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Werkveldavonden 2015 
De werkveldavonden voor 2015 zijn van start gegaan.  De eerste bijeenkomst van Werkgroep 3 over de 
Rolstoelvaardigheidstest  was 9 februari. De data van de overige bijeenkomsten van Werkgroep 3 in 
2015 zijn 18 mei, 31 augustus en 9 november 2015. De eerste bijeenkomst van Werkgroep 1 en 2, over 
de vormgeving en inhoud van het KTS (Kennis Transfer Systeem), staat gepland op 2 maart. De data van 
de andere bijeenkomsten volgen later. Voor actief een bijdrage leveren aan het FFF onderzoek door het 
bijwonen van deze werkveldavonden, het werven van proefpersonen of op een ander manier 
meedenken kunnen jaarlijks 8 accreditatiepunten voor  het Kwaliteitsregister van de KNGF worden 
toegekend 

 

 Wil je de werkveldbijeenkomsten bijwonen of op een andere manier actief een bijdrage leveren aan 
Fit fot the Future! meld je dan aan bij anne.vandijk@hu.nl 
 
Consortiumbijeenkomst 2 maart 2015 
Maandag 2 maart van 15.00 tot 17.00 uur (1.202) komt het consortium van Fit for the Future! bijeen. De 
stand van zaken van het onderzoek van de verschillende werkgroepen zal worden besproken. Daarnaast 
wordt bekeken hoe de eerste fase van het onderzoeksprogramma kan worden afgerond en wat nodig is 
voor de start van fase 2. 

 

  
WCTP 2015 
 

 

 

 

 

   
 Tijdens het vierjaarlijkse wereldcongres Fysiotherapie van de World Confederation for Physical Therapy 

in Singapore van 1 tot 5 mei 2015 worden twee workshops door consortiumleden van  Fit for The 
Future! verzorgd. 

 

mailto:anne.vandijk@hu.nl
http://www.wcpt.org/
http://www.wcpt.org/congress


Annet Dallmeijer van VU Medisch Centrum verzorgt een `Focused symposia session’  met als titel 
Muscle strength in cerebral palsy treatment: current issues and developments. Lees meer 

In de `Focused symposia session’  waarin Janke de Groot (HU), Tim Takken (UMCU) en Olaf Verschuren 
(De Hoogstraat) participeren, staat beweging centraal: Exercise: disability across lifespan`.  
Lees meer 
 
Naast deze twee workshop worden op het congres presentaties verzorgd door Manon Bloemen (HU) 
over de Let’s Ride studie en door Jacqueline Nuysink (eveneens vanuit HU) over de GODIVA studie 
(Gross motor development of infants using home-video registration with the Alberta Infant Motor Scale). 

 
Publicaties 
Het artikel van Carla Nooijen over de validatie van de Vitamove is geaccepteerd in Journal of 
NeuroEngineering and Rehabilitation. In dit artikel is de validiteit van de VitaMove activiteiten monitor 
beschreven voor kinderen die gedeeltelijk of volledig rolstoel gebonden zijn. Voor kinderen die volledig 
rolstoel gebonden zijn bestaat de activiteiten monitor uit drie sensoren waarvan één gedragen wordt op 
de romp en één op elke pols. Voor gedeeltelijk rolstoel gebonden kinderen wordt ook nog op elk 
bovenbeen een sensor gedragen. Elke sensor bevat een versnellingsmeter en door de signalen van de 
sensoren te combineren kan er gemeten worden welke activiteit wordt uitgevoerd. Om de validiteit te 
bepalen hebben 12 kinderen met spina bifida of cerebrale parese een protocol van veel voorkomende 
alledaagse activiteiten thuis of op school uitgevoerd. Zij droegen tijdens het uitvoeren van dit protocol 
de VitaMove activiteiten monitor en werden gefilmd. De resultaten van de Vitamove activiteiten 
monitor zijn vervolgens per seconde vergeleken met wat er op de film te zien was. Hieruit is bepaald dat 
deze activiteiten monitor een valide instrument is om beweeggedrag te meten van kinderen die 
gedeeltelijk of volledig rolstoel gebonden zijn. Deze activiteiten monitor zal in verder onderzoek binnen 
Fit for the Future! ingezet worden om het beweeggedrag bij deze kinderen in kaart te brengen.  
Carla Nooijen, Janke de Groot, Henk Stam, Rita van den Berg-Emons. Hans Bussmann. Validation of an 
activity monitor for children who are partly or completely wheelchair-dependent, Journal of 
NeuroEngineering and Rehabilitation Lees meer   
 
Manon Bloemen heeft recent een artikel gepubliceerd  over de resultaten van het kwalitatieve 
onderzoek naar de factoren die een rol spelen bij de deelname aan fysieke activiteiten door kinderen 
met Spina Bifida (SB) is. Kinderen met SB zijn minder fit en minder actief dan andere kinderen met een 
beperking. Alhoewel na fysieke training de fitheid lijkt toegenomen, wordt deze vaak niet gehandhaafd, 
omdat fysieke activiteit niet toe blijkt te nemen na het trainen alleen. Het is daarom belangrijk de 
factoren die een rol spelen bij participatie in fysieke activiteit te achterhalen ten einde interventies te 
ontwikkelen die beter aansluiten bij kinderen met SB. Door middel van interviews en 
focusbijeenkomsten zijn zowel de persoonlijke als de omgevingsfactoren in kaart gebracht. 
Geconcludeerd wordt dat in interventie programma’s voor een gezonde en actieve leefstijl van kinderen 
met SB een individuele benadering van het kind en een inschatting van zijn mogelijkheden in relatie tot 
fysieke activiteiten standaard moeten worden ingebed.  
Bloemen M, Verschuren O, van Mechelen C, Borst H, De Leeuw A, van der Hoef M, de Groot JF. Personal 
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and environmental factor to consider when aiming to participation in physical activity in children with 
Spina Bifida: a qualitative study. In BMC Neurology 2015. Lees meer 

 
Een tweede artikel van Manon Bloemen verschijnt binnenkort in het Journal of Rehabilitation Medicine 
2015. Bloemen M, Takken T, Verschuren O, Bakcx F, de Groot JF Wheelchair ergometry versus 
armcranking in maximal exercise testing, which is best in children who are wheelchair dependent? 

Studenten Hogeschool Utrecht 
Sinds de start van het studiejaar 2014-2015 participeren 57 studenten van Hogeschool Utrecht in het Fit 
for the future! onderzoek in het kader van hun afstudeeropdracht. Deze studenten volgen de bachelor 
opleiding Fysiotherapie of Oefentherapie Cesar, of de masteropleiding Kinderfysiotherapie. In juni 
presenteren zij hun onderzoeksresultaten in een postersessie. 
 
Minor Kind en Inspanning 
Maarten Werkman is de nieuwe coördinator van de minor Fitheid en activteit  bij kinderen met een 
beperking en praktijkgericht onderzoek. Deze minor gaat in september 2015 van start en duurt een half 
jaar. De studenten werken in deze minor met kinderen en jongeren met een beperking. In het eerste 
gedeelte van de minor leren zij theorieën over onder andere de inspanningsfysiologie bij kinderen, de 
relatie tussen activiteit en fitheid, beperkende factoren om mee te doen aan sport en spel bij kinderen 
met een beperking en ook het optreden van blessures wanneer kinderen met een beperking gaan 
bewegen. Ook leren ze hoe ze omgaat met kinderen en hoe je fitheid en activiteit meet. Tijdens het 
tweede deel gaan ze participeren in aan één van de praktijkgericht onderzoeken binnen de 
onderzoekslijn `Kind en Inspanning’ van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid, waaronder Fit for the 
Future! Zij  kunnen hun onderzoek doen naar verschillende aspecten van sport en (kinder)fysiotherapie 
ter bevordering van fitheid, activiteit en de rol van rolstoelvaardigheid.  Ze worden hierin begeleid door 
docent-onderzoekers van het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid. 

 
 De volgende Nieuwsbrief zal  in april 2015 worden verstuurd. Mocht u hiervoor een bijdrage hebben, dan kunt u 

dit sturen naar anne.vandijk@hu.nl 
 

  

www.fitforthefuture.hu.nl 
 

 

 

                                      

 

   

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