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 Stand van zaken KTS  

 

Op dit moment werken 10 studenten van de specialisatie Advanced Software Engineering van het 

Instituut voor ICT aan de ontwikkeling van het KTS. De studenten hebben door het bijwonen van 

werkveldbijeenkomsten, een bezoek aan een praktijk voor kinderfysiotherapie en afstemming met 

de andere werkgroepen een beeld gevormd van het gevraagde systeem en dit vertaald naar de 

techniek. Achter de schermen zijn ze ook technisch druk bezig. Er is een ontwikkelomgeving 

opgebouwd die het mogelijk maakt om het KTS beschikbaar te stellen in de toekomst, zowel voor 

testers als ontwikkelaars, en die de noodzakelijke beveiliging bevat. Verder is veel aandacht 

gegaan naar het datamodel. Wordt wel de juiste informatie opgeslagen, en hoe dan? In juni volgen 

weer enkele weken waarin de studenten fulltime aan de slag zijn, waarna er weer resultaten 

gedeeld kunnen worden. 

 

 Rolstoelvaardigheidstrainingen van start  

 In het kader van het onderzoeksproject Fit for the Future! is samen met Revalidatiecentrum De 

Hoogstraat, Mytylschool Ariane de Ranitz en K-J projects een rolstoelvaardigheidstest voor 

kinderen ontwikkeld. Dit betreft de vaardigheid om in een handbewogen rolstoel te kunnen 

verplaatsen en obstakels te overwinnen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Als onderdeel 

van dit project wordt door K-J Projects rolstoelvaardigheidstrainingen gegeven aan kinderen en 

jongeren in een handbewogen rolstoel. Afgelopen jaar hebben 24 enthousiaste kinderen/jongeren 

deze trainingen gevolgd. Er waren 2 groepen op Mytylschool De Trappenberg en 2 groepen die 

werden georganiseerd door BOSK. Afgelopen maand hebben al 12 kinderen de training succesvol 

afgerond. De resultaten van deze rolstoelvaardigheidstrainingen worden vervolgens door Marleen 

Sol worden geëvalueerd. 

Een van deze training vond plaats in Apeldoorn. Onlangs is hierover een item door RTV 

Apeldoorn uitgezonden.  

Voor deze opname zie: https://www.youtube.com/watch?v=SZiRY6YrEC4 

 

 Rolstoelvaardigheidstrainingen in de praktijk De Molengaard  

 

In samenwerking met de Molengaard wordt op 20 mei en 17 juni 2015 in de Marsdijkhal in Assen 

de rolstoelvaardigheidstraining gegeven door Kees-Jan van der Klooster. De derde en vierde 

training wordt in het najaar gegeven. Er gaan 6 kinderen uit het noorden van het land aan deze 

training meedoen. 

Ook de resultaten van deze rolstoelvaardigheidstrainingen worden vervolgens door Marleen Sol 

geëvalueerd.  

 

 Resultaten FFF onderzoek: pilot Scholing Bewegingsstimulering  

 

Op dit moment vindt de evaluatie plaats van de pilot Scholing `Bewegingsstimulering in de 

kinderfysiotherapeutische praktijk’. 

Alle deelnemende kinderfysiotherapeuten hebben in april, een half jaar na de scholing, video 

opnames gemaakt van een evaluatiegesprek en een behandeling van een kind dat zij onder 

 

https://www.webmail.hogeschoolutrecht.nl/owa/redir.aspx?SURL=fyD53Xp1LG5zBztMrE9Skwljixu8FRFtWmYdNISWdUsDmldG5l3SCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAHkAbwB1AHQAdQBiAGUALgBjAG8AbQAvAHcAYQB0AGMAaAA_AHYAPQBTAFoAaQBSAFkANgBZAHIARQBDADQA&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dSZiRY6YrEC4


behandeling hebben. 

Deze video’s zullen via een scoringslijst systematisch vergeleken met de video opname van een 

evaluatiegesprek en een behandeling voorafgaand aan de scholing. 

Op deze manier wordt in kaart gebracht of de scholing heeft geleid tot een veranderde werkwijze 

met betrekking tot het stimuleren van bewegen in de kinderfysiotherapeutische praktijk. 

Daarnaast zijn de kinderfysiotherapeuten geïnterviewd over hun ervaringen met de scholing en 

hun ervaringen met de werkwijze bewegingsstimulering. 

De interviews met de ouders van de kinderen die door de kinderfysiotherapeut zijn behandeld 

worden in mei afgerond.  

In een latere nieuwsbrief informeren we u graag over de resultaten.  

 Fitkidsdag   
 Tijdens de jaarlijkse Fitkidsdag, gehouden op 17 april, is uitgebreid stilgestaan bij Fit for the 

Future!. Zowel het HAYS onderzoek als het onderzoek waarin de Activ8 wordt gevalideerd voor 

lopende en rolstoel gebonden kinderen zijn onder de aandacht gebracht.  

Verder heeft Elles Kotte tijdens de Fitkidsdag het onderzoek naar het effect van Fitkids op 

beweeggedrag toegelicht. Het onderzoek, waarin de Activ8 gebruikt gaat worden, zal in september 

2015 van start gaan. Fitkidscentra waren erg positief over de Activ8. 

 

 Symposium en workshops Rolstoelvaardigheid en Rolstoelfitheid  

 

Op zaterdag 27 juni organiseren we in het kader van Fit for the Future! voor de deelnemende 

Mytylscholen en Revalidatiecentra aan de rolstoelvaardigheidstesten een symposium en 

workshopdag. Er worden 3 workshops aangeboden over de Rolstoelvaardigheid test afname, de 

Shuttle Ride Test afname en HIT training en de Rolstoelvaardigheid training. Het programma kun 

je hier bekijken. Indien er voldoende plaats is kunnen andere belangstellenden ook deelnemen. 

Voor hen wordt een bedrag van € 25,= in rekening gebracht. Zij kunnen zich aanmelden bij 

Anne.vandijk@hu.nl en ontvangen zo snel mogelijk bericht of zij geplaatst zijn. 

 

 Verslag WCTP 2015  
 

 
Tijdens het vierjaarlijkse wereldcongres Fysiotherapie van de World Confederation for Physical 

Therapy in Singapore van 1 tot 5 mei 2015 zijn  twee symposia door consortiumleden van  Fit for 

The Future! verzorgd. 

Janke de Groot was voorzitter van een internationaal symposium getiteld `(in)Activity and health 

in childhood onset disability across the lifespan’. Samen met dr. Olaf Verschuren, dr. Tim Takken, 

dr. Carol Maher (Australië), dr. Lesley Wiart en dr. Désirée Maltais (beiden uit Canada) werd 

uitgebreid gesproken over niet alleen het belang van fitheid voor gezondheid en functioneren, 

maar ook het stimuleren van fysieke activiteit om de behaalde fitheidswinst te behouden. Het gaat 

dan zowel om het doorbreken van sedentair gedrag als stimuleren van gezond bewegen in het 

dagelijks leven van het kind. Zowel Lesley Wiart als Carol Maher lieten zien dat dat geen 

gemakkelijke opgave is, en dat de kinderfysiotherapeut eigenlijk best kan samenwerken met 

beweegaanbieders in de buurt of met de gymleraren op school. Dat sluit mooi aan bij de 

ontwikkelingen in Nederland waarbij buurtcoaches en `beweegmakelaars’ een rol gaan spelen 

binnen het beweegaanbod in de wijk en de wet passend onderwijs, waardoor, net als in het 

buitenland, kinderen met een beperking steeds vaker naar regulier onderwijs gaan. De conclusie 

van het symposium was dat het heel lastig is om beweeggedrag te veranderen en dat huidige 

studies wisselende resultaten laten zien van interventies gericht op het stimuleren van fysieke 

activiteit. Vanuit de gedachte jong geleerd, oud gedaan is hier een mooie taak weggelegd voor de 

kinderfysiotherapie! 

 

file://medewerkers.ad.hvu.nl/dfs/Users/FG/anne.vandijk/Desktop/Uitnodiging%20symposium%20FFF%2027%20juni%202015.pdf
mailto:Anne.vandijk@hu.nl
http://www.wcpt.org/
http://www.wcpt.org/congress


Annet Dallmeijer van VU Medisch Centrum heeft een `Focused symposia session’  met als titel 

Muscle strength in cerebral palsy treatment: current issues and developments verzorgd.  

Daarnaast heeft Manon Bloemen 2 presentaties gehouden. In de eerste presentatie heeft ze de 

betrouwbaarheid en validiteit van de Shutle Ride Test voor kinderen met spina bifida die gebruik 

maken van een rolstoel gepresenteerd. Tijdens de tweede presentatie is ze ingegaan op de 

belemmerende en bevorderende factoren voor fysieke activiteit voor kinderen met spina bifida. 

 

 
Komende congressen  

 De komende tijd staan er veel bijeenkomsten op het programma waaraan de onderzoekers van  

Fit for the Future! een bijdrage leveren of  die interessant zijn voor de partners van het project. 

 

21 juni 2015 Racerunner Battle (Atletiekbaan Maarschalkerweerd Utrecht) 

30 juni 2015 Cycling and Society: Kind en Fiets  n.a.v. de Grand Départ, samenwerking HU, 

UMCU, UU en HKU m.m.v. o.a. lezingen van Janke de Groot  en Tim Takken.  

Link: http://cycling-society.org/ 

9-13 september Pediatric Work Physiology meeting XXIX 

NVFK najaarscongres in november. 

 

 Publicaties   

 Het artikel van Manon Bloemen et al. is onlangs verschenen in het Journal of Rehabilitation 

Medicine 2015. In dit artikel wordt de validiteit en betrouwbaarheid besproken van de maximale 

inspanningstest op de rollerband voor kinderen met spina bifida die gebruik maken van een 

 



rolstoel.  

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?  

http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-1944  

  

Het artikel van 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, is inmiddels al 2110 keer 

gedownload. Link: http://www.jneuroengrehab.com/content/12/1/11/abstract 

Het eerste artikel van Manon Bloemen: Bloemen MA, Verschuren O, van Mechelen C, Borst HE, 

de Leeuw AJ, van der Hoef M, de Groot JF. Personal and environmental factors to consider when 

aiming to improve participation in physical activity in children with Spina Bifida: a qualitative study, 

is 1000 keer gedownloaded. Link: http://www.biomedcentral.com/1471-2377/15/11. 

 Sporten is goed voor iedereen! Of niet ………?  
  In het HAYS (Health in Adapted Youth Sports) onderzoek kijken we of sporten goed is voor de 

fysieke fitheid en de psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren met een lichamelijke 

beperking of een ziekte.  

Hiervoor zijn we op zoek naar sportende en niet sportende kinderen en jongeren met een 

chronische ziekte of lichamelijke aandoening van 10 tot en met 18 jaar.  

De testen (geen prik) duren ongeveer 3 uur waarna men een activiteitenmonitor naar huis krijgt 

voor een week. Gedurende een jaar worden nog de eventuele blessures geregistreerd. 

Voor meer informatie klik hier 

Email: hays@hu.nl 

Telefoon:  ma/di/do 9.00 - 17.00 uur: 06-18955920 (Karin van der Ende-Kastelijn) 

   ma/di/woe van 9.00 tot 17.00 uur: 06-28309768 (Kristel Lankhorst) 

 

  

De volgende Nieuwsbrief zal  in juli 2015 worden verstuurd. Mocht u hiervoor een bijdrage 

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

 

 www.fitforthefuture.hu.nl  

 

  

 

     
 

  
 

 

http://husite.nl/fitforthefuture/wp-content/uploads/sites/57/2014/05/HAYS_flyer.pdf

