
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hierbij ontvangt u de vierde 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. 

 

Symposium Kind en Bewegen 

Vrijdag 3 november 2017 organiseerden wij, als kinderonderzoeksgroep van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid van 

Hogeschool Utrecht, samen met de onderzoekspartners van het Kinderbewegingscentrum WKZ - UMCU en het 

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde De Hoogstraat – UMCU het symposium Kind en Beweging, Innovaties in de 

zorg voor kinderen. Tijdens het ochtendprogramma werd de stand van zaken van onze onderzoeksprojecten GODIVA, 

GoAPP, Fit for the future!, Let’s Ride, HAYS, en Sports to stay fit gepresenteerd. In de middag werd een ruime keuze 

aan workshops aangeboden. De dag werd afgesloten met een film waarin de ervaringen van werkveld met de 

verschillende projecten werden verteld en vragen geformuleerd voor toekomstig onderzoek. 

Het symposium is met ongeveer 120 deelnemers goed bezocht en is door iedereen zeer positief geëvalueerd. 

De hand-outs van de presentaties en de film zijn te vinden via onderstaande linkS.  

Hand-outs van de presentaties en workshops 

Afsluitende film 
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https://husite.nl/goapp/publicaties/
https://youtu.be/VPbe_lU0wWM


 
 

 

Werkveldavonden  GoAPP en GODIVA 

Op 12 oktober was de laaste werkveldavond van GODIVA en GoAPP. Ook deze avond was goed bezocht. Er werd door 

de enthousiaste discussies een zinvolle bijdrage aan de verschillende onderzoekstrajecten geleverd. 

Imke van Maren-Suir presenteerde de voorlopige 

resultaten van de normeringstudie AIMS-NL. Kitty Meijer 

beschreef de werking van de nieuwe videoapplicatie. 

Jacqueline Nuysink vertelde over de samenstelling van de 

valorisatiegroep en hoe zij gaan meedenken over het in de 

markt zetten van de applicatie na het project. Ook schetste 

zij de plannen voor een Early development Community. Tot 

slot presenteerden Corine den Breejen en Renske 

Fennema ieder een posterpresentaties van hun 

afstudeeronderzoek binnen GODIVA van respectievelijk de 

bachelor fysiotherapie en de master kinderfysiotherapie 

opleiding. 

 
 

Ook in 2018 gaan we weer drie open werkveldavonden voor kinderfysiotherapeuten organiseren. De inbreng van het 

deelnemers vanuit het werkveld blijft van groot belang van het praktijk gerichte onderzoek dat bij Hogeschool 

Utrecht wordt uitgevoerd. De uitnodiging hiervoor ontvangt u zo snel mogelijk. Voor het bijwonen van alle drie 

avonden worden 8 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF 

toegekend.  

 

Resultaten GoAPP van tweede helft van 2017  

De functionaliteit van de mobiele app en het videoportal zijn afgelopen maanden verder verbeterd. Na de laatste 

aanpassingen gaat in januari de testfase met de deelnemende kinderfysiotherapiepraktijken en een aantal ouders van 

start. Vanaf oktober 2017 is bij de ICT partners de rol van lector Raymond Slot overgenomen door senioronderzoeker 

dr. Ander de Keijzer. Door het vertrek van docentonderzoeker Rory Sie, worden ook zijn werkzaamheden deels door 

Ander overgenomen, daarbij tijdelijk ondersteund door enkele ICT-studenten en een externe software developer. Er 

is nog een vacature voor docentonderzoeker ICT voor de laatste fase van het project. Het hele project zal hierdoor 

enige vertraging oplopen.  

 



Door ontwerper Tom Wolvers is een mooie brochure gemaakt waarmee 

we aan de buitenwereld kunnen laten zien waarom en hoe de applicatie 

gemaakt is.  Door te klikken op de voorkant kunt u de brochure bekijken. 

 

Er is een valorisatie groep opgericht, waarin de verschillende 

stakeholders van het GoAPP project zoals ICT bedrijven en ontwerpers, 

EPD leveranciers, zorgverzekeraars en de NVFK, zijn vertegenwoordigd.  

Namens de kinderfysiotherapiepraktijken neemt Wendy Scholtes-Bos 

deel aan de valorisatiegroep. In oktober is deze groep voor het eerst bij elkaar gekomen en hebben gezamenlijk een 

zogenaamde valorisatiematrix samengesteld. Hiervoor moesten zij beschrijven wat ze kunnen bijdragen aan het 

project en wat het hen kan opleveren.  In het voorjaar zijn twee vervolgbijeenkomsten gepland, om scenario’s voor 

een aanbieder van GoAPP op te stellen en de bevorderende en belemmerende factoren en strategieën voor 

implementatie in kaart brengen. 

 

OZA-cursus 
De nascholingsmodule ‘Ontwikkelingsgericht onderzoek bij Zuigelingen met de AIMS (OZA)’ draait op dit moment 

weer onder leiding van Anjo Janssen en Jacqueline Nuysink.  Een groep van 15 enthousiaste collega’s leert daarin aan 

de hand van eigen casuïstiek de AIMS optimaal af te nemen, kwaliteit van bewegen te objectiveren met de OMQ en 

complexe ontwikkelingsproblematiek te analyseren met de HOACII. En passant komen tevens de laatste bevindingen 

van het GODIVA-onderzoek aan bod en maken zij kennis met de nieuwe technologie. Bij voldoende aanmeldingen zal 

in april 2018 een nieuwe cursus gestart worden( voor 70 accreditatiepunten). 

 

Stand van zaken GODIVA onderzoek Kinderen volgen In de Tijd (KIT) 
Voor de KIT studie is het gewenste aantal van 100 kinderen bereikt! Om eventuele uitval tijdens het traject op te 

vangen, loopt de inclusie nog even door. Er zijn inmiddels al meer dan 400 filmmomenten binnengekomen. Het is 

mooi om te zien dat vrijwel alle baby’s actief en vrolijk zijn tijdens het filmen. Naar verwachting worden de laatste 

filmmomenten  eind 2019 gemaakt en kunnen we dan de resultaten gaan analyseren en beschrijven. De komende tijd 

gaan we samen met studenten de uitkomsten uit de Parental Beliefs- vragenlijsten nader bekijken. De rol van de 

overtuigingen van ouders in relatie tot de motorische ontwikkeling leeft ook onder collega’s. De workshop hierover 

tijdens het symposium werd druk bezocht.  

 

Stand van zaken GODIVA onderzoek naar motorische ontwikkeling premature kinderen (PIT) 
De inclusie van prematuur geboren kinderen voor de GODIVA-PIT studie wordt uitgebreid met het Expertise centrum 

Prematuren (TOP-programma) en enkele andere ziekenhuizen, naast het WKZ.  
 

Afronding Normeringsstudie AIMS-NL 
De Normeringstudie is nu bijna klaar. We zoeken nog 20 kinderen op de leeftijd 6, 8 of 11 maanden. Mochten jullie 

nog kinderen weten, we horen het graag: normering.godiva@hu.nl 

 

Publicaties en presentaties 

Bij het verschenen artikel over de videomethode van Marike Boonzaaijer et al. in Pediatric Physical Therapy is recent 

ook een korte film uitgebracht. Hierin legt Marike kort uit waar de studie over gaat.  

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. 

 

Op 24 november j.l. presenteerden Petra Nijmolen en Kitty Meijer een poster over hun onderzoek naar 

gebruikerswensen (onder kinderfysiotherapeuten en ouders) voor de Godivapp op de Dag van de Fysiotherapeut in 

Barneveld. 

 

Jacqueline Nuysink en Anjo Janssen verzorgden ieder een presentatie en drie workshops over de AIMS resp. de BSID-

III op het VOBZ symposium over Meetinstrumenten bij jonge kinderen van 29 november j.l in Boxmeer.  

 

mailto:normering.godiva@hu.nl
https://www.youtube.com/watch?v=WoaIEJzwqOo&feature=youtu.be
http://journals.lww.com/pedpt/Fulltext/2017/04000/Concurrent_Validity_Between_Live_and_Home_Video.12.aspx
http://journals.lww.com/pedpt/Pages/podcastepisodes.aspx?podcastid=1
https://husite.nl/goapp/wp-content/uploads/sites/112/2017/12/Poster-GoAPP-DVdF-2017-Petra-Nijmolen-en-Kitty-Meijer.pdf
https://husite.nl/goapp/wp-content/uploads/sites/112/2017/12/GoAPP-informatie-flyer.pdf


Agenda 
Valorisatiegroep dinsdag 30 januari 2018 

Consortiumbijeenkomst  GoAPP dinsdag 13 maart 2018 

 

 

 

 
 

 

   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 


