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Verslag Symposium Praktijkgericht onderzoek 
Het symposium Praktijkgericht onderzoek in het kader van Fit for the Future! georganiseerd op zaterdag 11 

juni 2016 was weer een inspirerende dag voor zowel professionals als onderzoekers.   

Zorgprofessionals (kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en leerkrachten van het bewegingsonderwijs) 

die betrokken zijn bij de Let’s Ride…. studie van Marleen Sol hebben workshops gevolgd over de HIT 

training, de rolstoelvaardigheidstraining en – test en hun ervaringen hiermee kunnen delen met de andere 

therapeuten en onderzoekers. De eerste resultaten van het onderzoek Let’s ride…. zijn besproken. Op 

verzoek van de meer ervaren therapeuten werd deze keer ook een workshop aangeboden over het gebruik 

van de adem-gas analyse tijdens de Shuttle Rijtest. Naast de workshops die direct gekoppeld waren aan 

het lopende onderzoek naar rolstoelvaardigheid was  Mario van Bezouw van TNS uitgenodigd voor een 

hele interessante bijeenkomst met uitgebreide uitleg over alle aspecten die van invloed zijn op een goede 

rolstoelfitting. 

Parallel volgden de kinderfysiotherapeuten van de deelnemende Fitkidspraktijken een workshop over de 

Activ8  en het te volgen protocol. Daarna werden verbeterpunten over het gebruik van de Activ8 besproken, 

en ervaringen en tips en trics uitgewisseld voor de implementatie in praktijk. 

 

 
 

Terugkomdag kinderen en ouders 28 mei 2016 
Op zaterdag 28 mei organiseerden onderzoekers en studenten van de Hogeschool Utrecht (HU) voor de 

vierde keer een terugkomdag voor ouders en kinderen die meedoen aan onderzoek van het Lectoraat 

Leefstijl en Gezondheid. Terwijl de ouders waren gekomen om te luisteren en mee te denken over lopende 

onderzoeken, werden de kinderen vermaakt met een swingende workshop rolstoeldans door Kim Roover-

Bezemer en Robert Roover, een pot aangepast hockey en een bezoekje aan de Speeltuinbende en Kees-

Jan van der Klooster op de Supportbeurs. Ook werd er geknutseld aan een gezamenlijk kunstwerk. Na de 

 

http://www.fitforthefuture.hu.nl/


workshops en presentaties kwam iedereen weer samen voor een afsluitende lunch, die financieel 

ondersteund was door Albert Heijn en kregen alle kinderen een tasje met sportieve gadgets van o.a. FC 

Utrecht mee naar huis, maar niet voordat de meeste mensen eerst nog een rondje over de Supportbeurs 

maakten. Dit was de tweede keer dat we dit tijdens de Supportbeurs hebben gedaan en we willen de 

Jaarbeurs Utrecht van harte bedanken voor de koffie en thee en het gebruik van de schitterende VIP 

ruimte, die voor de gelegenheid tot hockeyveld en dansvloer werd omgebouwd! 

  
 

 
 

Werkveldavond 20 juni 2016 
In vervolg op de werkveldavond van 14 april werden de aanvullingen 

en aanpassingen op het KTS naar aanleiding van de feedback van 

het werkveld besproken. Nader werd ingegaan op het aanmaken, 

wijzigen en weergeven van een test en invoer van testresultaten per 

patiënt of voor een groep patiënten tegelijk. Daarna werd een 

demonstratie gegeven van het generen van dynamische 

normwaarden. De studenten van de opleiding van ICT, onder leiding 

van hun docent en onderzoeker Rik Boss, hebben het afgelopen half 

jaar met het KTS een grote stap verder gemaakt. Voor het komende 

jaar staat onder andere het inzien van de gegevens van de 

patiënten, afhankelijk van koppeling aan de bevoegdheid van de 

behandelaars/onderzoekers, en de koppeling van de data aan 

dataopslag van  de bijvoorbeeld het NVFK en de aansluiting op veel 

gebruikte EPD’s om dubbele data-invoer te voorkomen. 

We willen de studenten heel erg bedanken voor hun inzet voor de 

doorgroei van het KTS naar een volwaardig systeem! 

 

 

Meedenken over het 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 ook voor dit  laatste jaar  op zoek naar fysiotherapeuten uit 

verschillende werksettingen, die het leuk vinden om mee te denken en toegang willen krijgen tot het 

systeem als eerste gebruikers. Dit laatste jaar staat vooral in het teken van borging na afloop van het 

project en het opleveren van een product waar de beroepsvereniging van kinderfysiotherapeuten mee 

verder kan. De aftrap van de nieuwe cycli werkveldbijeenkomsten in op 22 september 2016 van 14-16 uur, 

de overige 3 bijeenkomsten worden (in overleg met de groep) gepland. Wie hieraan een bijdrage wil 

leveren is van harte uitgenodigd. De investering van uren wordt vergoed door accreditatie punten.  

 

 



Wat beweegt jou?! 
Sport & Society is een kennis- en innovatienetwerk opgericht door de 

Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht dat de maatschappelijke 

betekenis van sport wil begrijpen. Het netwerk vormt een bundeling van 

hoogwaardige onderzoeks- en kennisinstituten en richt zich op 

kennisontwikkeling, innovatie en toepassing van kennis op het vlak van sport en samenleving.  

Een van de onderzoeksprojecten dat in september 2016 van start gaat, is `Wat beweegt jou?’, een unieke 

onderzoekssamenwerking tussen drie faculteiten van Hogeschool Utrecht naar de kansen en 

belemmeringen voor het het sporten en bewegen van kinderen met een aandoening. Lees hier het 

interview met Manon Bloemen en Sander Hermsen. Neem ook een kijkje op de vernieuwde website van 

Sport & Society. 

 

Fitkids bij Medicort op RTV Utrecht 
In aflevering 10 van het programma NOON tv is een item 

opgenomen over de Fitkids praktijk van Medicort. Deze 

aflevering is op 6 juli uitgezonden op U-Stad en op 8 juli op 

RTV Utrecht. De uitzending is ook op Youtube te bekijken. 

 

 

 

Nieuwe baan Janke de Groot en introductie van Manon Bloemen 
Na 13 jaar werken op de Uithof als onderzoeker en docent afwisselend op het UMCU, het WKZ en 

Hogeschool Utrecht, gaat Janke de Groot deels weg bij de HU. Na jaren onderzoek naar bewegen, fitheid 

en gezondheid bij kinderen met een beperking, waarbij ontwikkelen van interventies en klinimetrie vaak 

centraal stonden, is ze toe aan een nieuwe uitdaging en verbreding van onderzoek. Ze vertelt: `Gesprekken 

met ouders in het kader van kwalitatief onderzoek, waarin ze vaak vertelden hoe zij zorg voor hun kind 

vaak ervoeren en dat die vaak niet ging om hun kind maar om systemen, waren voor mij een belangrijke 

reden om de zorg  in een breder kader te willen onderzoeken. De baan als programmaleider Kwaliteit van 

Zorg sluit mooi aan bij die ambitie en ik hoop bij het NIVEL een goede bijdrage te kunnen leveren aan 

kwaliteit van zorg in Nederland’. Voorlopig blijft Janke nog een dag per week verbonden aan de HU als 

penvoerder van het Fit for the Future! project en onderzoeksleider van de HAYS studie. Andere taken, 

zoals de ontwikkeling van het KTS en de samenwerking daarbij met de Faculteit Techniek en de NVFK 

worden overgenomen door Manon Bloemen.  

Manon Bloemen is kinderfysiotherapeut, gezondheidswetenschapper, en zit in de afrondende fase van haar 

promotietraject. Ze heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als docent-onderzoeker met een enorme 

passie om zowel de kinderen en ouders verder te helpen met goed onderzoek als ook implementatie van 

die onderzoeksresultaten in de praktijk. Naast haar taken als onderzoeker is ze ook docent bij de Master 

Kinderfysiotherapie en leidt ze binnen het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS) de labs waarin 

onderzoekers en docenten die werken rondom het thema `kinderen’ regelmatig samen komen met als doel 

onderzoek en onderwijs te verbinden. Zie ook de link naar de Sport & Society nieuwsbrief voor een 

interview met Manon. We wensen Manon veel succes in haar nieuwe taken binnen de Fit for the Future! en 

met het afronden van haar boekje!  

 

Consortiumbijeenkomst 22 september 2016 
Graag nodigen we je alvast uit voor de consortiumbijeenkomst van FFF! Deze vindt plaats op donderdag 22 

september 2016 van 14.00 tot 16.00 uur in het gebouw van de Faculteit Gezondheidszorg, 

Heidelberglaan 7, De Uithof, Utrecht. 

Centraal staat ook bij deze bijeenkomst het KennisTransferSysteem (KTS): 

 Onderzoekers gaan aan de slag met de invoer van de testen. 

 Het werkveld en docenten Kinderfysiotherapie krijgen uitleg over de mogelijkheden van het KTS en 

ontvangen een inlogcode om erin te kunnen werken. Tevens krijgen zij uitleg over hoe zij feedback 

kunnen geven op het systeem en het gebruik ervan in de praktijk. 

 Tot slot informeren collega’s en studenten van de Faculteit Economie en Management ons hoe zij tot 

een business case voor het KTS willen komen, ten behoeve van de borging na afloop van de 

projectperiode. 

Nadere informatie volgt na de zomervakantie. 

Degene die ook bij het HAYS project zijn betrokken kunnen na de consortiumbijeenkomst van dat project 

gelijk aansluiten. 

http://sportandsociety.us4.list-manage1.com/track/click?u=44e023372a1f473197be6fcd7&id=10ef7061fe&e=370baaea04
http://sportandsociety.us4.list-manage1.com/track/click?u=44e023372a1f473197be6fcd7&id=10ef7061fe&e=370baaea04
http://sportandsociety.us4.list-manage.com/track/click?u=44e023372a1f473197be6fcd7&id=e9ff4498c6&e=370baaea04
https://www.youtube.com/watch?v=eNLnY1qwbZY


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

kunt u dit sturen naar fitfuture@hu.nl. 
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