
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hierbij ontvangt u de  Nieuwsbrief van het onderzoeksproject GoAPP. Het doel van het GoAPP onderzoek is de 
ontwikkeling van een innovatieve videomethode voor het observeren van de motoriek van zuigelingen, geschikt 
voor eerstelijnspraktijken kinderfysiotherapie, met een passend implementatieplan en business model. Het project 
GoAPP is een vervolg van het GODIVA onderzoek. Nieuws vanuit de GODIVA studie vindt u daarom ook in deze 
Nieuwsbrief. 
 
Consortiumbijeenkomst 13 december 2016 
13 december was de tweede bijeenkomst voor het consortium van GoAPP. De betrokken onderzoekers en studenten 
gaven een overzocht van de stand van zaken van de werkzaamheden binnen de verschillende werkgroepen.  
Jacqueline Nuysink gaf een korte toelichting op werkpakket 4: Doorgroei naar een community of practice: de HUbl 
site, een digitale platform van de HU voor onderzoeksgroepen, waartoe de deelnemende praktijken toegang hebben 
en kennis kunnen delen. Klik hier voor een uitgebreid verslag. 
 

 

 
 

Jonge motoriek volgen in de tijd – presentaties NVFK congres 4 november 2016 
Tijdens het NVFK congres op 4 november 2016 zijn twee presentaties verzorgd vanuit de GoAPP en GODIVA studie. 
Marike Boonzaaijer gaf een update van de  GODIVA onderzoek, met name van het  longitudinale onderzoek. 
Jacqueline Nuysink ging in op het onderzoeksproject GoAPP en liet zien hoe we de implementatie van de in GODIVA 
ontwikkelde videomethode aanpakken in samenwerking met vier lectoraten (Fysiotherapie, Informatica, Co-Design 
en Bedrijfskunde-processen) en 10 Kinderfysiotherapie praktijken. Aspecten van gebruiksgemak, databeheer, 
ondersteuning en bedrijfskundige haalbaarheid zijn hierbij belangrijk. Zie hier de presentaties. 
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Europees congres fysiotherapie Liverpool 11 november 2016 
Tijdens het Europese congres voor Fysiotherapie heeft Jacqueline Nuysink 
twee posterpresentaties gehouden over GoAPP en GODIVA. De eerste poster 
ging in op het gebruik van de videotool voor onderzoek en onderwijs. In de 
tweede poster werd nader ingegaan op het onderzoek van de GODIVA-
studie. Klik hier voor de  beide posters. 
 
 
 
 
 

GODIVA continued: Kinderen volgen In de Tijd 
In juni 2016 is Marike gestart met de longitudinale studie waarbij zij 100 baby’s vanaf de leeftijd van 3,5 maand t/m 
15,5 maand volgt in de tijd (GODIVA-KIT studie). Er doen al ruim 40 kinderen mee, er zijn zelfs al veel aanmeldingen 
van nog-niet-geboren kinderen! Aanmelden kan nog, zeker tot 2018.  
Imke van Maren bereidt zich voor op een vergelijkbare studie met 100 prematuur geboren kinderen, de GODIVA-PIT 
studie. De inclusie zal voorjaar 2017 starten. Tot die tijd is de normeringstudie nog in volle gang. Voor deze studie zijn 
we nog op zoek naar kinderen tussen de 0 en 12 maanden, en kinderen met een migratie achtergrond. 
 

Nascholing TOP  
Op 17 november, Wereld Prematurendag, wordt aandacht gevraagd voor de problemen rond vroeggeboorte. 
Juist op deze dag is door het GODIVA team een nascholing gegeven aan 60 kinderfysiotherapeuten van 
Expertisecentrum Ontwikkelings- ondersteuning Prematuren (EOP-nl, www.amc.nl/eop) over het gebruik van de 
AIMS. Hierbij is de scoringstool die in GODIVA is ontwikkeld gebruikt. 

 
Aftrap Cursus OZA  
25  november was de eerste cursusdag van de nascholingsmodule `Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen 
met de AIMS (OZA)’ die in het kader van het GODIVA project is ontwikkeld voor ervaren kinderfysiotherapeuten.  Een 
enthousiaste groep van 15 kinderfysiotherapeuten nemen hieraan deel. Een tweede cursus start in april 2017. 
Aanmelden hiervoor kan nog. 
 
Agenda 
28 juni 2017: Werkconferentie en consortiumbijeenkomst 
20 maart, 23 mei en 12 oktober 2017:  Werkveldavonden GODIVA en GoAPP 
In 2017 wordt weer een aantal open werkveldavonden voor kinderfysiotherapeuten georganiseerd vanuit GODIVA en 
GoAPP. Voor het bijwonen van alle drie avonden worden 8 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsdeel van het 
Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF toegekend. Aanmelden hiervoor kan bij jacqueline.nuysink@hu.nl 
 
 
Het team van GoAPP wenst u fijne feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2017 toe!  
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   Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld dit aan goapp@hu.nl 
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