spierspanning en/of contracturen door middel van  

MRC-schaal en basis functie onderzoek 
o Mate van spierkacht OE dmv timed-chair-raise-test. 

 Constateren en/of signaleren van vooruitgang
 Eventuele stilstand constateren
 Belangrijke informatie tijdens het bewegen (wat doet het lichaam) die voor de 

trainer van belang is
 Doelen bij kunnen stellen
 Input voor tijdens de revalidatie
 Procesverloop bewaken

Procedure aanmelding:

1. Deelnemer meldt zich aan en er wordt contact opgezocht met de deelnemer
2. Er volgt een proeftraining bij AV Weert (deelnemer mag 3x proefdraaien)
3. Er volgt een intakegesprek met een 0-meting
4. Deelnemer wordt lid van de vereniging
5. Deelnemer wordt geholpen om eventueel een RaceRunner aan te schaffen
6. Tussenevaluatie 1-meting (na +/- 15 weken)
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GROEPSAANVRAAG 

WAAROM EEN GROEPSAANVRAAG?

AV Weert wil graag RaceRunning faciliteren als sportaanbod. In september zijn zij gestart 
met het sportaanbod en op dit moment zijn er 8 vaste deelnemers. Deze deelnemers zijn 
lid geworden van de vereniging en komen elke week RaceRunnen. Wij zijn net gestart en 
willen daarnaast ook groeien in ons aanbod, waarbij wij insteken op 12 deelnemers in 
een groep.

Als elke deelnemer en ook nieuwe deelnemers individueel een RaceRunner zouden 
aanvragen kunnen de kosten hoog worden. Daarbij bestaat er een kans dat atleten 
stoppen met RaceRunnen en dan blijven er RaceRunners ongebruikt. Een voordeel om 
het als groepsaanvraag te doen is dat het materiaal zo bij AV Weert blijft en het dan 
doorgeschoven en gebruikt kan worden door een ander potentieel nieuw lid.

Een groepsaanvraag geeft ook mogelijkheden om RaceRunners breder in te zetten dan 
alleen tijdens de training. AV Weert wil een samenwerking zoeken met zorgverleners en 
de activiteit naast trainingen ook inzetten op maatschappelijk gebied. Momenteel is AV 
Weert met SGL Weert aan het oriënteren om een samenwerking te realiseren. 

De RaceRunninggroep is een mix tussen kinderen en (jong)volwassenen en dat betekent 
ook dat als kinderen groeien, zij een andere maat RaceRunner nodig gaan hebben. Als 
een atleet te groot wordt voor een maat Racerunner, komt er een nieuwe aanvraag 
binnen en dit kan op deze manier getackeld worden en maakt het interessant om de 
groepsaanvraag in te dienen, zodat AV Weert hier op in kan spelen en een nieuwe maat 
aan de deelnemer kan koppelen.

De RaceRunners willen wij ook gaan inzetten voor evenementen zoals de jaarlijkse 
singelloop en de Dirk Kuyt regiocompetitie, zodat de Racerunners veel worden ingezet en 
gebruikt.

De groepsaanvraag voor RaceRunning is een duurzame aanvraag, ook op de lange 
termijn.

INZET RACERUNNERS & WAT WIL AV WEERT

AV Weert heeft sinds september 8 vaste deelnemers die deelnemen aan RaceRunning. Er 
is nog een groei in de groep mogelijk waarbij wij streven naar een maximum van 12 
deelnemers. Daarbij zou het fijn zijn als AV Weert nog 3 extra Racerunners zou hebben 
in het aanbod, zodat deze ingezet kunnen worden wanneer er een nieuwe deelnemer 
komt proberen.

Er zijn 5 verschillende maten RaceRunners, te weten: XS, S, M, L en XL.

Momenteel heeft AV Weert 5 RaceRunners in bezit. Graag zouden wij de vijf verschillende 
RaceRunners aan willen kunnen bieden aan de doelgroep, zodat er ook mogelijkheden 
zijn om te groeien en het voor alle deelnemers toegankelijk wordt.
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Welke maat Welke heeft AV 
Weert nu

Wat zou AV 
Weert per 
maat willen 
hebben

Extra 
RaceRunners

XS 0 1 1
S 1 3 2
M 1 4 3
L 2 4 2
XL 1 3 2

WELKE ACTIES HEEFT  AV WEERT AL GEDAAN?

 AV Weert heeft zelf al 5 RaceRunners aangevraagd. De kosten die gemaakt zijn 
voor de  5 RaceRunners bedragen € 12.191,13. 

o AV Weert heeft deze bekostigd via een subsidieaanvraag bij Stichting Het 
Gehandicapte Kind i.s.m. het Foppe Fonds & de Dirk Kuyt Foundation. 
D.m.v. de subsidieaanvraag is er €5.000,- extra ingelegd voor aanschaf 
van de RaceRunners. AV Weert heeft een bedrag van € 2.500,- zelf 
ingelegd.

o Het overige geld is bekostigd door de subsidieaanvraag bij het 
samenfonds. Hier heeft AV Weert een aanvraag van €5.000,00 ingediend 
om 2 RaceRunners van te kunnen bekostigen.

 AV Weert heeft een samenwerking opgestart met Erkens Fietstechniek. Hij is 
gespecialiseerd in sportfietsen en onderhoudt de RaceRunners. Hier zijn afspraken 
met AV Weert gemaakt om de RaceRunners te kunnen onderhouden.

 AV Weert faciliteert opbergruimte voor de RaceRunners die nu bij AV Weert zijn.

WAT MOET ER NOG GEBEUREN?

 Als iemand een aanvraag bij de WMO doet dan betaalt de deelnemer per maand 
een eigen bijdrage om het attribuut te mogen gebruiken. AV Weert zal dit bedrag 
dan ook meerekenen in het lidmaatschap. Dit is nu nog niet het geval. De extra 
bijdrage die betaald wordt is nodig vanwege:

 Afschrijvingstermijn van de RaceRunners (vernieuwen en 
uitbreiden)

 Onderhoud van de Racerunners
 Mogelijkheden om nieuwe materialen aan te schaffen
 Inzet/ mogelijkheden opberghok voor de RaceRunners
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BEGROTING

Begroting is opgesteld voor de 10 RaceRunners die AV Weert wil aanvragen voor 
de groepsaanvraag.
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