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NSGK subsidie toegekend! 
Hogeschool Utrecht ontving in het kader van het onderzoeksprogramma Fit for the Future! op 23 februari 

een cheque van 60.000 euro van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Deze 

extra subsidie is aangevraagd voor een uitbreiding van het onderzoek naar de rolstoelvaardigheden.  

De effecten van de ontwikkelde rolstoelvaardigheidstrainingen kan met dit extra geld bij een grotere 

groep kindern worden onderzocht en in kaart gebracht zodat de training verder kan worden 

geoptimaliseerd en uitgerold.  

De feestelijke uitreiking vond plaats bij Mytylschool De Trappenberg in Huizen, waar een rolstoeltraining 

werd gegeven. Marleen Sol nam de cheque in ontvangst van Silvia Muije van NSGK. Marleen: ‘Met dit 

geld kunnen we gedegen onderzoek doen en onze bevindingen en ervaringen breed inzetten onder 

professionals en ouders. Hierdoor kunnen we nog meer kinderen helpen die in hun dagelijks leven een 

rolstoel moeten gebruiken.’ 
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35 therapeuten Heliomare getraind in rolstoelvaardigheidstest 
In februari is K-J Projects samen met Marleen Sol van de HU gestart met trainingen op de 

mytylschool van Heliomare. Heliomare is hiermee de vierde school van de vijf die deelnemen aan het 

onderzoek en met de rolstoelvaardigheidstraining van start gaan. Het interessante aan deze groep is 

dat de gemiddelde leeftijd hoger ligt dan bij de meeste overige groepen en ook hun vaardigheid is al 

op een redelijk niveau. Voor ons een uitdaging om de training ook voor hen spannend en interessant 

te maken. Tijdens de training viel op dat ook hier de meeste kinderen nog met een anti-kiepwiel reden 

en ondanks hun vaardigheid niet het vertrouwen hadden om zonder te rijden. Al na twee lessen 

hebben de meeste deelnemers hun anti-kiepwiel verwijderd of ingeklapt. Ook al is de fysieke 

vaardigheid nog niet direct verbeterd, we merken dat veel kinderen al na enkele lessen meer 

vertrouwen in zichzelf krijgen. Dit laatste is voor ons als trainers het belangrijkste doel. We beseffen 

ons dat kinderen tijdens de les, onder begeleiding, weliswaar veel kunde laten zien maar de grootste 
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vooruitgang wordt geboekt wanneer zij het vertrouwen hebben de stoel ook daadwerkelijk de baas te 

zijn en zelfstandig nieuwe dingen gaan uit proberen in hun dagelijkse setting.  

In het kader van de kennis overdracht werd door Dirk Gideonse, namens K-J Projects, op Heliomare 

ook een miniworkshop rolstoelvaardigheid gegeven aan 35 therapeuten van het kinderteam. Het blijft 

ons nog steeds opvallen dat veel therapeuten over weinig knowhow en vaardigheid beschikken als 

het gaat om rolstoel rijden, naar ons idee nog een gebied waar kansen liggen. We hopen dan ook dat 

het onderzoek er aan bij zal dragen dat de rolstoelvaardigheid de komende jaren op een hoger plan 

komt te staan in het Mytyl onderwijs.  

Want voor kinderen met meer vertrouwen in de rolstoel zal de weg naar zelfstandigheid een stuk 

soepeler verlopen. 

  

Minor Kind en Inspanning van start 
In het onderzoeksproject Fit fort he Future! is de minor `Kind en Inspanning’ontwikkeld. 

Het onderwerp dat centraal staat in deze minor is hoe gezond is het voor kinderen en jong 

volwassenen met een fysieke beperking of chronische ziekte om fysiek fit en actief te zijn.In deze 

multidisciplinaire minor gaat het over het meten en verbeteren van fysieke fitheid en activiteit bij 

gezonde kinderen en bij hun leeftijdsgenoten met een lichamelijke beperking. Het eerste theoretische 

gedeelte van de minor van 3 maanden beoogt de studenten optimaal voor te bereiden op de 

participatie binnen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in het tweede deel van de minor, 

eveneens van 3 maanden. In dit deel van de minor gaan de studenten aan de slag met kinderen en 

jongeren met een fysieke beperking of chronische ziekte (12 tot en met 18 jaar), met bijvoorbeeld 

cerebrale parese, spina bifida, jeugdreuma, aangeboren hart- of longaandoeningen, kanker, en 

metabole ziekten.  

Studenten werken onder begeleiding met kinderen met een beperking en kunnen zich door de 

opdrachten uit de minor oriënteren op hoe het is om met kinderen te werken. Daarnaast biedt deze 

minor ook een goede voorbereiding om te werken met het sportende kinderen met een beperking. 

Hierdoor biedt deze minor een goede voorbereiding voor de opleiding master Fysiotherapie, 

specialisatie Kinderfysiotherapie en Sportfysiotherapie, maar ook voor andere beroepen geldt dat 

deze minor een pluspunt is als je wilt gaan werken in een setting met kinderen.  

 

Even voorstellen: Marjolein van Keulen 
Sinds drie maanden ben ik betrokken bij de ontwikkeling van het 

kennistransfersysteem. Één van de projecten van FFF. In deze 

nieuwsbrief wil ik me graag voorstellen.  

Mijn naam is Marjolein van Keulen en ik ben 22 jaar. Ik zit nu in 

het derde jaar van mijn Bachelor opleiding Fysiotherapie aan de 

Hogeschool Utrecht. Ik heb de minor Kind & Inspanning afgerond 

en heb hierdoor kennis opgedaan over inspanning gerelateerde 

testen bij kinderen. Vanuit de opleiding komen er vaak e-mails 

langs waarbij honour-cursussen of honour-projecten worden 

aangeboden. Deze projecten bieden studenten de mogelijkheid 

iets extra’s te doen naast de opleiding en daar is dan een 

zogeheten ‘ster-punt’ mee te behalen. Toen ik de e-mail las met 

de uitdaging op het gebied van kinderfysiotherapie en onderzoek trok dat mijn interesse. Het bleek te 

gaan om een project waarbij er een verbinding gemaakt moet worden tussen de Faculteit 

Gezondheid en de Faculteit Natuur en Techniek in het kader van de ontwikkeling van een 

kennistransfersysteem voor kinderfysiotherapeuten. Super interessant en naar mijn idee een 

belangrijke ontwikkeling met het oog op de toekomst dus ik was meteen enthousiast! Nu is het aan 

mij de taak om ervoor te zorgen dat de communicatie en samenwerking zo soepel mogelijk verloopt. 

Ik help bijvoorbeeld ‘de jongens van natuur en techniek’ met welke testen en welke informatie van de 

testen in het systeem belangrijk zijn. Of ik leg de betekenis uit van termen die vaak voorbij komen. 

Aan de andere kant probeer ik ook alles wat de kinderfysiotherapeuten aan ideeën opperen een 

beetje te structureren zodat het overzichtelijk blijft. Soms lastig maar vooral vaak ook erg grappig. 

Alleen al over de woorden ‘test’ of ’hypothese’ kunnen enorme miscommunicaties ontstaan, een 

leuke en leerzame uitdaging dus! 

 

Consortiumbijeenkomst  
Maandag 21 maart vond de consortiumbijeenkomst plaats. Gesproken is over de borging van het 

KTS in de toekomst en de plannen die hiervoor bestaan. Vervolgens deze de studenten van de FNT 

verslag van de stand van zaken het KTS en is uitgebreid ingegaan op vragen van hen en van de 



consortiumpartners over de inhoud. 

Aandacht werd besteed aan het 

ontwikkelen van een template voor de 

aanlevering van de protocollen. In kleinere 

groepjes werd met de studenten van de 

FNT gesproken over de invulling van de 

normwaarden van de testen. 

 

Overig nieuws 
In de nieuwsbrief van de WCPT staat een uitgebreid artikel over de onderzoekslijn `Kind en 

Inspanning’van de HU en over FFF (pagina 11-13): 

www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/subgroups/ioptp/IOPTP-March2016-Newsletter.pdf 

Willem de Kock , projectleider in FFF namens de Faculteit Natuur en Techniek, heeft een andere 

functie geaccepteerd. Hij wordt projectadviseur bij een bedrijf dat advies geeft aan overheden en hen 

verbindt aan particuliere bedrijven ten aanzien van geodata. We zullen hem dus moeten missen in 

FFF. We wensen hem veel succes met zijn nieuwe baan! 

 

Agenda 
Werkveldavonden  maandag 11 april van 18.00 tot 21.00 uur 

   maandag 20 juni 2016 van 18.00 tot 21.00 uur 

Centraal staat de inhoud van Kennis Transfer Systeem (KTS). 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. Wie hieraan een bijdrage wil leveren is van harte 

uitgenodigd. 

De andere  werkveldbijeenkomsten 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. 

Aanmelden kan bij Fitfuture@hu.nl. 

 
De volgende Nieuwsbrief zal  in mei 2016 worden verstuurd. Mocht u hiervoor een bijdrage hebben, dan 

kunt u dit sturen naar fitfuture@hu.nl. 

 www.fitforthefuture.hu.nl  
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