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Goedkeuring tussenrapportage FFF door SIA Raak 
Op 1 september 2016 waren al weer drie jaar van het onderzoek van Fit for the Future! verstreken en is  weer 
een tussenrapportage ingediend en goedgekeurd door de subsidieverstrekker Raak PRO Hieronder de reactie 
van Ligaya Butalid, programma manager van SIA Raak.  
Het verslag, inclusief de meegestuurde nieuwsbrieven, geeft een helder beeld van de stand van zaken binnen 
het project. Het project loopt grotendeels volgens planning.  De aanbevelingen die de midtermcommissie vorig 
jaar heeft meegegeven zijn in het afgelopen jaar duidelijk opgepakt, en ik vind het positief om te zien dat jullie 
actief bezig zijn met de borging van het KTS. Succes met de verdere voortgang van het project! 

 
Consortiumbijeenkomst 22 september 2016 
Het KennisTransferSysteem (KTS) stond centraal tijdens de consortium bijeenkomst. Daarom was een grote 
groep uitgenodigd om hierover te adviseren. 
Doelen m.b.t. de ontwikkeling van het KTS voor het komende jaar zijn: 
• Het afleveren van een `eerste versie’ van het KTS met aandacht voor compatibiliteit met andere systemen die 

worden gebruikt  door de NVFK/KNGF. 
• Een vastgestelde inhoud van het KTS ten aanzien van CP, SB en eerstelijns praktijken.  
• Een financieel advies ten aanzien van de instandhouding van het KTS. 
De voortgang van deze drie thema’s: de (technische) ontwikkeling van het KTS, de inhoud en de financiële 
aspecten zijn in kleinere groepen besproken. Uitkomsten van deze bijeenkomst betroffen een eerste groep 
gebruikers, die het KTS gaat uittesten om de werkbaarheid van het KTS te evalueren. Dit doen ze in 
samenwerking met Rik Boss en Alex Beumer van de Faculteit Natuur en Techniek (FNT) via een `Fit for the 
Future Support system’. Alle deelnemers aan deze werkgroep zijn hiervoor inmiddels uitgenodigd. Het is 
belangrijk dat zo veel mogelijk mensen het KTS gaan uitproberen, dus als je mee wilt doen, geeft het door! 
We hebben ook afgesproken dat de betrokken onderzoekers in december bij elkaar komen om het KTS te vullen 
met de protocollen, video materiaal en score formulieren van de verschillende testen die in het eerste systeem 
komen te staan. De  NVFK heeft een opdracht beschreven voor een businesscase hoe het KTS best ingebed 
kan worden in bestaande structuren van de vereniging. Deze opdracht zal worden uitgevoerd door de studenten 
van de Faculteit Economie en Management (FEM).  
De volgende consortiumbijeenkomst  is gepland op 23 maart 2017. Dan worden onder meer de resultaten 
gepresenteerd van de studenten van de FEM en van de FNT.  

 
‘A Wheelchair Skills Event' Utrecht 
Zaterdag 17 september organiseerde KJ project, een van de partners van FFF!  de eerste wheelchair skills 
event in het Skatepark in Utrecht. Verschillende onderzoekers en studenten van FFF! waren hierbij aanwezig. 
Het `Wheelchair Skills Event’ is een rolstoel evenement voor jong en oud en voor alle niveaus dat in het teken 
staat van het plezier van rolstoelrijden. De deelnemers konden meedoen aan workshops vaardigheden en 
WCMX en een Skills contest. Met meer dan 120 bezoekers, waarvan zo’n 50 deelnemers in een handbewogen 
rolstoel was het evenement een groot succes. Ook hebben we weer veel input gekregen van ouders, kinderen 
en jongeren voor vervolg onderzoeken  
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Video opnames testen voor KTS 
In het KTS dat op dit moment steeds meer vorm krijgt worden naast de protocollen, en  ook instructievideo’s 
opgenomen. Op 3 november vonden hiervoor filmopnames plaats van de inspanningstesten en 
rolstoelvaardigheidstesten. De filmopnames werden gemaakt in de gymzaal van het Instituut voor 
Bewegingsstudie van Hogeschool Utrecht. Voor het uitvoeren van de testen zijn twee jongeren van 
Fitkidspraktijk De Molengaard in Assen speciaal naar Utrecht gekomen. Dank daarvoor! 
 



   

    
 

Dag van de Fysiotherapeut 
4 november 2016 was de Dag van de Fysiotherapeut, waarop ook het NVFK-congres plaatsvonden. 
Manon Bloemen hield tijdens deze bijeenkomst een presentatie over het KTS: kansen voor de 
kinderfysiotherapeutische praktijk! 

 
Invoersessie KTS 
Op 15 december zijn alle bij FFF betrokken onderzoekers bij elkaar gaan zitten om het KTS te vullen met alle 
beschikbare testen. Rik Boss en Alex Beumer waren hierbij aanwezig om de nodige technische ondersteuning 
te verlenen. De volgende testen zijn nu in het KTS in concept beschikbaar: het Fitkidsprotocol, testen voor 
lopende kinderen met CP, accelerometrie testen, het Godfrey protocol, de 6 minuten wandeltest, het 
loopbandprotocol voor SB, testen voor rolstoel rijdende kinderen, lichaamssamenstelling en 
rolstoelvaardigheidstesten. Vanaf 1 februari 2017 zullen deze testen definitief beschikbar zijn in het KTS. 
  
Publicaties 
• Onlangs is een Nederlandstalig  artikel verschenen van Kristel Lankhorst over het testen van (fysieke) 

fitheid van kinderen met een chronische aandoening. Zowel de fitheid tests zelf, als de geldende 
fitheidsnormen zijn niet aangepast op de bijzondere situatie van deze kinderen. Dit artikel legt uit hoe je 
fitheid van deze kinderen toch kunt meten.  

• Manon Bloemen heeft een artikel gepubliceerd over het meten van vaardigheids-gerelateerde fitness bij 
rolstoelrijdende kinderen met spina bifida. Dit artikel onderzoekt de validiteit en de betrouwbaarheid van de 
onder andere een sprint test en 2 behendigheidstesten. Deze testen zijn makkelijk toepasbaar in de 
klinische praktijk.  

• Manon Bloemen, Leontien van Wely, Jurgen Mollema, Annet Dallmeijer, Janke de Groot. Increasing 
physical activity in children with physical disability: what is the evidence? A Systematic Review. 

• Elles M W Kotte · Janke F de Groot · Bart C Bongers · [...] · Tim Takken. Fitkids Treadmill Test: Age- and 
Sex-Related Normative Values in Dutch Children and Adolescents. 
 

Presentaties 
• Kristel Lankhorst: Fysiologen netwerk bijeenkomst. Utrecht, oktober 2016. 
• Kristel Lankhorst  en Leendert van Gaalen. Activ8 netwerk bijeenkomst. Rotterdam, november 2016. 
 
Agenda 

https://www.allesoversport.nl/artikel/testen-fitheid-bij-kinderen-met-een-chronische-aandoening-of-beperking/
http://ac.els-cdn.com/S0003999316309613/1-s2.0-S0003999316309613-main.pdf?_tid=ed4da22e-b22c-11e6-8dc5-00000aacb35f&acdnat=1479981851_bfb8e5a92968c616c12c96ccfec2965b


• FFF Consortiumbijeenkomst op donderdag 23 maart 2017 van 13.00 tot 15.00 uur, met onder andere een 
presentatie van de businesscase voor het KTS. 

• Tijdens het wereld Spina Bifida congres (Third World Congress on Spina Bifida Research & Care) van 16 – 
19 maart 2017 in San Diego worden twee posters gepresenteerd door Marleen Sol. Daarnaast zal Manon 
Bloemen drie mondelinge presentaties houden en twee posters presenteren.  

• Voor het WCPT congres van 2 – 4 juli 2017 in Kaapstad is een focused symposium: `From fitness-training 
to active lifestyle coaching in paediatrics: global applications’ voorbereid met presentaties van Manon 
Bloemen en Janke de Groot.  

• Tijdens het EACD congres in mei 2017 zullen Marleen Sol, Kees-Jan van der Klooster, Marleen van der 
Krogt en Manon Bloemen een mini symposium verzorgen: Let’s Ride……wheelchair skills training to 
stimulate participation. Daarnaast zal Manon Bloemen een mondelinge presentatie geven over ‘Physical 
Behavior in Wheelchair-Using Children and Adolescents with Spina Bifida’. 

• De promotie datum van Manon Bloemen is vastgesteld voor 7 juni 2017.   
 
Doris 
Leontien van Wely is op 5 december bevallen van een dochter, Doris. We wensen moeder en dochten heel 
veel geluk toe! 

 
Het team van Fit for the Future! wenst u hele fijne feestdagen toe! 
 

 
De volgende Nieuwsbrief zal in februari 2017 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. 

  

 

http://www.wcpt.org/congress
http://www.eacd.org/meetings-detail.php?id=46

