
Interactief symposium Fit for the Future! 

Fit for the Future!, een onderzoeksproject vanuit het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, hield op 
zaterdag 21 juni een symposium. Parallel liep het GODIVA-symposium vanuit hetzelfde lectoraat.  
 
“Met het symposium wilden wij onze projecten nog dichter naar de praktijk brengen,” zegt dr. Janke de 
Groot. “Congressen zijn vaak eenrichtingsverkeer: de onderzoekers vertellen, het publiek luistert. Wij 
zijn echter juist op zoek naar feedback en input vanuit de praktijk. Daarom hebben wij verschillende 
workshops georganiseerd, waarin de deelnemers aan de slag gingen met de systemen en methodes die 
in het ochtendprogramma waren gepresenteerd. Dat leverde enthousiaste reacties op, en een hoop 
waardevolle feedback, tips en ervaringen.”  
 

 

 
Janke de Groot is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Leefstijl en Gezondheid. Binnen dat 
lectoraat loopt een onderzoekslijn naar kind en inspanning. De Groot is leidt twee projecten binnen die 
lijn, namelijk Fit for the Future! en de Health in Adapted Youth Sports (HAYS) studie, respectievelijke 
gefinancierd door SIA RAAK en ZonMW (penvoerder UMCU). Bij beide projecten staan 
kennisdisseminatie en implementatie van de studie uitkomsten centraal. Daarbij is informatie vanuit het 
werkveld essentieel en dat was ook een belangrijk doel van dit symposium. Fit for de Future! is een 
vervolg op de eerdere HALYNeD-studie en heeft als doel bestaande kennis op het gebied van fitheid, 
fysieke activiteit en gezondheid naar de praktijk van de kinderfysiotherapeut te brengen. HALYNeD 
draaide enerzijds om het ontwikkelen van meetinstrumenten voor de kinderfysiotherapie bij kinderen 
met open ruggetje en spierziekten en anderzijds om de ervaringen van kinderen en hun ouders zelf over 
deelname aan sport en spelactiviteiten. 
Voor dit doel van wordt een digitaal kennistransfersysteem (KTS) ontwikkeld, dat wordt ontwikkeld in 



samenwerking met het Lectoraat Architectuur van Digitale Informatie Systemen (ADIS). Onderdeel van 
de workshop en werkveldavonden door het jaar heen worden gehouden met input vanuit het werkveld 
over zowel de technische “eisen” als de inhoud.  
 
De Groot: “Een kernbegrip voor kinderen met een beperking is zelfvertrouwen van het eigen kunnen 
(“self-efficacy”), waarbij voor kinderen in de rolstoel rolstoelvaardigheid een belangrijke rol speelt. 
Kinderfysiotherapeuten vertelden zaterdag dat ze er vaak vanuit gaan dat kinderen die in een rolstoel 
zitten, vanzelf deze vaardigheden ontwikkelen. Dat blijkt niet zo te zijn. Dat is een grote drempel om 
meer te bewegen en te sporten. Daarom werken wij samen met Kees Jan van der Klooster, die een 
programma heeft ontwikkeld om vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten bij deze kinderen.” 
Daarnaast was er ook presentatie over het meten van fysieke activiteit in de praktijk. De Groot: “Dat is 
eveneens een belangrijk thema. Dr. Rita van den Berg uit Rotterdam liet zien dat wat mensen zeggen dat 
ze doen en wat ze daadwerkelijk doen qua bewegen nogal verschilt.” Manon Bloemen, promovenda van 
het lectoraat, vertelde over factoren die van belang zijn voor bewegingsstimulering en deelname aan 
fysieke activiteit op basis van gesprekken met ouders en kinderen zelf.  
 
Na de lunch en een gezamenlijke presentatie van het Lectoraat ADIS, konden deelnemers in twee 
rondes kennis maken met de verschillende projecten in kleine workshops van zes tot tien deelnemers. 
Het ging hierbij om de rolstoelvaardigheidstest die de onderzoekers van de Hoogstraat en HU 
ontwikkelen, een meetmethode voor fysieke activiteit in de kinderfysiotherapeutische praktijk, succes- 
en faal factoren bij bewegingsstimulering interventies en het digitale KTS. De Groot: “Tijdens deze 
workshops zijn we in gesprek gegaan met alle deelnemers om te luisteren naar hun ervaringen en tips. 
Die gaan ons helpen bij het verder ontwikkelen van de verschillende projecten. De deelnemers merkten 
dat hun bijdrage gewaardeerd werd. En onze onderzoekers vonden het erg prettig dat ze op deze 
manier veel input en feedback vanuit de praktijk krijgen en zo nauw met de praktijk kunnen 
samenwerken.”  
 
Het symposium werd afgesloten met een levendige borrel samen met de deelnemers van het GODIVA-
symposium.  
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