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Pilot studie en (proces)evaluatie 

• Het implementeren van een bewegingsstimuleringsprogramma in de 

fysiotherapeutische praktijk 

• Op basis van: 

– ervaringen met bewegingsstimuleringsprogramma voor kinderen 

met cerebrale parese 

– kennis over factoren die lichamelijke activiteit bij kinderen met een 

fysieke beperking beïnvloeden 

– meest recente inzichten over bewegingsstimulering bij kinderen 

zonder beperking 



Projectdoelen 

1. Bepalen uitvoerbaarheid bewegingsstimuleringsprogramma 
 

2.  Bepalen succes- en faalfactoren voor de implementatie van het 
bewegings-stimuleringsprogramma in de fysiotherapeutische 
praktijk 

 
3.  Ontwikkelen van inhoud en materialen voor een 

scholingsprogramma 



Inhoud bewegingsstimuleringsprogramma  

• Counseling via motivational interviewing 
• Fysiotherapie in een voor het kind relevante context 

 
• Kernprincipes van het programma :  
– Behandeldoelen opgesteld door gezin en fysiotherapeut samen  
– Therapeut als coach bij het stimuleren van zelf-management en 

autonomie  
– Individueel op maat gesneden bewegingsadviezen 
– Benadrukken en bekrachtigen van mogelijkheden en alternatieven 

voor lichamelijke activiteit 
– Vaardigheidstraining in de eigen omgeving  
– Het betrekken van het gehele gezin bij de behandeling.  



Opzet van het project 
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Project  

Werken volgens principes 

bewegingsstimulerings-

programma 

 

- 2x intervisiebijeenkomst   

  (video bespreking) 

- nieuwsbrieven 

- e-mail/telefonisch   

  contact met onderzoeker 

Procesevaluatie 

- Kwaliteit implementatie 

- Dosis implementatie 
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Het project 

• Scholing om fysiotherapeuten te trainen volgens de 

principes van het bewegingsstimuleringsprogramma.  

 

• 2 dagen + 2 terugkom(intervisie)momenten 

– Groep van 10 fysiotherapeuten 

– Inhoudelijke informatie, video cases en rollenspellen 

– Systematiek in kaart brengen belemmerende en bevorderende 

factoren voor lichamelijke activiteit 

– Bespreken van en feedback op eigen video opnames van 

counselingsgesprekken en vaardigheidstraining in een relevante 

context tijdens de terugkombijeenkomsten. 



Wat meten we? 

• Kwaliteit, dosis en tevredenheid van/met de 

implementatie 

– Video opnames behandeling (evt. door de KFT zelf te maken) 

– Behandeljournaals  

– Semi-gestructureerd interview met: 

– ouders van deelnemende kinderen  

– kinderfysiotherpeuten 

• Contextuele factoren die de implementatie 

mogelijk beinvloeden  

– Vragenlijst voor kinderfysiotherapeuten 



Welke kinderfysiotherapeuten kunnen 

meedoen? 
Kinderfysiotherapeuten werkzaam in een perifere (kinder-)fysiotherapie 

praktijk of in een mytylschool die bij aanvang van de scholing nog 

minimaal zes maanden werkzaam zijn. 

 

Fysiotherapeuten moeten bereid zijn om: 

- hun werkwijze te veranderen,  

- de scholing te volgen, 

- video opnames te maken van enkele behandelingen, 

- vragenlijsten over de implementatie in te vullen.  

 

Zie volgende sheet voor de specifieke inclusiecriteria  



Inclusiecriteria kinderfysiotherapeuten 

Tenminste één kind in behandeling dat aan de volgende 

inclusiecriteria voldoet:  

– Leeftijd 6-18 jaar; 

– Niet-progressieve neurologische aandoening, of gediagnosticeerd 

developmental coordination disorder (DCD) volgens de Diagnosic 

and Statsitical Manual of Mental Disorders (DSM)-IV criteria 

resulterend in problemen met het grof-motorisch functioneren; 

– In staat zijn om te lopen met of zonder hulpmiddel; 

– Verwijzing voor de (kinder)fysiotherapeut i.v.m. 1 of meer van 

onderstaande hulpvragen: 

– Verbeteren van het grof motorisch functioneren,  

– Bevorderen van de fysieke fitheid  

– Bevorderen van lichamelijke activiteit. 



Vragen aan jullie: 

1. Welke kansen/bedreigingen ziet u in uw praktijk m.b.t. het 
bewegingsstimuleringsprogramma? 
 

2. Aan welke informatie heeft u behoefte m.b.t. de scholing in het 
bewegingsstimuleringsprogramma? (achtergrondinformatie, systematiek 
in counseling, hulpmiddelen, evaluatieve instrumenten) 
– En waaraan heeft u geen behoefte? 

 
3.  Interesse in deelname aan deze pilot? 

– Accreditatiepunten  
– Data scholingsbijeenkomsten 

 
Vanwege de korte termijn planning zullen beide groepen na de 

zomervakantie starten 
 
– Start groep 1: september 2014 
– Start groep 2: oktober 2014 

 
Scholing vindt plaats op 2 opeenvolgende zaterdagen met in de 3 maanden 
daarna nog 2 maandagavonden. 



Meedoen? 

Meld u voor 1 mei 2014 a.s. aan bij 
anne.vandijk@hu.nl.  
 
 
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u 
contact opnemen met Leontien van Wely 
Bewegingswetenschapper en fysiotherapeut n.p. 
Afdeling Revalidatiegeneeskunde VU medisch centrum Amsterdam 
 

T (020) 444 3128 (alleen op maandagen)  

E l.vanwely@VUmc.nl 
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