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De HAYS studie bekijkt de effecten van  deelname aan sport op de 
gezondheid, fitheid, schoolprestaties en algemeen welbevinden bij 
kinderen met een beperking of chronische aandoening.                                                                                                                                                              
 
 



 
Congres activiteiten 
Het HAYS onderzoek heeft de eerste resultaten mogen presenteren op verschillende congressen in 
het land. 
Hierbij een overzicht en een paar foto’s van waar we de kennis die we opdoen door jullie deelname 
verspreiden! 
 

Het Pediatric Work Physiology congres – september 2015 

Dit congres stond helemaal in het teken kinderen en 
inspanning. Sprekers van over de hele wereld waren 
aanwezig om ook naar onze eerste resultaten van het 
onderzoek te luisteren. 
Karin heeft verteld over de groep voetballers met een 
Cerebrale Parese, Kristel heeft een tweetal posters 
gepresenteerd over conditie, fysieke activiteit en blessures. 
Het was erg leuk, maar voor ons als onderzoekers ook best 
spannend, omdat er zoveel buitenlandse gasten waren, 
mochten we alles in het Engels presenteren. 
 

Het NVFK congres op 6-11-2015  
Voor kinderfysiotherapeuten in Nederland was er 
dit jaar een congres georganiseerd. De opkomst 
was grootst en het was een leerzame en leuke 
dag. 
Kristel Lankhorst heeft de eerste resultaten 
verteld van het HAYS onderzoek met betrekking 
tot de blessures die voorkomen bij de kinderen 
die op dit moment gemonitord worden. 
Verder in deze nieuwsbrief kan je een aantal van 
deze resultaten teruglezen. 
De reacties van de kinderfysiotherapeuten waren 
erg leuk en zien het onderzoek als waardevolle 
informatie waarmee zij zelf verder kunnen in de 
praktijk. 

 



 
Dag van het Sportonderzoek 29-10-2015 
In Zwolle, werd dit jaar de dag van het sportonderzoek 
gehouden. Uiteraard waren wij ook van de partij. Zowel Kristel 
als Karin hebben de eerste resultaten gepresenteerd van het 
HAYS onderzoek. 
Kristel vertelde over hoe fit en actief jullie zijn in het dagelijkse 
leven en wat de bijdrage van sport daarin kan zijn. Karin 
vertelde over wat de invloed van het aantal minuten sporten is 
op de conditie. 
Ook heeft Timo, student neuropsychologie, zijn 
onderzoeksverslag gepresenteerd. Hij vertelde over de 
uitkomsten van de tablet test, dus wat jullie concentratie en 
aandacht is. 
Het was een erg leuke en leerzame dag! 

Werving van kinderen voor het onderzoek 
Omdat we nog steeds kinderen nodig hebben voor het onderzoek, zijn Karin en Kristel met studenten 
fysiotherapie aanwezig geweest op verschillende sportdagen. 
Zoals de BOSK sportdag, in september in Zwolle (zie foto). Hier waren kinderen en ouders aanwezig 
om verschillende sporten uit te proberen en te ervaren welke sport leuk is om te doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook zijn we naar de Paralympische Talentendag in Doorn geweest van NOC-NSF, dat was in oktober. 
Ook daar hebben we veel ouders en kinderen mogen informeren over ons onderzoek. (zie fotos). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenten en onderwijs – Minor Kind en Inspanning 
Vanaf september 2015 zijn er een 12-tal studenten gestart in de Minor Kind en Inspanning. De 
studenten doen de opleiding fysiotherapie, oefentherapie, huidtherapie of verpleegkunde. 
Zij zijn allen geïnteresseerd in het doen van inspanningstesten en onderzoek en zijn daarom 
aangesloten bij het HAYS onderzoek om vaardigheden en kennis op te doen. 
Op dit moment worden er 2 onderwerpen verder uitgediept door de studenten. 
Een vraagstuk over blessures en een vraagstuk over de gezondheid zoals bloeddruk en 
vetpercentage. 
Twee andere studenten van de opleiding Sport en Bewegen aan de Hogeschool in Haarlem, werken 
op het moment aan de fitheidsrapporten en het uitlezen en analyseren van de activiteiten monitor 
die jullie een week lang gedragen hebben. 

 
Overzicht van de kinderen in de HAYS studie 
Bij het HAYS onderzoek worden alle deelnemers een jaar lang gemonitord om te onderzoeken of ze 
blessures of ziektes oplopen. Als dit het geval is wordt er bekijken wat voor blessure of ziekte dit is. 
Op dit moment volgen we 61 deelnemers, 31 jongens en 30 meisjes. De leeftijden lopen van 10 tot 
19 jaar. De top 3 van meest voorkomende leeftijden staat in het figuur hieronder. 
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Binnen het onderzoek doen er kinderen mee met verschillende aandoeningen. Deze aandoeningen 
kunnen gecategoriseerd worden. De drie meest voorkomende categorieën staan in het figuur 
hieronder.  
 

 
 
 
 
Blessure- en ziekteregistratie 
Elke twee weken krijgen de deelnemers een vragenlijst toegestuurd om te informeren of er sprake 
geweest is van een blessure of ziekte. Tot nu zijn er al ongeveer 890 lijsten verstuurd en hebben we 
ook bijna alles weer teruggekregen. Hier zijn we heel blij mee, want alleen als iedereen mee blijft 
doen kunnen we goede informatie verzamelen. Als een vragenlijst nog niet terug is gekomen sturen 
we een herinneringsmail en eventueel bellen we nog om te vragen of de deelnemer/ouders de lijst 
alsnog invullen. Afgelopen maand (week 39 t/m 42) zijn er 21 herinneringsmails gestuurd. Als er 
sprake is van een blessure of ziekte nemen wij ook contact op met het kind of met de ouders om 
deze blessure/ziekte verder in kaart te brengen. Dit doen we door middel van een vraaggesprekje. 
Hierna classificeren we de blessure en voeren we alle data in, in de computer. Bij de formulieren die 
we tot nu terug gekregen hebben was er in 71 gevallen sprake van een blessure. De top 3 van 
blessures met de aantallen staat in het figuur hieronder.     
                                            

 
 
In 87 gevallen was er sprake van een ziekte. Voor de top 3 zie hieronder . Het is duidelijk dat ook de 
kinderen die meedoen aan ons onderzoek last hebben van griepperiodes! 
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De eerste deelnemer is inmiddels klaar met het invullen van de blessurevragenlijsten, dit kind heeft 
een jaar lang om de week de vragenlijst ingevuld. Bedankt voor het invullen van alle vragenlijsten! 
 
Bij deze heel erg bedankt aan alle deelnemers voor het invullen van de vragenlijsten en het 
telefonisch beantwoorden van de extra vragen in het geval van een blessure of ziekte. We hopen dat 
iedereen zo goed alle vragenlijsten blijft invullen. Bij de volgende nieuwsbrief wordt er een update 
gegeven over de aantal blessures, ziektes etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gezichten achter de blessureregistratie  
 
Elke week houden deze dames zich bezig met het versturen van de vragenlijsten en het nabellen 
ervan. Leer de gezichten achter de mails en telefoontjes kennen. Binnenkort zal een nieuwe groep 
kinderen het overnemen van Lisanne, Annemarel, Miriam en Anne. De namen van deze nieuwe 
groep zijn: Sander, Moise, Myrthe, Marlous en Kamiel. 
 

Anne 
Mijn naam is Anne, en ik zit momenteel in mijn vierde jaar van de bachelor 
fysiotherapie. Binnen het HAYS onderzoek houd ik me onder andere bezig met 
de blessures. Ik leer op deze manier veel over verschillende blessures en 
ziektes. Wat het voor mij nog leuker maakt is om met jullie, en ook met jullie 
ouders contact te hebben via de telefoon. Ik doe dit dan ook nog met veel 
plezier. Het is voor mij dan ook erg leerzaam om op deze manier met 

fysiotherapie en  onderzoek bezig te zijn. 
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Miriam 
Hoi, ik ben Miriam en ik ben 21 jaar. Ik doe samen met Anne de 
blessureregistratie van de oneven weken. Ik doe dit nu al een tijdje en ik vind 
het ontzettend leuk. Het is vooral leuk om de mensen een keertje aan de 
telefoon te hebben, zeker als ik ze al een keertje eerder heb gesproken. Het is 
soms een uitdaging om ervoor te zorgen dat alle vragenlijsten ingevuld worden, 
maar dat maakt het alleen maar leuker! 
 
 
 

 
Annemarel 
Het HAYS onderzoek is een ontzettend leuk onderzoek. Ik werk nu in mijn stage 
ook met kinderen, dus mijn interesse voor HAYS was snel gewekt. Omdat ik zelf 
veel sport vond ik het onderdeel blessureregistratie leuk om uit te werken. Je 
krijgt zo veel inzicht in het aantal blessures bij chronisch zieke kinderen en je 
hebt ook persoonlijk contact met ze (door bv bellen en mail). Al met al is HAYS 
zeker een aanrader om aan mee te werken! 
 
 
 
 

 
 
Lisanne  
Sinds eind juni dit jaar ben ik begonnen met de blessureregistratie bij HAYS. Dit 
bevalt me zeer goed, het is divers en je leert er veel van. Zo weet ik nu beter hoe 
ik Excel en SPSS moet gebruiken en heb ik inzicht in wat een onderzoek eigenlijk 
allemaal inhoudt. Verder vind ik het heel leuk dat we ook contact mogen 
opnemen met de proefpersonen, in geval van blessure of ziekte en ik leer ook veel 
over het diagnosticeren van een blessure, wat weer goed aansluit bij mijn 
opleiding tot fysiotherapeut.  
 

 Sandra 
Vanaf september 2014 tot en met juni 2015 heb ik meegewerkt  aan het 
HAYS onderzoek in verband met mijn afstudeeronderzoek voor de master 
Fysiotherapiewetenschappen. Eerst heb ik meegedacht over de blessure 
vragenlijsten en  vanaf begin 2015 meegedaan met de blessure registratie en 
het nabellen. Het was erg leuk om met zo’n groot onderzoek mee te doen en te 
ervaren hoeveel   organisatie nodig is om alles goed te laten verlopen. En dit 
alles kan alleen met de medewerking van alle deelnemers, dus hartelijk dank 
hiervoor! 

 



Anne Roos 
Hallo, ik ben Anne Roos van Vredendaal, net afgestudeerd als Master 
Sportfysiotherapeut. Zoals al uit mijn afstudeerrichting blijkt, heb in affiniteit 
met sporten en de hierbij horende blessures. Graag zou ik begrijpen welke 
factoren invloed hebben op het ontstaan van deze blessures. Zodat een ieder 
kan genieten van sport zonder geblesseerd te raken. 
 
 
 
 
 
Tot de volgende nieuwsbrief! 
 
Groet, 
Kristel en Karin 
 
 
 
 
 

Hogeschool Utrecht 
In samenwerking met het SUPER (Shared Utrecht Pediatric Exercise Research )-lab: 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde 

Utrecht 
De Hoogstraat Revalidatie 

 
Mede mogelijk gemaakt door: ZonMw | Stichting Onbeperkt Sportief | Stichting Fitkids | 

Universiteit 
Utrecht | Hogeschool Arnhem en Nijmegen | BOSK | De Hart & Vaatgroep | Patiëntenvereniging 

aangeboren hartafwijkingen | Ronald McDonald Centre Only Friends | KNVB | KNWU 

                                        


