


G-zwemmen
Hoe als reguliere club G-
zwemmers opnemen in je team?



Waarom G-zwemmen?

Wegwijs in het G-zwemmen

Classificatie van het G-zwemmen

Aan de slag met G-zwemmers

- Tips voor de praktijk

- Bijscholingen

Inhoud: overzicht



• IPC medische classifier niv 1

• BPC nationale classifier

• Voormalig kinesist binnen het Belgische zwemteam

• Oprichter van BOASvzw

• Fasciatherapeut/Ergonoom

Spreker: André (Dries) Christiaens



G-sport: intro

Autisme(spectrumstoornis) - ASS

Blinden en slechtzienden - VI

Chronische aandoeningen - CA

Doven en slechthorenden - AU

Fysieke beperking – sport met rolstoel (FYS)

Fysieke beperking – sport zonder rolstoel (FYS)

Psychische kwetsbaarheid (PSY)

Verstandelijke beperking (VE)

G-sport

=
verzamelnaam voor elke 

sportbeoefening of aangepaste 
beweegvorm van personen met 

beperking, kwetsbaarheid of chronische 
aandoening

Sinds 25/3/2022



• G-sport Vlaanderen (voorheen Parantee-Psylos): Vlaamse federatie 
voor mensen met een beperking

• Ligue Handisport Francophone (LHF): Waalse federatie voor 
mensen met een beperking

• Paralympic Team Belgium (PTB) - Belgian Paralympic Committee
(BPC): koepel G-Sport Vlaanderen en LHF

• Reguliere federaties (integratiebeleid) oa ZwemFed

• Special Olympics Belgium

Federaties / organisaties (nationaal)



• International Paralympic Committee (IPC) - World Para Swimming
(WPS) (FYS-VI-VE)

• VIRTUS (voorheen INAS) voor VE-ASS

• Special Olympics voor VE

• CP-ISRA voor FYS

• IWAS voor FYS

• DEAFLYMPICS voor AU

Federaties / organisaties (internationaal)



Waarom G-zwemmen







• We willen maatschappelijke impact 
creëren doordat we willen 
meebouwen aan een gelijkwaardige 
maatschappij waarin ieders 
menselijk kapitaal ten volle benut 
wordt.
• We willen op die manier de 

levenskwaliteit van mensen met een 
beperking verbeteren.

Missie?



Wegwijs G-
zwemmen

G-zwemmers en klassen



Indeling (vooral) ifv competitiezwemmen à klassen

• Officiële IPC-klassen (S1 – S14)

• Niet officiële IPC-klassen (S15 – S18)

• Fysieke beperking (S1 – S10)

• Visuele beperking (S11 – S13)

• Verstandelijke beperking (S14)

• Auditieve beperking (S15)

• Autismespectrumstoornis (S17)

G-zwemmers: snelle introductie indeling

Classificatie



CLASSIFICATIE

=

Groepering van zwemmers met gelijkwaardige 
functionele mogelijkheden in sportklassen

DOEL

=

Een eerlijke, faire, competitie binnen elke 
sportklasse

Wat is classificatie?



Zwemklassen (indeling)
Elke zwemklasse bestaat uit:
• Letter

• S voor swimming (vrije slag, rugslag & vlinderslag)
• SB voor breaststroke (schoolslag)
• SM voor medley (wisselslag)

• Cijfer
• Officiële IPC-klassen = Classificatie

• 1-10 fysieke beperking
• 11-13 visuele beperking
• 14 verstandelijke beperking

• Niet-officiële IPC-klassen
• 15 auditieve beperking
• 16 non-eligible
• 17 ASS
• 18 lopend dossier

Voorbeeld: zwemmer met klasse S9-SB8-SM9
• Alle zwemmers krijgen een S-SB-SM klasse, enkel bij 

medische redenen niet

• Naargelang de klasse kan de zwemmer deelnemen aan 
G-competitie of recreatieve G-competitie, nationaal 
en/of internationaal



Welke beperkingen zijn “erkend”?

IPC-erkende:

Fysieke beperking*
• Locomotorische beperking

• Spina (Centraal zenuwstelsel kwetsuur)

• Cerebral palsy (CP – zenuw hersentrauma)

• Amputatie

• Dysmelia (afwijkende anatomische vormen)

• Achrondroplasia (Dwerggroei)

• Arthrogryphosis (beperkte beweging)

Visuele beperking

Verstandelijke beperking
* mits een verlies van 15 punten op de medische test van de 
classificatie

IPC-niet-erkende:
• Auditieve beperking

• Pijn of vermoeidheid

• Hypermobiliteit of instabiliteit gewricht

• Transplantaties

• Leerstoornissen

• Diabetes

• Epilepsie

• Spraakbeperkingen

• ADHD

• ASS

• Psychische kwetsbaarheid

• ...

Belangrijk! Deze erkenning of classificatie spreekt zich niet uit over het al dan niet 
hebben van een beperking. Het gaat hier over een beperking die in aanmerking komt om 

aan competitie te kunnen doen binnen een bepaalde klasse van G-zwemmen.



• Amputaties

• Dysmelia (bot-afwijking)

• Spinal

• Cerebal Palsy (CP)

• Achondroplasie (dwerggroei) 

• Arthrogryposis (multiplex congenita)

• Myopathy/Neuropathy

• Brachial Plexus

Fysieke beperking - onderverdeling



De classificatie wordt gedaan door IPC erkende oogartsen.

S11-S12-S13 zijn de klassen voor zwemmers met een visuele 
beperking. S11 voor (bijna) blind en S12-S13 voor slechtziende 
zwemmers

Met beste oog en beste correctie: gezichtsscherpte max 1/10 en / of 
gezichtsveld max 40° diameter

S11 zwemmers moeten altijd een verduisterde zwembril dragen

Visuele beperking



Criterium classificatie VE à

• Internationaal

• Nationaal (IQ ≤ 75)

Veel sporters met gelijkaardige maar toch andere 
uitdagingen waar geen erkenning (ifv competitie) 
voor is. Vaak gerelateerd met focus, concentratie, 
gedrag, ontwikkeling, …:

• ASS

• AD(H)D

• Gedragsstoornissen

• …

Verstandelijke beperking





Er wordt gebruikt gemaakt van de 
WASI testen voor de Classificatie

Verstandelijke beperking



Medische test van het gehoor 

Wedstrijden en organisaties onder de Deaflympics. Dove of 
slechthorende zwemmers nemen soms of vaak deel in reguliere clubs

Vroeger klasse S15 à mogelijk opnieuw, goedkeuring dient nog te 
gebeuren

Auditieve beperking



Classificatie G-
zwemmen

Procedure en praktisch



• Alle aanvragen tot classificatie, zowel nationaal als internationaal, 
verlopen via G-sport Vlaanderen (ex Parantee-Psylos)

• Neem bij interesse eerst contact vooraleer te starten met het 
samenstellen van je aanvraagdossier. Zo ontvang je steeds de meest 
recente procedure & nodige documenten.

• Je kan altijd om medische redenen een nieuwe classificatie aanvragen

• Contact: Sofie Meneve, 09 243 11 80, classificatie@gsportvlaanderen.be

Meer weten over classificatie? Bekijk dan zeker deze introductievideo.

Aanvraag van een (nationale) classificatie?

mailto:classificatie@gsportvlaanderen.beMeer
https://www.gsportvlaanderen.be/wat-is-classificatie


Procedure PI (FYS)

• Indienen Medisch Diagnose Formulier PI (invullen door eigen arts)

• Toelatingsproef (door federatiearts, al dan niet vanop afstand) à eligible
(geschikt) of not eligible voor EEN competitiesport (erkende beperkingen)

• Medische en functionele proef zwemmen (door classificeerder 
zwemmen) à eligible of not eligible voor de zwemsport à zwemklasse & 
status & uitzonderingsregels

Procedure VI (VI)

• Indienen Medisch Diagnose Formulier VI (invullen door eigen oogarts)

• Toelatingsproef (door federatiearts, al dan niet vanop afstand) à eligible
(geschikt) of not eligible voor EEN competitiesport

• Indien eligible: zwemklasse B1=S11, B2=S12, B3=S13 & status 
& uitzonderingsregels

Aanvraag van een (nationale) classificatie?

https://www.gsportvlaanderen.be/classificatie-van-pi-fysiek
https://www.gsportvlaanderen.be/tien-erkende-beperkingen-ifv-competitiesport
https://www.gsportvlaanderen.be/classificatie-van-vi-visueel


Procedure II (VE)

• Indienen aanvraagformulier en bewijsstuk bv. VE-attest (laten 
invullen door eigen arts of psycholoog)

Kostprijs?

• FYS/VI 50€

• VE gratis

Timing

• FYS/VI -16 weken

• VE -4 weken

Bekendmaking: Classificatielijsten

Aanvraag van een (nationale) classificatie?

https://www.gsportvlaanderen.be/classificatie-van-ii-verstandelijk
https://www.gsportvlaanderen.be/uploads/documents/Doc4_VE-attest_25aug20.pdf
https://www.gsportvlaanderen.be/classificatielijsten


Aan de slag met G-
zwemmers

Tips voor de praktijk



• bestrijden van pijn

• verbeteren gewrichtsbeweeglijkheid

• verhogen spierkracht

• re-educatie van verlamde spieren

• verbeteren bloedcirculatie

• verbeteren en onderhouden van de longfunctie

• …

Aan de slag met G-zwemmers: voordelen en 
motieven (individueel)



• ”Ik kan dit niet”

• “train the brain”

• “Fast Tracking”

• “Bad Coaching”

• “Event specific”

• If you can walk, you can kick”

• “What you’ve got you have to use”

• “what you see is not always what you get”- gebruik de juiste
intentie!

• “niet iedereen is een topper, maar laat ze het tenminste proberen”

Basisconcepten - filosofie





• Vlotvermogen en evenwicht

• Hoofd(in)stabiliteit en moeilijkheden met hoofdcontrole

Tips voor de praktijk: 2 kritische factoren



• Shunt in Spina Bifida of CP - let op met ongevallen

• Spina Bifida - lage reactie, visuele problemen

• Dysreflexie - bij complete tetra of para: gn stress

• Medicatie: wat nemen onze zwemmers eigenlijk?

• Leerstoornissen: bv frequent bij CP (gn IQ probleem)

• Spraakstoornissen - AH probleem bij Athetoid en Ataxic

• Hydratatie: Probleem van uitdroging. Medisch

• Amputaties: Vermijd warme douches

• Spasticiteit: Geef het tijd. Niets aan te doen.

• Open wonden: Niet zwemmen

• Contracturen - Door het passief zitten à stretchmoment inbouwen

Tips voor de praktijk: specifieke 
aandachtspunten (voorbeelden)



Aan de slag met G-
zwemmers

Bijleren - vorming



Nog op de agenda (2022)

• 15/10: leerlijnen zwemstijlen in G-zwemmen: focus rugslag 
(Wachtebeke: +/- 11 – 17u(30)) 
• theorie + praktijkgerichte vertaling in het zwembad met G-atleten
• Inschrijvingen open dus schrijf gerust nog in

Verder in het aanbod

• Aan de slag met G-zwemmers in je club (+/- 2,5 uur theorie)

• (Didactiek en methodiek) watergewenning en basisvaardigheden in G-
zwemmen (+/- 5 uur, theorie en praktijk) à eerste sessie 4/6 (Tienen)!

• Aan de slag met G-competitiezwemmers in je club (+/- 2,5 uur theorie)

Veel interesse (in een bijscholing) bij jou op de club? Neem contact op 
met info@gsportvlaanderen.be of 09/243 11 70 om te bespreken 

Vorming G-zwemmen

mailto:info@gsportvlaanderen.be


Doen – aan de slag?

• Open training (website G-sport Vlaanderen)

• Stage bij de G-clubs

• Zwem eens met een beperking (optioneel integratie in bijscholing – zie 
vorige dia)

Uitwisselen?

• We (willen) experimenteren met digitale praktijkuitwisseling op 
aanvraag (bv op basis van video en situatiebeschrijving)

• Toekomst? Clubbezoek – train de trainer door oa ligatrainer 

Heb je vragen rond opleidingen G-zwemmen, neem dan contact met 
Dieter Vandenbroucke via info@gsportvlaanderen.be of 09/243 11 70 

Andere opleidingen en kansen tot 
uitwisseling

mailto:info@gsportvlaanderen.be




• Vragen?

Vragen?



Bedankt!


