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1. DOEL  
 

Dit document is een leidraad voor nieuwe lokale initiatieven die de naam 

Parkiboks.be willen gebruiken. Het is erop gericht de kwaliteit en integriteit te 

garanderen van lokale initiatieven. 

2. WAT IS PARKIBOKS? 
 

Parkiboks is een bewegingsprogramma gebaseerd op de bokssport, bestaande uit 
groepstrainingen op maat van personen met de ziekte van Parkinson. 

3. VOORWAARDEN VAN PARKIBOKS 
 

Elke wedstrijdvorm wordt uitgesloten. 

Het mag niet de bedoeling zijn een winnaar en verliezer te hebben of iemand fysieke 

schade toe te brengen. Dus ook wedstrijden onder de vorm van sparringsessies 

worden niet getolereerd.  

4. DOELSTELLING VAN PARKIBOKS 
 

Mensen met de ziekte van Parkinson met plezier laten bewegen onder begeleiding 

van experts.  

5. METHODIEK 
 

Dankzij de veelzijdige bewegingen uit de bokssport tot een bewegingsprogramma 

komen dat afgestemd is op de noden van mensen met de ziekte van Parkinson.  

6. VERANTWOORDELIJKHEID 
 

Elk lokaal initiatief is zelf volledig verantwoordelijk voor de sessies die door hen 

georganiseerd worden. Dit document is enkel een leidraad 
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7. CHARTER 
 

Door elk lokaal initiatief van Parkiboks te respecteren. 

Iedere betrokkene bij sessies van Parkiboks (deelnemer, trainer, kine, …) ondertekent dit 

charter. Een exemplaar kan je vinden in bijlage bij dit document. 

 

 Respect:  

Elke deelnemer wordt respectvol behandeld, zowel verbaal als fysiek. 

Hulpvaardigheid en verdraagzaamheid zijn prioritair. Discriminatie wordt onder 

geen enkele vorm getolereerd. 

 

 Plezier: 

De “fun”-factor is een zeer belangrijk sociaal aspect van Parkiboks en zorgt voor 

motivatie om te blijven bewegen, wat belangrijk is voor mensen met de ziekte van 

Parkinson. Dus alles verloopt in een goede sfeer met aandacht en respect voor 

iedereen. 

 

 Doorzetting / aanmoediging zonder druk: 

Iedereen wordt aangemoedigd om door te zetten op momenten waarop hij of zij 

het moeilijk heeft, maar steeds opbouwend en zonder druk uit te oefenen, zodat 

iedereen toch een oefening kan onderbreken wanneer hij of zij dat wenst. Er 

wordt in acht genomen dat de prestatieniveaus kunnen variëren tussen personen 

en binnen personen tussen sessies. Ook wordt er in acht genomen dat de 

prestaties niet per se beter worden met de tijd. 

 

 Samenhorigheid: 

De trainingssessies bij Parkiboks gaan door in groep, het motiveert de 

deelnemers om te blijven bewegen en het is goed voor het sociale contact. Het 

doel om mentaal en fysiek actief te zijn op een plezante manier wordt “SAMEN” 

gerealiseerd. 

 

 Hygiëne: 

Propere sportkledij, net schoeisel en een goede nagel/handhygiëne zijn een 

must. 
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 Eerlijkheid: 

We zijn eerlijk met onszelf en met de andere deelnemers. Niemand hoeft het te 

verbergen wanneer hij of zij het moeilijk heeft. Problemen tijdens oefeningen of 

moeilijkheden op een ander vlak worden met respect gecommuniceerd. Dit zal 

helpen om SAMEN de moeilijkheden te overwinnen. 

 

 Oefening baart kunst 

De groepssessies vormen de basis van Parkiboks, maar de deelnemers wordt 

aangeraden om ook daarbuiten zoveel mogelijk te blijven bewegen, op een 

veilige manier en naar eigen kunnen. Indien mogelijk, onder begeleiding van 

partner, vriend of professional. 

 

8. ALGEMENE AFSPRAKEN EN RICHTLIJNEN 

 
 Er worden geen bokswedstrijden georganiseerd met deelnemers aan Parkiboks. 

Niet tijdens de groepssessies, maar ook niet op andere momenten of op 

individuele basis. 

Er is enkel fysisch contact toegelaten als dit nodig is voor een specifieke oefening 

in het kader van Parkiboks. 

 

 De motivering om met een Parkiboks-initiatief te beginnen is om mensen met de 

ziekte van Parkinson aan het bewegen te krijgen. Het mag niet de bedoeling zijn 

een op winst gerichte activiteit te organiseren. De kostprijs voor de deelnemer 

moet zo democratisch mogelijk gehouden worden, want momenteel bestaat er 

geen terugbetalingssysteem. En iedereen moet naar eigen mogelijkheden kunnen 

deelnemen. 

 

 Iedereen kan deelnemen ongeacht zijn fysieke mogelijkheden. Ieder bewaakt zijn 

eigen grenzen en deze zullen door de overige deelnemers en de lesgevers 

geaccepteerd worden. 

De begeleiders van een sessie mogen steeds ingrijpen indien ze merken dat een 

deelnemer zijn eigen grenzen niet kent of niet respecteert. 
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 Vzw Parkili.be heeft het recht een sessie van een lokaal initiatief  bij te wonen om 

na te zien in welke mate de richtlijnen van dit document gevolgd worden. 

 

 Een oefenruimte met een grote spiegel is aangeraden. Dit geeft visuele feedback, 

wat helpt om tot een betere houding en correcte uitvoering van de bewegingen te 

komen. 

 

9.  INHOUD TRAININGSPROGRAMMA 

 
In het trainingsprogramma moeten onderstaande punten maximaal aan bod komen. 

 

9.1 Motorische oefeningen  

 Degelijke opwarming  

 Evenwicht  

 Coördinatie: zo uitgebreid mogelijk  

 Explosiviteit 

 Kracht  

 Conditie  

 Ademhaling  

 Oprichting: tegen flexie of vooroverbuigen 

 Symmetrie 

 Degelijk stretchen op einde van de sessie 

 

9.2 Niet-motorische oefeningen 

 

 Erkennen / herkennen van eigen grenzen  

 Ritme: zelf je tempo bepalen  

 Multitasken 

 Ontspannen van ledematen en bewust leren aanvoelen van spanning / 

ontspanning  

 Cognitieve flexibiliteit  
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9.3 Typische Parkiboks-oefening: “Elkaar tikken op de ellebogen” 

 

Deze oefening is een simulatie van een bokswedstrijd op een speelse en 

ongevaarlijke manier.  

Een beknopte omschrijving: 

 De oefening doe je met twee personen, zonder bokshandschoenen aan. 

 Sta tegenover elkaar in bokshouding, met de handen open (geen vuisten 

maken) en de vingers aan de kin. 

 De aanvaller moet proberen met zijn vingers, de andere deelnemer te raken 

aan de ellebogen. De verdediger probeert dit te voorkomen d.m.v. voetenwerk 

of door bewegingen met het bovenlichaam.  

 De vingers blijven aan de kin, tot er met één hand een aanval wordt ingezet. 

 Te allen tijde worden de houding en bewegingen uit de bokssport 

gerespecteerd. Zowel tijdens het verdedigen als bij het aanvallen.  

 De duur van een oefening (aantal rondes en duur van een ronde) is te 

bepalen i.f.v. de deelnemers. 

 Voor de aanvang wordt afgesproken wie verdedigt en wie aanvalt. Na verloop 

van tijd kan het principe van vrij aanvallen en vrij verdedigen toegepast 

worden. 

 Bedoeling: steeds de controle behouden, val pas aan als je weet dat je zal 

raken, jij bepaalt het tempo, armen ontspannen houden, … 
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9.4 Voorbeeldoefeningen 

 

Onderstaande tabel is louter informatief. 

 

Doel Voorbeelden 

Opwarming   Wandelen in de zaal met accent op grote passen en een 
goede armzwaai. 

Evenwicht   Uitgangshouding: voeten opbouwen van een spreidstand 
op heupbreedte naar een tandemstand. 

 Oefeningen op verschillende ondergronden laten doen: 
aanleren op een vaste ondergrond – daarna op een mat 
oefeningen herhalen. 

Coördinatie  Stapsgewijs de stoten aanleren: eerst beweging van 
armen en nadien eventueel coördinatie van de benen. 

Explosiviteit  Stoten op een geluidsignaal laten uitvoeren: explosief 
reageren op signaal (+ aandacht voor volledige 
bewegingsamplitude) 

Kracht   Rechtkomen vanuit een stoel en terug gaan zitten (10x) 
met aandacht voor correcte uitvoering: plaatsing voeten, 
romp voldoende voorwaarts bewegen, wel/geen gebruik 
van armleuningen. 

 Push-ups tegen een muur 

Conditie   Ritmisch stoten voor een bepaalde duur. Dit geleidelijk 
opbouwen, bijvoorbeeld: 10 – 20 - 30 seconden 
volhouden. 

 Stoten tegen een bokszak  

Oprichting - 
Rechtopstaande houding  

 In zit rug en schouders tegen de stoelleuning laten 
duwen. 

 Zijkant lichaam tegen een muur plaatsen en met arm die 
de muur raakt richting het plafond reiken en eventueel 
romp weg van de muur roteren.  

Symmetrie   Tijdens alle oefeningen aandacht hebben voor een 
volledige bewegingsamplitude zowel links als rechts. 

Stretchen   De belangrijkste spiergroepen die die dag getraind zijn 
stretchen. 

 Oefeningen voor oprichting herhalen. 
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Onderstaande bundels met algemene oefeningen zijn te verkrijgen op aanvraag via 

parkiboks@parkili.be. 

   

Mits voldoende kennis van de ziekte van Parkinson kunnen ze een bron van 

inspiratie zijn. 

 Bundel 1: Tips & trucs voor de agility ladder 

 Bundel 2: Core-stability (richtlijnen en oefeningen) 

 Bundel 3: Rek- en strekoefeningen 

 Bundel 4: Evenwichtsoefeningen 

 

10. VEREISTE BEGELEIDING 
 

De sessies moeten minstens begeleid worden door een kine en/of trainer met kennis 

van de ziekte van Parkinson. Onderstaande ondersteuningsvormen zijn mogelijk. 

 

 De kine geeft de sessies en vervult ook de rol van trainer. 

 De kine neemt deel aan de sessies en heeft de ziekte van Parkinson. 

De sessies worden dan gegeven door een trainer. 

 Er is een kine die de sessies opvolgt en in de mate van het mogelijke aanwezig 

is. De sessies worden dan wel gegeven door een ervaren trainer met kennis van 

de ziekte van Parkinson.  

 Een “ervaren” trainer kan zowel iemand zijn die beroepsmatig of via een hobby  

als trainer bij een sportclub een ruime kennis heeft verworven. 
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11. DIVERSE ZAKEN 
 

 Er wordt aangeraden om het principe van een beurtenkaart te gebruiken voor 

de deelnemers aan de sessies. 

 Een sportverzekering kan verkregen worden via het lidmaatschap van vzw 

Parkili.be. Het aansluiten bij een boks club is eveneens een mogelijkheid, 

indien dit het organiseren van de lokale sessies eenvoudiger maakt. 

 

12. WAT BIEDT PARKILI 

 
 In ruil voor een jaarlijkse bijdrage: lidmaatschap van vzw Parkili.be incl. een 

sportverzekering voor: 

  Parkiboks 

 24u/24u individuele sportbeoefening 

 Alle Parkili-events 

 Een uitgebreid communicatienetwerk waardoor lokale initiatieven beter potentiële 

deelnemers kunnen bereiken. 

 Hulp bij het praktisch invullen van de sessies. De locatie in Zedelgem kan putten  

uit een ruime en heel specifieke kennis, opgebouwd in continu overleg met 

personen met de ziekte van Parkinson. 

 Een online platform zoals website en sociale media. 

 Mogelijkheid tot een kleine financiële bijdrage indien er voldaan wordt aan het 

charter en er een gemotiveerde aanvraag wordt ingediend. Dit kan bv. een 

tussenkomst zijn in de huur van een zaal. 

 Het gebruik van de naam “Parkiboks.be”, indien het gebruik voorgelegd wordt 

voor publicatie of distributie via e-mail aan parkiboks@parkili.be.   

mailto:parkiboks@parkili.be
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13. INFO EN CONTACT 

 
 

Opgesteld door:  

 

Rik Hendrickx: Mede-initiatiefnemer van Parkiboks Zedelgem, waaruit het concept  

                        Parkiboks is ontstaan.  

 

 

Contact: 

 

info@parkili.be: voor meer informatie over de aangeboden verzekering 

parkiboks@parkili.be 

parkiboks.zedelgem@parkili.be :  

 voor informatie over locatie Zedelgem 

 voor assistentie of uitleg over de opbouw van de trainingen 

parkiboks.turnhout@parkili.be: voor info over locatie Turnhout 

 

 

Goedgekeurd door:  

 

 Dr. Jen Maes: voorzitter van vzw Parkili.be 

 Johanna Louwagie: bestuurslid vzw Parkili.be 

 

  

mailto:info@parkili.be
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14. WERKTEN MEE AAN DIT DOCUMENT 
 

 

 Magda Ghyselen: Deelnemer bij Parkiboks Zedelgem, Bobath therapeute, 

opleiding Parkinson zorgwijzer Vlaanderen voor kinesitherapie, 

Kinesitherapeut 

 Erwin Everaert: Deelnemer bij Parkiboks Zedelgem, Leraar LO, 42 jaar trainer 

en 12 jaar jeugdcoördinator bij Knack Roeselare (volleybal) 

 Helwig Falk: Initiatiefnemer expeditie naar Kilimanjaro, deelnemer Parkiboks 

Zedelgem. 

 Stijn Pollet: kinesitherapeut, MSc. Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen, 

heeft ervaring met de ziekte van Parkinson, was 14 jaar actief in de bokssport 

en geeft de sessies in Zedelgem. 

 Sanne Broeder: Kinesitherapeut met specialisatie in neurologische 

aandoeningen, lid van het team van Prof. Nieuwboer KUL Leuven dat focust 

op revalidatie bij personen met de ziekte van Parkinson. 

 Moran Gilat: Postdoctoral Researcher, KU Leuven Department of 

Rehabilitation Sciences, Neuromotor Rehabilitation Research Group, 

Tervuursevest 101 - box 1501, 3001 Leuven 

 Johanna Louwagie: Deelneemster aan expeditie naar Kilimanjaro en 

bestuurslid van vzw Parkili.be 

 

15. BIJLAGE: CHARTER PARKIBOKS.BE 
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CHARTER  PARKIBOKS.BE 
 

Door elk lokaal initiatief van Parkiboks.be te respecteren! 

Elke betrokkene ondertekent voor akkoord. 

 

 Respect:  

Elke deelnemer wordt respectvol behandeld, zowel verbaal als fysiek. 

Hulpvaardigheid en verdraagzaamheid zijn prioritair. Discriminatie wordt onder 

geen enkele vorm getolereerd. 

 

 Plezier: 

De “fun”-factor is een zeer belangrijk sociaal aspect van Parkiboks en zorgt voor 

motivatie om te blijven bewegen, wat belangrijk is voor mensen met de ziekte van 

Parkinson. Dus alles verloopt in een goede sfeer met aandacht en respect voor 

iedereen. 

 

 Doorzetting / aanmoediging zonder druk: 

Iedereen wordt aangemoedigd om door te zetten op momenten waarop hij of zij 

het moeilijk heeft, maar steeds opbouwend en zonder druk uit te oefenen, zodat 

iedereen toch een oefening kan onderbreken wanneer hij of zij dat wenst. Er 

wordt in acht genomen dat de prestatieniveaus kunnen variëren tussen personen 

en binnen personen tussen sessies. Ook wordt er in acht genomen dat de 

prestaties niet per se beter worden met de tijd. 

 

 Samenhorigheid: 

De trainingssessies bij Parkiboks gaan door in groep, het motiveert de 

deelnemers om te blijven bewegen en het is goed voor het sociale contact. Het 

doel om mentaal en fysiek actief te zijn op een plezante manier wordt “SAMEN” 

gerealiseerd. 

 

 Hygiëne: 

Propere sportkledij, net schoeisel en een goede nagel/handhygiëne zijn een 

must. 
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 Eerlijkheid: 

We zijn eerlijk met onszelf en met de andere deelnemers. Niemand hoeft het te 

verbergen wanneer hij of zij het moeilijk heeft. Problemen tijdens oefeningen of 

moeilijkheden op een ander vlak worden met respect gecommuniceerd. Dit zal 

helpen om SAMEN de moeilijkheden te overwinnen. 

 

 

 Oefening baart kunst 

De groepssessies vormen de basis van Parkiboks, maar de deelnemers wordt 

aangeraden om ook daarbuiten zoveel mogelijk te blijven bewegen, op een 

veilige manier en naar eigen kunnen. Indien mogelijk, onder begeleiding van 

partner, vriend of professional. 

 

 

 

 

Naam : ………………………………….…………………………………………………………….. 

 

 

Actief in locatie: ………………….…………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening + datum: ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

Contact Parkiboks.be: 

 

Parkiboks@parkili.be 

Info@parkili.be 

 


