
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij ontvangt u de vijfde Nieuwsbrief van het project GODIVA. 
In het project GODIVA, Gross motor development of infants using home-video registration with the Alberta 
Infant Motor Scale, wordt een methode  ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht waarmee de motorische 
ontwikkeling van jonge kinderen via filmbeelden gevolgd kan worden en op valide wijze gemeten zonder veel 
extra belasting voor kind en ouders. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de stand van zaken 
van het project en de activiteiten die plaatsvinden. 
 
Longitudinale studie 
Per 1 november is de werving gestart van de longitudinale pilot studie waarin ongeveer 50 gezonde kinderen 
gevolgd worden in hun ontwikkeling. In deze  pilot studie wordt  de grofmotorische ontwikkeling iedere twee 
maanden gemeten aan de hand van door de ouders gemaakt filmopnamen. Uit de validatie studie kan worden 
geconcludeerd dat de video methode behoorlijk vergelijkbaar is met de live methode. Er zijn al direct 10 
kinderen aangemeld. Nieuwe kinderen kunnen starten tot mei 2016Voor het opslaan en versturen van de film 
wordt gebruik gemaakt van de GODIVAPP. De ouders ontvangen gedurende de pilot regelmatig feedback over 
de ontwikkeling van hun kind. Bij deze studie hoort ook dat we kijken of het voor ouders haalbaar is om 
regelmatig te blijven filmen en hoe we hen daar het beste in kunnen ondersteunen. Lees meer … 
 
Werving 
Voor de werving van de kinderen  zijn een flyer en poster gemaakt. Wij 
werven onder andere bij ziekenhuizen en geboortecentra, 
verloskundepraktijken, zwangerschapsbegeleiders, 
bekkenfysiotherapeuten en kinderdagverblijven. Ook ouders  die in de 
validatiestudie hebben meegedaan kunnen zich aanmelden. 
Kinderfysiotherapiepraktijken die mee willen helpen bij de werving en  
flyers en folders willen ontvangen, of die op een andere manier mee 
willen werken aan de studie  kunnen dit aangeven via het emailadres: 
godiva@hu.nl 
 
Extra subsidie voor Normeringsstudie 
Voor de uitvoering van een normeringsstudie van de AIMS hebben wij een subsidie toegezegd gekregen van 
het Wetenschappelijk College Fysiotherapie van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). 
Het doel is vast te stellen of de Canadese AIMS-normen passen bij de leeftijd waarop heden ten dage 
Nederlandse zuigelingen dezelfde mijlpalen bereiken, uitgaande van de huidige bevolkingssamenstelling. Dit 
onderzoek loopt parallel aan de GODIVA studie en maakt gebruik van de kennis en infrastructuur die in het 
GODIVA project is ontwikkeld  Voor dit onderzoek worden 450 kinderen eenmalig getest met de AIMS. Het 
normeringsonderzoek loopt van 1 januari tot en met 31 december 2015. Voor dit deelonderzoek wordt een 
extra onderzoeker aangetrokken. 
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http://husite.nl/godiva/werkgroep-longitudinale-studie/


Even voorstellen: Karlijn Damen  
Vanaf half september is het GODIVA team uitgebreid met Karlijn Damen. Als 
student-assistent zal zij zich vooral richten op het plannen en de logistiek rondom de 
longitudinale studie. 
In juli 2013 is Karlijn afgestudeerd als fysiotherapeut en momenteel is ze bezig met 
de premaster Klinische Gezondheidswetenschappen – richting 
Fysiotherapiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is Karlijn 
werkzaam als fysiotherapeut op een mytylschool in Noord-Holland. Net als Lonneke 
van Engelen heeft Karlijn tijdens haar afstuderen al geparticipeerd in de HALYNeD studie binnen het lectoraat 
Leefstijl en Gezondheid.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

       
       *Afmelden nieuwsbrief, mail naar anne.vandijk@hu.nl 

www.godiva.hu.nl 
 


