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 Bijeenkomsten werkgroepen Ontwikkeling en Implementatie Kennis 

Transfer System (KTS) 

 

 Afgelopen tijd hebben de werkgroepen Ontwikkeling en Implementatie KTS onder leiding van het 

lectoraat ADIS drie bijeenkomsten georganiseerd. 

De aanwezigen hebben nagedacht over de  vraag wat het systeem moet kunnen en hoe zij het systeem 

willen gebruiken.  

In de eerste bijeenkomst is een conceptbeschrijving van het KTS opgesteld en zijn een aantal 

gebruikers(rollen) geïdentificeerd.  

Tijdens de tweede bijeenkomst is er inzicht verkregen vanuit de rol kinderfysiotherapeut  welke primaire 

functionaliteiten het KTS dient te hebben.  

In de derde bijeenkomst zijn op basis van casussen met inhoudsdeskundigen deze functionaliteiten 

getoetst en verfijnd. 

 

In februari start voor studenten van Informatica en Technische Informatica het 6e semester 

(specialisatie) Software Engineering. Een primaire functionaliteit van het KTS waarmee de studenten 

aan de slag gaan is het inzichtelijk maken welke testen (achtergrond, handleiding, filmpje, opslag)  

er beschikbaar zijn naar aanleiding van een medische diagnose, richtlijn, hulpvraag en hypothesen.  

 

Vanuit de werkgroepen Ontwikkeling en Implementatie KTS de vraag aan consortiumleden om aan te 

geven welke testen (zonder juridische restricties) door hen al gebruikt worden bij kinderen met cerebrale 

parese (CP) en spina bifida (SB).  

 

 Voor vragen en om informatie met betrekking tot de testen te  zenden: 

willem.dekock@hu.nl 

 

  

Eerste werkveldbijeenkomst 10 februari 2014 

 

 Maandag 10 februari wordt de eerste informatieavond voor het werkveld georganiseerd.  

De bedoeling is dat er jaarlijks 3 informatiebijeenkomsten voor het werkveld worden georganiseerd 

rondom verschillende thema’s. De deelnemers van deze bijeenkomsten wordt gevraagd actief mee te 

denken met het onderzoek. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen vragen aan de deelnemers worden 

voorgelegd, over het thema van de avond, maar ook  over werving proefpersonen, ideeën over 

bepaalde onderdelen van het onderzoek, hoe dingen het beste richting het werkveld kunnen worden 

aangepakt enz. 

Door actief mee te denken met het onderzoeksproject Fit for the Future!, door het bijwonen van de 

werkveldavonden en inzet bij de werving van proefpersonen, kunnen 8 accreditatiepunten per jaar 

worden verdiend. 

De volgende bijeenkomsten worden gepland in mei – juni  (voorstel: 2 juni) en september – oktober 

(voorstel: 6 oktober). Je kunt onderwerpen die je aan het werkveld wilt voorleggen inbrengen. 

 

Op 10 februari komen naast een inleiding in het onderzoek Fit for the Future! het KTS en 

bewegingsstimuleringsprogramma’s aan bod.  

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Faculteit Gezondheidszorg, lokaal 2.178, van 18.00 

 



tot 20.00 uur, met inloop vanaf 17:30 met koffie, thee en een broodje. 

 Wil je deze avond aanwezig zijn, meld je dan aan via deze link.  
 

Wil je onderwerpen inbrengen voor de volgende werkveldbijeenkomsten geef dit dan 

door aan janke.degroot@hu.nl 

 

 
Symposium juni 2014 

 

 Op  21 of 28 juni 2014 wordt het eerste Fit for the Future! symposium georganiseerd.  

Zijn er binnen de werkgroepen lezingen of workshop die je wilt verzorgen? Laat het dan weten aan 

Janke de Groot. Je wordt  mogelijk ook nog door Janke de Groot benaderd voor een lezing of een 

workshop. 

 

 
Heb je ideeën voor de invulling van het symposium: janke.degroot@hu.nl  

 

Urenregistratie 
 

 Heb je je urenregistratieformulier nog niet ingevuld en opgestuurd, dan willen we je verzoeken dit zo 

snel mogelijk te doen! Zonder urenregistratie kan er geen geld worden overgemaakt naar uw 

organisatie! 

 

 Opsturen naar anne.vandijk@hu.nl  

  

De volgende Nieuwsbrief zal  in februari worden verstuurd. Mocht u hiervoor een bijdrage 

hebben, dan kunt u dit sturen naar anne.vandijk@hu.nl 

 

 

 

  

 

     
 

  
 

https://fd7.formdesk.com/FG/Werkveld_FFF

