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Validatie Vitamove 

 

 In Werkgroep 4 van  Fit for the Future! staat het meten van de fysieke activiteiten centraal en de 

validering van de meetinstrumenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Vitamove. Dit is een 

bewegingsmonitor waarmee alle bewegingen worden gemeten, zoals zitten, liggen, staan, kruipen, 

lopen, rolstoel rijden, handbiken en fietsen. In het onderzoek naar de validering van deze metingen, dat 

wordt uitgevoerd bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, een van de consortiumpartners van 

Fit for the Future, zijn op dit moment 12 kinderen gemeten met de Vitamove. Tegelijkertijd zijn video-

opnamen gemaakt die per seconde worden gescoord. De analyse van de metingen is deze zomer 

afgerond. Deze metingen vonden nu nog plaats in ene laboratoriumsetting, maar na de zomer worden 

50 kinderen in hun dagelijks leven met de Vitamove gemeten. Bij dit onderzoek zijn twee studenten van 

de Haagse Hogeschool, voor de metingen en de analyse, en twee studenten van de Technische 

Universiteit Delft, voor de software ontwikkeling, betrokken.  

 

 Voor meer informatie zie: www.erasmusmc.nl/revalidatie/research/movefit  

 

Verslag werkveldbijeenkomst 10 februari 2014 

 

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

Twee onderwerpen werden aan de orde gesteld, de eisen en wensen voor het Kennis Transfer Systeem 

(KTS) en opzet en inhoud van de training voor de bewegingsstimuleringsprogramma’s. 

In het KTS worden de voor kinderen met Spina Bifida of Cerebrale Parese (CP) relevante testen 

opgenomen. Daarnaast kunnen de scores van de testen hierin worden opgeslagen en geanalyseerd. Uit 

deze werkveldavond kwam de noodzaak van het KTS heel duidelijk naar voren. Belangrijk is onder 

andere de koppeling aan andere digitale patiënten systemen die worden gebruikt. Het meest ideale zou 

zijn als er  in een bestaand systeem een aan/uitknop zou zijn voor het KTS, zodat je er gemakkelijk bij 

kunt als je het nodig hebt. 

Ook de training voor bewegingsstimuleringsprogramma’s is met het werkveld besproken. Opvallend was 

dat de stimulering nu vooral gericht is op sport, en dat het lastig is een alternatief hiervoor te vinden. Met 

de training wordt geprobeerd hiervoor verschillende mogelijkheden aan te reiken. 

22 Kinderfysiotherapeuten hebben deze eerste werkveldavond bezocht. In kleinere groepjes zijn de 

beide onderwerpen druk bediscussieerd. Op basis van de uitkomsten kunnen de betrokken 

onderzoekers weer verder aan de slag! 

 

http://www.erasmusmc.nl/revalidatie/research/movefit


 
De volgende bijeenkomsten worden gepland  op 2 juni en 6 oktober 2014.  

De bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van de Faculteit Gezondheidszorg, lokaal 1.202, van 

18.30 tot 20.30 uur, met inloop vanaf 18:00 met koffie, thee en een broodje. 

Op 2 juni komt het eerste ontwerp van het KTS aan bod, de andere thema’s zijn op dit moment nog niet 

bekend.  

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. 

 Wil je deze avond aanwezig zijn, meld je dan aan bij anne.vandijk@hu.nl  

 
Symposium 21 juni 2014 

 

 Op  21 juni 2014 wordt het eerste Fit for the Future! symposium georganiseerd op de Faculteit 

Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht. 

In het ochtendprogramma worden verschillende lezingen verzorgd, voor de middag staan 4 workshops 

gepland, vanuit de verschillende onderdelen van het onderzoeksproject, zoals de opzet van het KTS, 

demonstraties van de ontwikkelde rolstoelvaardigheidstest en de training van de 

bewegingsstimuleringsprogramma’s. In de pauze presenteren de deelnemende studenten hun poster.  

Het definitieve programma en informatie over aanmelding staat vanaf 15 april op onze website.  

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd.  

 

 

Meedoen 
 

 
Kinderfysiotherapeuten die deel willen nemen aan een van de onderzoeken van Fit for the Future of 

de werkveldavonden willen bijwonen, zijn van harte welkom. 

Ook studenten kunnen in het kader van bijvoorbeeld hun afstudeeronderzoek meewerken in het 

onderzoeksproject. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Meer informatie hierover staat op de 

website onderzoekietsvoorjou.hu.nl en op de Fit for the future website, 

 

 Wil je meedoen, geef dit dan door aan janke.degroot@hu.nl  

  

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de website: 

www.fitforthefuture.hu.nl 

 

  

De volgende Nieuwsbrief zal mei worden verstuurd. Mocht u hiervoor een bijdrage hebben, dan 

kunt u dit sturen naar anne.vandijk@hu.nl 
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