
Symposium 21 juni 
Elles Kotte (Stichting Fitkids) 

Willem de Kock (HU) 

FIT FOR THE FUTURE! 



OPZET 

 Fitkids 
 Doel Kennis Transfer Systeem (KTS) 
 Aanpak en analyse 
 Demo 

 



FITKIDS 
 FITKIDS is een geprotocolleerd fitness- en oefenprogramma 

 
 Voor wie: kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking 

(leeftijd 6-18 jaar) 
 
 Onder begeleiding van een (kinder) fysiotherapeut 
 
 Wordt gegeven in groepjes van 5 tot 10 kinderen 
 
 Meer dan 160 locaties  



FITKIDS 

 Doel Fitkids:  
- Verbeteren van de fysieke en mentale conditie  
- Aansluiting vinden bij een (regluiere) sportclub 

 
 
 Opbouw lessen: - Gezamenlijke warming-up (10 min.) 
   - Individueel gedeelte: fitness apparaten (40 min.) 
   - Cooling-down (10 min.) 
  
 

 



EFFECTIVITEIT FITKIDS 
 Zes maanden trainen:  
(3 maanden 2 keer per week één uur, 3 maanden één uur per week) 
 
- Significante verbetering van de aerobe en anaerobe fitheid 
- Significante verbetering van spierkracht 
- Significante verbetering van het functioneel inspanningsvermogen 
- Positieve effecten op Kwaliteit van Leven 
 
 
- Onderzoek wordt in het september nummer van Physical Therapy gepubliceerd 
 
Meer info: 
elles@fitkids.nl 
 
  

mailto:elles@fitkids.nl


 FITKIDS en Fit for the Future! 
 

 
 HALYNeD project 

 
 Vragen over het meten en verbeteren van fysieke activiteit en fitheid bij 

kinderen met een beperking 
- Significante verbetering van het functioneel inspanningsvermogen 
- Positieve effecten op Kwaliteit van Leven 
 
 
- 
  



Vragen 

• Veel verschillende diagnoses  behoefte aan 
referentiekader voor uitkomstmaten 

• Beweeggedrag is belangrijke uitkomstmaat  
hoe best te meten? 

• Verschuiving revalidatie  eerste lijn  meer 
kinderen met fysieke beperking in de praktijk? 

• Programma gericht op fitheid en stimuleren 
beweeggedrag  bundelen van bestaande 
kennis 



Ontwikkeling en implementatie 
Kennis Transfer System (KTS) 

 
 

 Samenstelling werkgroep 
- Kristel Lankhorst  Onderzoekster Leefstijl en Gezondheid 
- Roy Schaaij  Kinderfysiotherapeut Tamminga 
- Harry Jan Molengaard Kinderfysiotherapeut De Molengaard 
- Jeroen Weber  Docent Informatica HU 
- Willem de Kock  Projectleider innovatieprojecten FNT 
- Elles Kotte   Onderzoekster FITKIDS 
- 5 studenten ICT 

  
              
 
 



KENNIS TRANSFERSYSTEEM 
 Verzamelen en toepasbaar maken van kennis en kunde voor de beroepspraktijk 

 
 Op basis van “Kennissynthese: een handleiding”[Bos & van Kammen] 

 
 Combineren van wetenschappelijk onderzoek met informatie uit de praktijk 

 
 De volgende stappen staan centraal: 
- Signaleren van problemen en afbakenen vraagstelling 
- Verzamelen van informatie uit onderzoek, beleid en praktijk 
- Verwerken van informatie 
- Contextualisatie, betrekken van stakeholders en samenvatten 

 
- Verslaglegging en verspreiding product (via digitaal KTS, scholing, publicaties, 

studenten tijdens stage, symposia…..) 
 



 

Fase  1                                                               Fase 2                                          (Looptijd in jaren) 
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Review meten activiteiten in rolstoel
Validatie activiteitenmonitor rolstoel 

Review rolstoelvaardigheid
Ontwikkelen test rolstoelvaardigheid
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Definitieve KTS
Fit for the Future !

Ontwerp werkmodel KTS
Verzamelen beschikbare kennis (kennissynthese)
Protocollen ontwikkelen obv beschikbare kennis
Workshops nieuwe kennis
Testen en gebruik nieuwe kennis

Implementatie  en evalutie
rolstoeltraining 
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Ontwikkelen  en validatie 
meetinstument fysieke activiteit
Voor de prakijk

Review factoren bewegingsstimulering
Implementatie en evaluatie 
bewegingsstimuleringsprogramma 



ONTWIKKELING KTS 
 Doelstelling project: aanzet geven tot de ontwikkeling van het digitale KTS 

 
 

 Inhoud en vorm KTS afhankelijk van vragen vanuit werkveld: waar is 
behoefte aan? 
 
 

 Kennis vanuit onderzoek vertalen naar toepasbare kennis voor werkveld 
 
 

 Samenwerking met werkveld                 FITKIDS, maar ook mensen uit 
revalidatie en NVFK 
 

 



Speerpunt HU en  
het lectoraat ADIS 

 Het speerpunt Zorg en Technologie van de HU biedt een kader 
waarbinnen projecten van het lectoraat van het instituut ICT tot hun 
recht komen, in dit geval met het lectoraat Leefstijl en Gezondheid. 
 

Bijvoorbeeld: 
Hoe kan Zorg en Technologie het werk van de beroepsbeoefenaar binnen de 

zorg verlichten en daarmee passend zijn bij de zorgvraag? 
 

 Het Lectoraat Architectuur Digitale Informatiesystemen (ADIS) 
onderzoekt hoe de aansluiting tussen bedrijfsprocessen en ICT kan 
verbeteren. Olv dr. ir. Raymond Slot en ing. Wiebe Wiersema 
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Speerpunt HU en  
het lectoraat 

 Digitale architectuur en informatiesystemen 
  
 Technologie in de vorm van ICT is een integraal onderdeel van het 

dagelijkse praktijkproces van de kinderfysiotherapeut geworden.  
 

 Leerproces voor deelnemende studenten 
- gehele ontwikkelcyclus van een software systeem  
- naast een brede solide inhoudelijke basis ook veel sociale 

vaardigheden 
- communiceren met de klant en de gebruiker:  
een werkbaar compromis te bereiken tussen de wensen van de klant en 
wat technisch mogelijk en wenselijk is. 

 



KENNIS TRANSFERSYSTEEM 
Doel: 
Het te ontwikkelen web-gebaseerd systeem dat kinderfysiotherapeuten moet 
helpen bij het stellen van diagnoses bij kinderen cerebrale parese (CP) en spina 
bifida (SB) en bij het opstellen en uitvoeren en van behandelplannen (testen), 
dient…. 
 gebruiksvriendelijk te zijn 
 richtlijnen en testen te bevatten die de beste behandeling bieden 
 goed om te gaan met privacybescherming 
en…. 
 normgevend tov de testen en tbv vergelijking met andere kinderen 
 uitbreidbaar, verder dan CP en SB 

 
Vereisten:  
 Voor een goed werkend systeem is acceptatie door het werkveld cruciaal 
 Fitkids is als werkveld betrokken bij de opzet en inhoud van het KTS 
 Inhoud KTS afhankelijk van vragen vanuit werkveld: waar is behoefte aan? 
 



KENNIS TRANSFERSYSTEEM 
Aanpak 
 Specialisatie Advanced Software Engineering van het instituut ICT  5 

studenten van Informatica en Technische Informatica. 
 
Opzet 
 Eisen en wensen (requirements) van de gebruikers 
      inventariseren en specificeren 
 Opstellen en valideren van de functionele  
      specificaties  
 Opstellen van de software architectuur 
 Ontwerpen, realiseren, testen en valideren  
      van het system (bij de werkgroep en het symposium) 
 



KENNIS TRANSFERSYSTEEM 
Voorbeeld van eisen als input: 
 als kinderfysiotherapeut moet ik kunnen inloggen op de site met 

acceptatie van voorwaarden 
 als kinderfysiotherapeut wil ik kunnen filteren op tests om een eenduidige 

set te krijgen 
 als kinderfysiotherapeut wil ik kunnen zoeken op tests om de kenmerken 

terug te vinden (aandoening of richtlijn of onderzoek of categorie of 
anders) 

 als kinderfysiotherapeut wil ik kunnen zoeken via aandoening 
 ……… 
 

 



KENNIS TRANSFERSYSTEEM 
Output/prototype 
 

Demo 



 



 





WORKSHOP KTS 

Kennis richting de beroepspraktijk: 
 

Aan de slag met het systeem! 
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