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Symposium Praktijkgericht onderzoek 
Op zaterdag 11 juni 2016 wordt weer een symposium Praktijkgericht onderzoek in het kader van  

Fit for the Future! georganiseerd voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de Let’s Ride…. studie 

van Marleen Sol over rolstoelvaardigheidstrainingen op de mytylscholen. Naast workshops waarin 

therapeuten hun ervaring delen, is er deze keer op verzoek van de meer ervaren therapeuten ook een 

programma voor `gevorderden’ met workshops over het gebruik van de adem-gas analyse tijdens de 

Shuttle Rijtest en een workshop over rolstoelfitting door TNS.   

 

Datum: zaterdag 11 juni 2016 

Tijd: 9.45 tot 15:00 uur 

Locatie: HU, Faculteit Gezondheidzorg, Heidelberglaan 7, Utrecht De Uithof, lokaal 0.021.   

 

Niet deelnemende centra kunnen als er plaats is ook deelnemen. De dag wordt gratis aangeboden aan de 

deelnemende centra, voor de andere deelnemers bedragen de kosten  €75,-.* 

 

AANMELDEN kan via een mail naar fitfuture@hu.nl 

Klik hier voor het programma.  

 

Rolstoelvaardigheid training voor bewegingsleerkrachten Regio Zuid 
Dit schooljaar draaien er op de mytylschool Roosendaal rolstoelvaardigheid en rolstoelconditie trainingen 

als onderdeel van de Let’s Ride studie. Op de mytylschool Roosendaal worden deze trainingen onder 

andere gegeven door de bewegingsleerkracht Bram Zeegers. Hij had Kees-Jan van der Klooster en 

Marleen Sol uitgenodigd om op 22 maart een workshop te geven op de studiedag voor 

bewegingsleerkrachten van het speciaal onderwijs in de Regio Zuid Nederland. Vanuit 9 verschillende 

mytylscholen waren er bewegingsleerkrachten aanwezig die dagelijks gymlessen geven aan kinderen met 

een fysieke beperking. De middag begon met een presentatie van Kees-Jan van der Klooster en Marleen 

Sol over het belang van rolstoelvaardigheid training, de resultaten uit de pilot fase en de opzet van het 

huidige onderzoek van de Let’s Ride studie. Na deze presentatie gaf Kees-Jan van der Klooster gelijk een 

demonstratie over veilig en zelfstandig een trap afrijden om bij de gymzaal te komen. 

De bewegingsleerkrachten gingen in de gymzaal fanatiek aan de slag met het oefenen van balanceren, 

drempels en platforms op en af rijden. Sommige leerkrachten hadden al enige ervaring in de rolstoel en 

konden al goed balanceren, andere leerkracht hadden nog bijna nooit in een rolstoel gezeten en 

begonnen met oefeningen tegen de dikke mat. Tussen het oefenen door waren er al interessante 

discussies over het toepassen van deze vaardigheden in de gymles en de mogelijkheden vanuit de 

verschillende mytylscholen om mee te doen met de rolstoelvaardigheid trainingen en de Let’s Ride studie.  
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Studiedag Fysiotherapie Verstandelijk gehandicapten 
Op 7 april vond het landelijk congres plaats van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten voor 

Verstandelijk Gehandicapten (NVFVG). Janke de Groot was gevraagd te spreken over praktijkgericht 

onderzoek. Ze vertelde over de samenwerking tussen onderzoekers en kinderfysiotherapeuten binnen Fit 

for the Future! en nodigde de fysiotherapeuten uit hun vragen voor onderzoek stellen. Dat leverde 

ongeveer 40 vragen verdeeld over thema’s bewegen, fitheid en verschillende interventies die nu vaak 

worden toegepast. ‘s Middags leidde Marleen Sol workshops over veldtesten voor lopende en rijdende 

kinderen. Een leuke dag met veel enthousiaste deelnemers! 

 

Lessen Bewegingsstimulering Master Kinderfysiotherapie 
Op 25 april j.l heeft Leontien van Wely met Eline Bolster een les verzorgd voor de studenten van de 

Masteropleiding Kinderfysiotherapie van HU over de aanpak ‘Bewegingsstimulering in de (kinder-) 

fysiotherapeutische praktijk’. Deze aanpak is door hen i.s.m. de afdeling kinderrevalidatie van het VUmc 

Amsterdam ontwikkeld om (kinder-)fysiotherapeuten te ondersteunen bij het coachen van kinderen met 

een beperking in het fysiek functioneren (en hun ouders) naar een actievere leefstijl. In het kader van Fit 

for the Future!  is vervolgens een geaccrediteerde cursus voor (kinder-) fysiotherapeuten ontwikkeld (38 

punten) om de aanpak ‘Bewegingsstimulering in de (kinder-) fysiotherapeutische praktijk’ aan te leren. 

De les aan de masterstudenten betrof een eerste kennismaking met de aanpak en diende om bewustzijn 

te creëren bij de masterstudenten over de eigen vaardigheden om 

bewegingsstimulering toe te passen. Tijdens de les werd ingegaan op de 

feiten over bewegen bij deze doelgroep en de principes achter de aanpak. 

Daarnaast werden ervaringen met het stimuleren van bewegen gedeeld en 

de basisgesprekstechnieken voor het stimuleren van bewegen geoefend 

tijdens rollenspellen.  

 

 

 

 



 

Nieuw! Cursus bewegingsstimulering voor (kinder-) fysiotherapeuten 

Bent u ook geïnteresseerd in de aanpak bewegingsstimulering in de (kinder-) fysiotherapeutische praktijk 

en wilt u meedoen met de cursus? Klik hier voor meer informatie. 

 

Werkveldavond 14 april 2016 
Tijdens de werkveldavond van 14 april werd de stand van zaken 

rondom de ontwikkeling van het KTS besproken. Als eerste ging Janke de 

Groot in op de activiteiten die zijn ondernomen voor de borging van het 

KTS in de toekomst. Het heeft op dit moment de voorkeur het KTS 

onder te brengen bij de NVFK en de KNGF. Marjolein van Keulen gaf een 

overzicht van de testen die in het KTS op dit moment worden 

opgenomen en inventariseerde met de deelnemers de primaire en 

secundaire uitkomstmaten die per test moeten worden aangegeven. De studenten van de opleiding van 

ICT gaven een demonstratie en bespraken met de deelnemers uit het werkveld de mogelijkheden en 

wensen ten aanzien van het gebruik. Zij gaan nu verder met de input en komen in juni weer terug met een 

nieuwe versie.  

 

 
 

Publicaties 
Het artikel van Elles Kotte met de normwaarden voor het Fitkids loopband protocol is geaccepteerd voor 

publicatie! Het is binnenkort te lezen in Physical Therapy Journal. Het gaat om The Fitkids Treadmill Test: 

Age- and Sex-Related Normative Values in Dutch Children and Adolescents. Kotte E, de Groot JF, 

Bongers B ,Winkler L, Takken T . 

Ook consortiumpartner Angelique Mulder heeft ook een mooie publicatie over het meten van spierkracht: 

Lower Extremity Handheld Dynamometry Strength Measurement in Children With Cerebral Palsy. 

Mulder-Brouwer, Angelique N. BPT; Rameckers, Eugene A. A. PT, PhD; Bastiaenen, Caroline H. PhD. 

Het artikel staat in het zomer nummer van Paediatric Physical Therapy (APTA). Hierbij de link:  

http://journals.lww.com/pedpt/Abstract/2016/28020/Lower_Extremity_Handheld_Dynamometry_Strength.2

.aspx. 

 

Nieuw project 
Sport & Society heeft de aanvraag ‘How active is the Dutch youth with chronic disease/disability and how 

accessible is our society to promote physical activity in youth with chronic disability/disease’ gehonoreerd. 

In deze aanvraag zijn consortiumleden Tim Takken (hoofdaanvrager), Olaf Verschuren en Janke de Groot 

betrokken. In dit project wordt informatie over fysieke activiteit van Nederlandse kinderen in kaart 

gebracht in de context van de omgeving van het kind. Resultaten worden verwerkt in een `report card’.  

 

Agenda 
 

Werkveldavond  maandag 20 juni 2016 van 18.00 tot 21.00 uur 

Centraal staat de inhoud van 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 nog steeds 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. 

In het najaar worden nog werkveldbijeenkomsten in het kader van het KTS georganiseerd. 

Accreditatiepunten: Deelnemende therapeuten kunnen voor hun bijdrage aan het symposium en aan de 

werkveldavonden 8 accreditatiepunten verdienen voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal 

Kwaliteitsregister van het KNGF en Keurmerk Fysiotherapie. Aanmelden kan bij Fitfuture@hu.nl. 

http://husite.nl/fitforthefuture/2016/05/18/nieuwe-cursus-bewegingssstimulering/
http://journals.lww.com/pedpt/Abstract/2016/28020/Lower_Extremity_Handheld_Dynamometry_Strength.2.aspx
http://journals.lww.com/pedpt/Abstract/2016/28020/Lower_Extremity_Handheld_Dynamometry_Strength.2.aspx
mailto:Fitfuture@hu.nl


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

u dit sturen naar fitfuture@hu.nl. 

 www.fitforthefuture.hu.nl  

 
 

 

 
   

 

 
 Afmelden? Mail naar fitfuture@hu.nl. 

 
 

 


