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Een manier om gemakkelijk en veilig video’s te delen met je kinderfysiotherapeut.

Probleemstelling
Als een jong kind bewegingsproblemen heeft,
zijn ouders ongerust. Vaak komen zij terecht bij
een kinderfysiotherapeut. Je kunt veel aflezen
aan het bewegingsgedrag van een jonge baby.
Kinderfysiotherapeuten zijn goed in het beoordelen
en begeleiden van de motorische ontwikkeling.
Een van de meetinstrumenten die zij daarvoor
gebruiken is de Alberta Infant Motor Scale (AIMS).
Hiermee kun je door goed te kijken naar een kind de
ontwikkeling van bijvoorbeeld rollen, zitten of staan en
lopen in kaart brengen.

Tijdens een bezoek bij de kinderfysiotherapeut komt het vaak
voor dat de het kind slaapt of geen zin heeft. Waardoor het
bezoek weinig resultaat oplevert

In dit digitale tijdperk met smartphones en YouTube
maken ouders gemakkelijk films van hun kind. Dit kan
ingezet worden om de ontwikkeling te laten bekijken.
Om dit materiaal doeltreffend in te kunnen zetten in
de zorgpraktijk moet het wel veilig kunnen worden
verstuurd en opgeslagen. Ook moet dit proces voor
de gebruikers weer niet te ingewikkeld zijn.

Dit kost vaak veel tijd en
moeite om een afspraak
in te plannen.

Ouders willen graag kunnen chatten met de
zorgverlener. De zorgverlener wil dit ook wel, maar wil
ook zelf kunnen regelen wanneer dit gebeurt.

Oplossing
We hebben software ontwikkeld waarmee ouders
filmopnames kunnen maken en versturen via een beveiligde
server naar hun kinderfysiotherapeut. De therapeut kan op
eigen tijd de films bekijken en de AIMS score bepalen, en de
film veilig opslaan. In de applicatie zit tevens de mogelijkheid
om direct digitaal te scoren vanaf de film. Daarnaast kunnen
zij via een chatprogramma communiceren met de ouders. Er
wordt een extra mogelijkheid ingebouwd om de applicatie ook
te kunnen gebruiken voor ander videomateriaal.

De ouder kiest een dag
om de video’s (AIMS) op te
nemen.

De ouder kan thuis met
de ontwikkelde app op de
smartphone filmen op het juiste
moment.

De ouder stuurt de videos
versleuteld door naar de
kinderfysiotherapeut.

Met goed wetenschappelijk onderzoek hebben we
aangetoond dat het heel goed mogelijk is om ouders met
wat instructies een home-video te laten maken waarmee de
ontwikkeling gemeten kan worden, De metingen met behulp
van deze video’s zijn vergelijkbaar met het observeren van het
kind in de zorgpraktijk.
Ouders blijken het filmen niet alleen goed te kunnen, maar
vinden het ook fijn om zelf hun tijd en plek te kiezen. Daarmee
is het een goede methode om naast een gebruikelijk
bezoek aan de zorgverlener te gebruiken voor bijvoorbeeld
tussentijdse opnames, screening vooraf, monitoren na een
begeleidingsperiode, of consultvragen. Bijkomend voordeel
is dat de ouders meer inzicht krijgen in hoe de ontwikkeling
van hun kind verloopt. De methode wordt nu breed ingezet bij
onderzoek naar het verloop van de motorieke ontwikkeling bij
verschillende groepen kinderen.

De kinderfysiotherapeut
stuurt feedback via de
applicatie door naar de app
van de ouder.

De kinderfysiotherapeut
kan het kind “scoren” via
GoAPP web-applicatie.

Hoe werkt het?
De therapeut nodigt de ouders uit tot het
maken en versturen van een video met hun
smartphone. In de app staan instructies
waaraan de video moet voldoen voor de
test, zoals welke houdingen en bewegingen
er moeten worden gefilmd en hoe lang. Als
de video verstuurd is kan de therapeut de
filmopnames bekijken op een laptop of PC.

Dashboard

Instructies voor het filmen

Chat

-taken/test overzicht

-aanvinken wat gedaan is

-ontvangen van feedback

-laatste bericht in chat

-terugzien van verstuurde video’s

-instellingen
Video opname
-kader om te helpen het kind
in de focus te houden

Smartphone app ouders

Dashboard

Hoe werkt het?

-lijst met patienten
-chat overzicht ouders
-nieuwe patient/client aanmaken

Op het scherm is een digitaal AIMSscoreformulier zichtbaar waarmee het
ontwikkelingsniveau gemeten kan worden.
De scores worden ook grafisch zichtbaar
gemaakt. De therapeut kan zelf bepalen
hoe hij de feedback aan ouders geeft. Voor
de communicatie is een extra chatkanaal
gemaakt, waarin de uitgewisselde berichten
tussen therapeut en ouders zichtbaar

Patientenoverzicht
-afgenomen AIMS score’s

kunnen blijven.

-percentiel en opmerkingen
-chat met ouder

AIMS score
-video bekijken

-overzicht video’s
-scoren van kind

Web app kinderfysiotherapeut

Wie hebben
dat gedaan?
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