
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hierbij ontvangt u de derde 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. 

 

SAFE THE DATE! 3 november 2017: Symposium Kind en Bewegen 
Op vrijdag 3 november organiseren wij een groot symposium `Kind en Bewegen’, vanuit  verschillende 
onderzoeksprojecten met kinderen die bij het lectoraat Leefstijl en Gezondheid van Hogeschool Utrecht, in 
samenwerking met het Kinderbewegingscentrum WKZ-UMCU en kenniscentrum revalidatiegeneeskunde Utrecht, 
worden uitgevoerd. Het een update en de (voorlopige) resultaten van GoAPP en GODIVA worden die dag 
gepresenteerd, maar ook die van Fit for the Future! en de HAYS studie, waarin de fitheid van kinderen met een 
beperking of een chronische aandoening centraal staat.  De uitnodiging hiervoor wordt binnenkort verstuurd.  
 

Werkveldavond  GoAPP en GODIVA 12 oktober 2017 
Er zijn dit jaar inmiddels twee open werkveldavonden voor kinderfysiotherapeuten georganiseerd vanuit GODIVA en 
GoAPP. Deze zijn goed bezocht en werden erg informatief gevonden. De deelnemers leverden door de enthousiaste 
discussies een zinvolle bijdrage aan de verschillende onderzoekstrajecten.  De derde en laatste bijeenkomst dit jaar is 
op donderdag 12 oktober van 18.00 tot 20.30 uur.  
Programma  
18.00 uur              Inloop met broodjes 
18.30-19.00 uur  Bevindingen Normeringstudie AIMS-NL en update KIT en PIT studie 
19.00-19.45 uur    GOAPP: Demonstratie testversie GoAPP; Valoriseren hoe doen we dat?  Plannen voor Early 
                                               development Community 
19.45-20.15 uur                  Posterpresentaties van recent onderzoek door studenten van de masteropleiding   
                                               Kinderfysiotherapie  
20.15-20.30 uur  Laatste nieuws en afsluiting 
Locatie: HU, Heidelberglaan 7, Utrecht, Lokaal 0.021. 
Aanmelden kan via dit formulier vóór 9 oktober a.s. 
Voor het bijwonen van alle drie avonden worden 8 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal 
Kwaliteitsregister van het KNGF toegekend.  
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Resultaten van het afgelopen half jaar van het GoAPP onderzoek 
Er is het afgelopen half jaar hard gewerkt aan de zowel de app voor de ouders als het videoportal die de 
kinderfysiotherapeuten gebruiken. Voor de app op de mobiele telefoon, om video’s op te nemen en te versturen en 
met een chatfunctie met de kinderfysiotherapeut, heeft onderzoeker Tom Wolvers een ontwerp gemaakt  en 
voorgelegd aan ouders en  kinderfysiotherapeuten. De ouders vonden de te volgen stappen helder, maar de 
instructies te uitgebreid. Ook wilden ze graag meer feedback  na het uploaden van een filmpje, bijvoorbeeld dat deze 
in goede orde is ontvangen. Het kunnen sturen van berichten werd wel heel fijn gevonden. Daarnaast hebben 10 ICT 
studenten, onder leiding van de onderzoeker Rory Sie,  gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het videoportal: het 
systeem voor de kinderfysiotherapeuten voor het beheer van de patiëntgegevens, de chatfunctie met de ouders en 
het afnemen van de AIMS, maar ook de opslag van de gegevens in een database, en de video upload met encryptie 
om de video veilig te kunnen versturen. Ook het video portal is getest met ouders en kinderfysiotherapeuten.  

 
 
Voor het onderzoek naar de implementatie  hebben Kitty Meijer en Petra Nijmolen samen met masterstudenten 
ouders geïnterviewd. Er is onder andere gevraagd naar het gebruik van de app, de manier van communicatie via de 
app en de veiligheid. Het betrof verschillende ouders, met en zonder kennis over de videomethode, en ook met een 
niet-Nederlandse achtergrond, maar allemaal wel met kinderen met kinderfysiotherapie. Uit de interviews kwam 
naar voren dat ouders vinden dat bij het gebruik van de app in het behandelingstraject de kinderfysiotherapeut altijd 
`in the lead’ moet zijn. 
Studenten Fysiotherapiewetenschap hebben verschillende betrokken partijen, zoals zorgverzekeraars, 
applicatiebeheerders en EPD leveranciers, ondervraagd naar de mogelijkheden voor vergoeding en de kosten voor de 
kinderfysiotherapeuten. Belangrijke aspecten om dit te bepalen is het aantal kinderfysiotherapeuten dat de app wil 
gaan aanschaffen, om hoeveel baby’s het gaat, en de mogelijkheden voor sponsoring en opschaling. 
Tot slot zijn in het kader van de ontwikkeling van  business modellen voor de videoapp de succesfactoren 
geïdentificeerd. Veiligheid staat hierbij bovenaan. De financiering wordt minder belangrijk gevonden, 
kinderfysiotherapeuten gaan ervanuit dat de consulttijd wordt vergoed door zorgverzekeraars.  
 

Activiteiten tweede helft van 2017 



Aan de hand van de uitkomsten van de testen met de ouders en kinderfysiotherapeuten worden de mobiele app en 
het videoportal verder verbeterd.  
Voor de implementatie gaat een student Economie en Management verder met het onderzoek onder 
kinderfysiotherapeuten (van Fysio Holland), ouders, zorgverzekeraars en EPD leveranciers. Drie andere 
(minor)studenten gaan onderzoek doen naar de economische haalbaarheid. Om de digitale vaardigheden van de 
toekomstige gebruikers te onderzoeken is inmiddels een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst wordt vanaf 
september groot uitgezet via de NVFK. 
Er wordt voor de doorgroei en opschaling  van alle kennis van het GoAPP project ten aanzien van onderzoek, 
onderwijs en praktijk, gedacht over de oprichting van een kennis community ‘Early development’, met daarbinnen 
een Community of Practice met het werkveld en allerlei vormen onderwijs. 
 

Verslag consortiumbijeenkomst/ werkconferentie 28 juni 2017 
Na een overzicht van de stand van zaken van het onderzoek is tijdens deze bijeenkomst in twee groepen 
gebrainstormd over de mogelijkheden de applicatie op de markt te brengen. Welke kansen liggen er en welke 
(alternatieve) financieringsmogelijkheden kunnen we benutten? Een groot aantal idee is hieruit naar voren gekomen, 
waarmee de onderzoekers, Petra Nijmolen en Kitty Meijer, mee aan de slag kunnen! 

 
 
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. De tweede cursus start 
eind november 2017. Aanmelden hiervoor kan nog, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
 

Stand van zaken GODIVA onderzoek naar motorische ontwikkeling premature kinderen (PIT) 
De GODIVA-PIT studie is inmiddels volop aan de gang en op de poli Neonatologie in het WKZ worden ouders gevraagd  
om deel te nemen. Op dit moment zijn er 14 kinderen die deelnemen en de eerste ouders hebben al gefilmd en 
hebben de eerst Parental Beliefs vragenlijst ingevuld. 
 

Stand van zaken GODIVA Kinderen volgen In de Tijd (KIT) 
Het gaat goed met inclusie voor de KIT studie! Op dit moment doen er al 95 kinderen mee. Mede dankzij de inzet van 
collega kinderfysiotherapeuten komen er aanmeldingen uit alle hoeken van het land. De komende maanden gaan we 
nog gericht werven onder ouders met andere culturele achtergronden, jonge ouders (<25 jaar) of met een laag-/ 
gemiddeld opleidingsniveau, dus kent u nog ouders in deze groepen, we horen het graag! Ondertussen komen de 
home-video’s  in hoog tempo binnen; er zijn al meer dan 300 filmmomenten binnengekomen. Ouders zijn over het 

https://www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Ontwikkelingsgericht-onderzoek-bij-zuigelingen-met-de-AIMS


algemeen heel trouw en enthousiast aan het filmen! Naar verwachting worden de laatste filmmomenten in de zomer 
van 2019 gemaakt en kunnen we dan de resultaten gaan analyseren en beschrijven 
 

Afronding Normeringsstudie 
De Normeringstudie is in de afrondende fase. De eerste voorlopige analyses zijn gedaan, maar zo lang er nog geen 
450 kinderen zijn verdeeld over de leeftijden, gaan we nog gestaag door met includeren. Er zijn nu ongeveer 415 
kinderen die deelnemen en alleen hele specifieke leeftijden zijn nog nodig naast ouders met een 
migratieachtergrond. De leeftijd die wij nog nodig hebben zijn 6, 8, 10, 11, 17 en 18 maanden. Mochten jullie nog 
kinderen weten, we horen het graag!! 
 

Verslag WCPT Congres 2-4 juli 2017 in Kaapstad  
Tijdens het wereld congres voor fysiotherapie zijn twee posterpresentaties 
gegeven over de video-tool uit het GoAPP project. Marike Boonzaaier 
presenteerde een poster over ervaringen avn oduers met de 
videomethode en Imke van Maren-Suir hield een lezing over over de longitudinale studie van de GODIVA studie. De 
onderzoeksgroep Kind en Bewegen van het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid was met een delegatie van zes 
onderzoekers  op dit congres vertegenwoordigd. 

 
 
Publicaties 
Concurrent Validity Between Live and Home Video Observations Using the Alberta Infant Motor Scale. 
Marike Boonzaaijer, PT, MSc; Ellen van Dam, PT, MSc; Ingrid C. van Haastert, PT, PhD; Jacqueline Nuysink, PT, PhD. 
In: Pediatric Physical Therapy, April 2017 – Volume 29 – Issue 2.  Inclusief podcast. 
De AIMS in praktijk en onderzoek. Meten en weten. Inge-Lot van Haastert en Jacqueline Nuysink. 
In: NVFK Magazine 28-31 
Zie ook: https://husite.nl/goapp/publicaties/)  
 

Agenda 
12 oktober 2017:  Werkveldavond GODIVA en GoAPP 
3 november 2017: Symposium Kind en beweging 
 

 
 

 
 

 

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