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Wie ben ik?



Virtus Academy

“A global hub of research, training 
and education to drive the 
development of elite sport for 
athletes with intellectual disability”

VIRTUS WORLD INTELLECTUAL 
IMPAIRMENT SPORT

• II-1: IQ<75
• II-2: IQ<75 + bijkomende

beperkingen vb. Down Syndroom
• II-3: IQ>75 + autisme

https://www.youtube.com/watch?v=ks4xCtMvy4w


G-sport participatiestudie (Scheerder et al., 2019)

Total N = 1555



Regelmatige sporter 
= 1x/week of meer aan sport doen

≠ WHO norm
Vgl. Vlaanderen: 51,2 % regelmatig, 13% niet









Autisme-vriendelijke sport – wat? 



De cruciale rol van de coach/trainer

Cognitie (al 
dan niet in 
combinatie
met VE) 

Adaptief
gedrag

Gezondheid
& 
Motorisch
functioneren

Profiel van de 
sporter 



Hoe werken we aan autisme-
vriendelijke sport? – partners (EU) 



Wat is IDEAL?
“Intellectual Disability & Equal opportunities for Active and Long-term participation in sport”

2018 2019 2020

Wat is IDEAL 2.0?

“Inclusive and equitable sport for people with intellectual Disability and/or Autism”

2022 2023 2024



Achtergrond

Risicofactoren: 
• Fysieke inactiviteit & sedentair gedrag

=> Cardiovasculaire ziekten, obesitas, kanker, 
diabetes, hypertensie, gewrichtsproblemen, 
depressive, vroegtijdige sterfte

Sinds 2020-2021: 
• Simultaan vechten tegen niet 1 maar 2 

pandemies:
• COVID-19

• Fysieke inactiviteit

Faculty of Movement and Rehabilitation Sciences 13
Wedig IJ, Duelge TA, Elmer SJ. Br J Sports
Med 2021;55:346–347.

Bijkomende risicofactoren:

- Verstandelijke beperking
en/of autisme



IDEAL 2.0



Web-based/home-
based interventies

• Evidence-based practice om 
participatie te verhogen
(smartphones, actieve video 
games, computers)

• Fysieke activiteit promoten op 
maat

• Welke factoren kunnen bijdragen
aan success of mislukken van 
deze interventies? 

• Cruciaal: home/family support

Faculty of Movement and Rehabilitation Sciences 15https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/ar
ticles/10.1186/s12889-016-3593-9

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-016-3593-9


Online coaching 
modules

• Specifiek aanbod
• Verstandelijke beperking
• Autisme

• Inclusief aanbod
• Reguliere coaches

• COACH LABEL



Sporters met 
autisme als
rolmodel

• Positief beeld
• Inspireer jongeren
• Vergroot de kennis en bewustzijn

in de maatschappij
• Representatie via de media



Hoe werken we aan autisme-vriendelijke 
sport? – partners (Vlaanderen)



• Opleidings- en bijscholingsaanbod
• Voor (club) trainers
• VTS+: hoe maak ik mijn sport 

autismevriendelijk?
• Dag Van De Trainer 

• Nieuwe organisatie (2022) na fusie 
Parantee-Psylos en G-Sport 
Vlaanderen
• G-sport aanbod van A tot Z
• Nieuwe functie: kenniscentrum 

(inclusief autisme & sport)
• Voor alle G-sporters

• Fysiek
• Verstandelijk
• Visueel/auditief
• Psychische kwetsbaarheid
• Autisme
• Chronische aandoeningen
• …



Vlaanderen: 
https://www.sport.vlaanderen/waar-
sporten/vind-een-sportorganisatie/

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-een-sportorganisatie/


Bedankt voor 
jullie 
aandacht!
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Debbie.vanbiesen@virtus.sport

mailto:Debbie.vanbiesen@kuleuven.be
mailto:Debbie.vanbiesen@virtus.sport

