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Rolstoelrugby

Rolstoelrugby

Mijn rol

https://www.youtube.com/watch?v=g1_aUAGvWK4
https://www.youtube.com/watch?v=0rx-n-dO6xs


Rolstoelrugby

 Sport voor mensen met beperkingen aan armen en 
benen, ontwikkeld door atleten

 Handbewogen rolstoel
 Aangepaste volleybal



Rolstoelrugby

 Vier atleten per team op basketbal veld
 Score = een atleet passeert de score lijn met de bal 

onder controle



Rolstoelrugby

 Contact tussen rolstoelen is toegestaan
 EN WORDT GESTIMULEERD !



Waarom classificatie?

 Om de impact van beperkingen door een ziekte of 
ongeval op de sport te minimaliseren

 Degene die wint is dus niet degene met de minste 
beperkingen, maar de beste atleet



Wie classificeert?

 Ergotherapeut
 Fysiotherapeut
 (Revalidatie)arts
 Bewegingswetenschapper

 Allen volgen opleiding



Classificatie in rolstoelrugby

Sport specifiek; kennis deskundigen; gebaseerd op 
beperkte spierkracht door een dwarslaesie
• Sport klasse = Armscore/ 2 + Rompscore
• Armscore: 0.5 – 3.5
• Rompscore: 0 -1.5
• Toelaatbaar < 4.0
• Op het veld ≤ 8.0 



Wat is Evidence-Based Classificatie?

Definitie:
Een systeem waarin wetenschappelijk bewijs ondersteunt 
dat door classificatie atleten worden ingedeeld op 
grond van beperkingen die het gevolg zijn van een 
ongeval of ziekte. In één klasse zijn atleten ingedeeld 
met beperkingen die ongeveer dezelfde impact hebben 
op het prestatievermogen in de betreffende sport. 



Schema Evidence-Based Classificatie

Classificatie
Beperkingen
Activiteiten

Observatie tijdens de wedstrijd 

Beperkingen in activiteiten die 
prestatie bepalend zijn per sport

Toelaatbare beperkingen:
Visuele beperkingen
Mentale beperkingen

Neuromusculoskeletale 
beperkingen



Classificatie in rolstoelrugby

 Gebaseerd op beperkte spierkracht door een 
dwarslaesie



Classificatie in rolstoelrugby

 Gebaseerd op beperkte spierkracht door een 
dwarslaesie

 Probleem bij coördinatiestoornissen!



Classificatie coördinatiestoornissen

 Functionele testen + observatie on court
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Classificatie coördinatiestoornissen

 Functionele testen + observatie on court

 Geen coördinatietesten beschikbaar

 Impliciete kennis classifiers



Onderzoek

 Doel: ontwikkelen en valideren van testen waarmee 
coördinatiestoornissen objectief getest kunnen 
worden en om atleten o.b.v. deze testen in te delen 
in klassen. 



Onderzoek

 Doel: ontwikkelen en valideren van testen waarmee 
coördinatiestoornissen objectief getest kunnen 
worden en om atleten o.b.v. deze testen in te delen 
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 Kennis classifiers is gouden standaard



Testen

 Repetitive movement test (RMT)
 Spiraaltest (ST)
 Vinger-neus test (FNT)

 Classificatiegegevens



Repetitive movements
Level Starting position Targets Movement Camera position

Fingers Forearm and back of 
hand supported full 
length on table, elbow 
90° flexion, palm facing 
up. 

Begin=full finger 
extension.
End=full finger flexion.

Finger flexion to full fist 
or maximum PROM if 
less. One side at a time.

Lateral.

Wrist Forearm resting on 
table, palm facing down, 
wrist and hand over the 
edge of the table. 

Begin=90° wrist flexion. 
End=90° wrist 
extension. 

Wrist extension 10 90°
or maximum PROM if 
less. One side at a time.

Lateral. 

Forearm Forearm and back of 
hand supported full 
length on table, elbow 
90° flexion, forearm in 
maximum supination, 
palm facing up, fingers 
in extension.

Begin=table.
End=table.

Pronation until palm on 
table.
One side at a time.

Front.

Elbow Forearm resting on 
table hand palm facing 
up with 45° angle 
between upper arm and 
table.

Begin=table.
End= classifier’s hands 
at 135°.

Elbow flexion to 135° or 
maximum PROM if less. 
One side at a time.

Lateral.

Shoulder Shoulder elevation 45°, 
elbow extended, hand 
palm facing down 
resting on table.

Begin=table.
End=classifier’s hands at 
135°. 

Anterior flexion from 
start position to 135° or 
maximum PROM if less. 
One side at a time. 

Lateral.



Spiraaltest



Vinger-neus test



Analyse

 Wordt coördinatie getest met RMT? 
Spearman’s rank correlation  tussen RMT en FNT/ST.

 Specifiek voor rolstoelrugby?
Spearman’s rank correlation tussen RMT en klasse 
aftrek.

 Wanneer is er een sterke correlatie?  
≥ 0.60



Voorlopige resultaten

 Correlatie coëfficiënt tussen RMT en klasse aftrek: 
0.64, (p = 0.07).
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Voorlopige resultaten

 Correlatie coëfficiënt tussen RMT en klasse aftrek: 
0.64, (p = 0.07).

 Correlatie coëfficiënt tussen RMT en ST: 
0.79 (p = 0.048)

 Correlatie coëfficiënt tussen RMT en FNT:
0.75 (p = 0.07). 

 Inter-observer reliability van RMT: 
>0.99 (p = 0.001).



(Voorlopige) conclusie

 Hoge correlaties tussen RMT en FNT/ST  we 
testen coördinatie.

 Hoge correlaties tussen RMT en klasse aftrek 
specifiek voor rolstoelrugby. 



Hoe verder? 

 Analyse over 9 atleten, inmiddels 34 atleten. 

 Resultaten omzetten in aanpassing classificatie. 

 Presentatie op Vista Conference 2017.



Vragen?
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