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Deelnemers voor het testen van het KTS 
Vanaf februari gaan de docent-onderzoekers samen met een groep studenten van de Faculteit 
Natuur en Techniek, opleiding (Technische) Informatica (ITC) verder met de ontwikkeling van het 
Kennistransfer systeem Fit for the Future! (KTS), met als belangrijkste doel kennis delen en samen 
de zorg voor kinderen met fitheid gerelateerde vragen te ondersteunen. Belangrijk is dat het KTS 
zowel wat betreft de inhoud als de gekozen structuur voldoet aan de wensen van de toekomstige 
gebruikers. We zijn daarom op zoek naar fysiotherapeuten die het leuk vinden om mee te denken en 
toegang willen krijgen tot het systeem als eerste gebruikers. Dit kan op verschillende manieren: 

 Door het KTS te gebruiken en hierop feedback op afstand – gevraagd en ongevraagd – te geven. 
Ongevraagd via een scherm binnen het KTS waar bevindingen en wensen kunnen worden 
gerapporteerd. Gevraagd via een vragenlijst die door de ontwikkelaars ongeveer een keer per 
maand wordt toegezonden, met het verzoek deze in te vullen. 

 Door naast feedback op afstand ook actief mee te denken tijdens vier werkveldavonden en met 
de docent-onderzoekers en studenten het KTS kritisch door te nemen en alle op- en 
aanmerkingen, wensen voor aanvullingen of voor een andere opzet te bespreken. 

 De eerste twee werkveldavonden zijn gepland op 
 

maandag 11 april en 20 juni 2016  
van 18.00 tot 21.00 uur 

 
De andere twee bijeenkomsten worden in het najaar 
georganiseerd. 
Deelnemende therapeuten kunnen voor hun bijdrage 8 
accreditatiepunten verdienen voor het Kwaliteitsdeel van het 
Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en Keurmerk 
Fysiotherapie. Belangstellenden kunnen dit doorgeven door een mail naar Fitfuture@hu.nl. 

 

 Verslag werkveldbijeenkomst 16 januari 2016  

 

Op zaterdag 16 januari vond een terugkomdag plaats voor de fysiotherapeuten die betrokken zijn 
bij de rolstoelvaardigheidstrainingen op de mytylscholen en voor de therapeuten die meedoen aan 
de studie over het effect van Fitkids op beweeggedrag. Een hele leuke dag met 27 enthousiaste 
therapeuten, onderzoekers en studenten met als doel kennis uitwisselen over het hoe en waarom 
van High Intensity Interval Training (HIT) bij kinderen, rolstoelvaardigheidstraining en het meten 
van dagelijks bewegen d.m.v. de Activ8. Een zeer inspirerende dag voor alle deelnemers. Allen 
hartelijk dank voor jullie bijdrage! 
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Rolstoelvaardigheid in BOSK magazine 
In het januari nummer van het BOSK magazine staat een artikel voor ouders en kinderen over de 
rolstoelvaardigheidstrainingen van de Let’s Ride…studie in samenwerking met KJ Projects. Klik hier 
voor volledig artikel. 

 

   

 

Consortiumbijeenkomst 21 maart 2016 
 

De volgende consortiumbijeenkomst is gepland op maandag 21 maart 2016. Ook dan staat de 

ontwikkeling van het KTS centraal. 

 

 

 De volgende Nieuwsbrief zal in februari 2016 worden verstuurd. Mocht u hiervoor een 

bijdrage hebben, dan kunt u dit sturen naar Fitfuture@hu.nl 
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