
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

Resultaten eerste half jaar GoAPP 
Het afgelopen half jaar heeft een 

aantal studenten meegewerkt in het 

GoAPP project. 

Lara Peeters heeft in het kader van 

haar studie Multi Media Design een 

handige en overzichtelijke applicatie 

voor ouders gemaakt voor het filmen 

en communiceren met de 

kinderfysiotherapeut via de telefoon.  

 

Anas Youdfi en Stefan van Ramshorst zijn economie studenten van de minor 

Bedrijfskunde en informatiemanagement. Hun onderzoek richtte zich op de kritische 

succesfactoren bij de implementatie bij een mobiele applicatie in de zorg. Deze 

succesfactoren zijn door middel van een enquête onder de deelnemende 

kinderfysiotherapeuten en enkele ouders gerangschikt. 

Onderzoekers Kitty Meijer en Petra Nijmolen hebben een analyse gedaan van de gebruiksbehoefte en wensen van de 

deelnemende kinderfysiotherapeuten. Zij presenteren dit op de eerstvolgende werkveldavond op 20 maart.  

 

Activiteiten tot de zomer 
De komende tijd wordt gewerkt aan de kinderfysiotherapeutische kant van de applicatie. ICT studenten werken onder 

leiding van onderzoeker Rory Sie aan de software om zowel de films goed te kunnen scoren, alsmede op te kunnen 

slaan.  

Onderzoeker Tom Wolvers van het lectoraat Co-design maakt het zogenaamde user-interface, de gebruikskant van de 

applicatie voor de kinderfysiotherapeuten. Hij zorgt dat dit deel handig is in gebruik en er aantrekkelijk uit ziet. 

Hiervoor kijkt hij mee in de praktijk bij collega’s. 

Onderzoeker Arjen Maris, gaat met twee honours studenten economie, business modellen voor gebruik van de app 

uitwerken en onderzoekt de digitale vaardigheden. 

Kitty Meijer en Petra Nijmolen, tot slot, interviewen ouders-gebruikers, en begeleiden twee master 

kinderfysiotherapie studenten bij de kwalitatieve analyse van de gegevens. Daarnaast werken zij aan een review over 

zogenaamde value-drivers voor gebruik eHealth applicatie. 

 

Aanmelding werkveldavonden GoAPP en GODIVA 

  

GoAPP Nieuwsbrief 
Nieuwsberichten Maart 2017 nr. 3 

GOAPP 

GODIVAPP APPLIED IN PEDIATRIC PRIMARY CARE  

 



In 2017 wordt weer een aantal open werkveldavonden voor kinderfysiotherapeuten georganiseerd vanuit GODIVA en 

GoAPP.  De eerste bijeenkomst staat gepland op a.s. maandag 20 maart, van 18.00 tot 20.30 uur.  

Programma  

18.00 uur              Inloop met broodjes 

18.30-19.15 uur  De invloed van omgeving en overtuigingen van ouders op de ontwikkeling van het kind 

   Interactieve workshop o.l.v. GODIVA-onderzoekers Marike Boonzaaijer en/of Imke van    

                                 Maren-Suir. 

19.15-19.45 uur    Wat kan de meerwaarde zijn van het gebruik van de Godivapp video-applicatie in de  

   praktijk?  

   Bespreking uitkomsten focusgroepbijeenkomst door GoAPP onderzoekers Kitty Meijer  

   en/of Petra Nijmolen. 

19.45-20.15 uur   Posterpresentaties van recent onderzoek door afstudeergroep 2016 masteropleiding   

                                               Kinderfysiotherapie  

20.15-20.30 uur  Laatste nieuws en afsluiting 

Locatie: HU, Heidelberglaan 7, Utrecht, Lokaal 0.021. 

Aanmelden kan nog tot donderdag 16 maart via dit formulier 

De volgende avonden zijn op 23 mei en 12 oktober 2017. Voor het bijwonen van alle drie avonden worden 8 

accreditatiepunten voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF toegekend.  

 

Tweede cursus OZA  
De nascholingsmodule ‘Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen met de AIMS (OZA)’, die in het kader van het 

GODIVA project is ontwikkeld voor ervaren kinderfysiotherapeuten, is enthousiast ontvangen door de huidige 

cursisten. Een tweede cursus start, bij voldoende aanmeldingen, in april 2017. Aanmelden hiervoor kan nog. 

 

Start GODIVA onderzoek naar motorische ontwikkeling premature kinderen (PIT) 
De inclusie voor de longitudinale studie met 100 prematuur geboren kinderen, de GODIVA-PIT studie, gaat binnenkort 

van start. Kinderfysiotherapeut en onderzoeker Imke van Maren-Suir onderzoekt in deze studie het beloop van de 

motorische ontwikkeling bij kinderen geboren na een zwangerschapsduur van <32 weken tot zij los lopen. Deze studie 

wordt in nauwe samenwerking met het Wilhelmina kinderziekenhuis gedaan. 

 

GODIVA Kinderen volgen In de Tijd (KIT) 
De longitudinale studie van onderzoeker Marike Boonzaaijer waarin  100 

baby’s vanaf de leeftijd van 3,5 maand t/m 15,5 maand worden gevolgd in de 

tijd (GODIVA-KIT studie) loopt voorspoedig. Op dit moment zijn al 62 kinderen 

geïncludeerd. Aanmelden kan nog, zeker tot 2018.  

 

 

 

Voortgang Normeringsstudie 
Het duurt niet lang meer voor er duidelijkheid komt op de vraag of we de 

Nederlandse kinderen wel kunnen vergelijken met de Canadese kinderen 

gemeten met behulp van de AIMS. We hebben in totaal nog 50-75 kinderen 

nodig, waarvan ongeveer 10  in de leeftijd van 4, 10,  15 en 18 maanden en 

ongeveer 20 in de leeftijd van 6, 8  en 11 maanden. Ken je ouders die wellicht 

mee willen doen, mail naar normering.godiva@hu.nl! 

 

WCPT Congres 2-4 juli 2017 in Kaapstad  
Tijdens het wereld congres voor fysiotherapie worden twee 

posterpresentatie gegeven over de video-tool uit het GoAPP project. 

Marike Boonzaaier presenteert een poster over de longitudinale studie 

van de GODIVA studie en Imke van Maren-Suir houdt een lezing over 

GODIVA onderzoek naar motorische ontwikkeling premature kinderen. De onderzoeksgroep Kind en Bewegen van het 

Lectoraat Leefstijl en Gezondheid is met een delegatie van zes onderzoekers  op dit congres vertegenwoordigd. 

 

http://husite.nl/goapp/aanmelding-werkveldavond-goapp-en-godiva-20-maart-2017/
https://www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Ontwikkelingsgericht-onderzoek-bij-zuigelingen-met-de-AIMS
http://husite.nl/godiva/
http://www.wcpt.org/


Agenda 

20 maart, 23 mei en 12 oktober 2017:  Werkveldavonden GODIVA en GoAPP 

28 juni 2017: Werkconferentie en consortiumbijeenkomst 

Najaar 2017: Symposium GODIVA en GoAPP 

 

 

 
 

 

   Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld dit aan goapp@hu.nl 

 

www.goapp.hu.nl 
 

Contact: goapp@hu.nl 

Website: www.goapp.hu.nl 


