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Sinds 1 mei ben ik begonnen als onderzoeker in het project Fit for 

the Future!. Via deze nieuwsbrief wil ik me graag voorstellen. Ik 

ben Marleen Sol, 28 jaar, en werk als kinderfysiotherapeute bij de 

Hoogstraat Revalidatie, afdeling Mytylschool, en als onderzoeker  

bij de Hogeschool Utrecht. Ik kom uit Breda en ik heb gestudeerd 

aan de K.U. Leuven, master in de kinesitherapie en 

revalidatiewetenschappen. In het project ga ik me richten op het 

verder ontwikkelen van een rolstoelvaardigheid test voor kinderen, 

dit toepassen in een interventiestudie en implementeren in de 

praktijk.  

 

 Voor vragen of verdere kennismaking kan je mailen naar marleen.sol@hu.nl  

  

Tweede werkveldbijeenkomst 2 juni 2014 

 

 Maandag 2 juni staat de tweede werkveldavond gepland.  

Het programma voor deze avond is: 

Inloop vanaf 18:00 met koffie, thee en een broodje 

18.30 uur  Welkom 

  Informatie over de voortgang van Fit for the Future!    

18.45 uur  Presentatie van het prototype van de Kennistransfersysteem  

  door Willem de Kock, Jeroen Weber en studenten van de opleiding Informatica 

19.45 uur  Meten van rolstoelvaardigheden 

  door Marleen Sol en Olaf Verschuren 

20.30 uur  Afsluiting 

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

 

Jaarlijks worden 3 informatiebijeenkomsten voor het werkveld georganiseerd rondom verschillende 

thema’s. Van de deelnemers van deze bijeenkomsten wordt verwacht dat zij actief meedenken met het 

onderzoek. Tijdens deze bijeenkomsten worden vragen aan de deelnemers voorgelegd, over het thema 

van de avond , maar ook  bijvoorbeeld 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 wordt georganiseerd op 6 oktober 2014. 

 

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

mailto:anne.vandijk@hu.nl


Wil je onderwerpen inbrengen voor de volgende werkveldbijeenkomsten geef dit dan 

door aan janke.degroot@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.  Kosten: €15,- voor 

niet deelnemende centra. 

 

9:30- 10.00 uur Registratie, koffie 

10:00- 10:30 uur Welkom, Introductie Fit for the Future! 

Dr. Janke de Groot , Hogeschool Utrecht  

10:30- 11:00 uur Ontwikkeling van het Kennis Transfer Systeem (KTS)  

Lectoraat architectuur van digitale informatiesystemen (ADIS), Hogeschool Utrecht  

Drs. Elles Kotte, Fitkids  

11:00-11:30 uur Bevorderende en belemmerende factoren van fysieke activiteit 

Manon Bloemen, kinderfysiotherapeut MSc., Hogeschool Utrecht  

11:30- 12:00 uur Belang objectief meten van beweeggedrag in de Kinderfysiotherapie 

Dr. Rita van den Berg-Emons, Erasmus MC 

12:00 -12:30 uur Ontwikkeling rolstoelvaardigheidstest   

Dr. Olaf Verschuren, De Hoogstraat  

Marleen Sol, kinderfysiotherapeut MSc., Hogeschool Utrecht 

12:30 – 13:15 uur Lunch met posters van studenten Faculteit Gezondheidszorg 

13:15 – 13:45 uur Gezamenlijke presentatie Fit for the Future en GODIVA 

Toepassing van ICT technologie in de Kinderfysiotherapie praktijk 

Studenten Faculteit Natuur en Techniek 

14:00 -15:00 uur Workshops ronde 1 

15:00 –16:00 uur Workshops ronde 2 

16:00 - 17:00 uur Borrel 
 

 

 
Aanmelding klik HIER  

  

De volgende Nieuwsbrief zal  in juni worden verstuurd. Mocht u hiervoor een bijdrage hebben, 

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

 

 

 

  

 

     
 

  

*Afmelden: mail naar anne.vandijk@hu.nl  

https://fd7.formdesk.com/FG/symposiumFFF
mailto:anne.vandijk@hu.nl

