
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij ontvangt u de zesde Nieuwsbrief van het project GODIVA. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de 
hoogte van de stand van zaken van het project en de activiteiten die plaatsvinden. 
 
Normeringsstudie  
Vorige maand is een nieuwe deelstudie van GODIVA gestart: ‘Grove motoriek van Nederlandse zuigelingen: 
Normeringstudie Alberta Infant Motor Scale (AIMS)’. Deze studie wordt gesubsidieerd door het 
Wetenschappelijk College Fysiotherapie van de KNGF. We gaan onderzoeken of de huidige populatie 
Nederlandse kinderen in de ontwikkeling van de grove motoriek verschilt van de oorspronkelijke Canadese 
normpopulatie. Om dit te realiseren gaan we 450 kinderen testen in één jaar tijd. Petra Nijmolen is als 
onderzoeker aangetrokken. De METC heeft het onderzoek getoetst en beoordeeld als niet WMO-plichtig. We 
kunnen dus vanaf nu starten met de werving. Hierbij kunnen we de hulp van alle collega’s die betrokken zijn bij 
GODIVA goed gebruiken. Meer.. 
 
Werving 
Net als voor de andere onderdelen van GODIVA is voor de werving van de 
kinderen voor de normeringsstudie weer  een flyer en poster gemaakt. Collega’s 
die willen helpen bij de werving, en flyers en posters willen ontvangen, kunnen 
dit aangeven bij petra.nijmolen@hu.nl. De werving kan gedaan worden via de 
consultatiebureaus, bij ziekenhuizen en geboortecentra, verloskundepraktijken, 
zwangerschapsbegeleiders, bekkenfysiotherapeuten en kinderdagverblijven. Via 
de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) zal aandacht hiervoor 
gevraagd worden bij alle consultatiebureaus. Ouders die graag willen deelnemen 
kunnen zich aanmelden via het speciale e-mailadres: normering.godiva@hu.nl 
 
Even voorstellen: Petra Nijmolen  

Na mijn studie fysiotherapie heb ik Pedagogische Wetenschappen gestudeerd in 
Utrecht, waarbij ik aanraking kwam met de kinderfysiotherapie. Vervolgens heb ik in 
Breda de opleiding Kinderfysiotherapie gevolgd. Ik ben sinds 2001 met veel plezier 
werkzaam als kinderfysiotherapeut in een eerstelijnspraktijk en ben sinds 2009 
bestuurslid van de NVFK (Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie). Hierbij heb 
ik vooral met het behartigen van de belangen van de kinderfysiotherapeut en de 
kinderfysiotherapie te maken. In de normeringstudie van de AIMS binnen de GODIVA 
studie kan ik vooral een bijdrage leveren aan de inhoud van het vak Kinderfysiotherapie. 

 
Longitudinale studie 
De werving voor de longitudinale studie, waarbij ouders vijf keer  een film maken van de ontwikkeling van hun 
kind, loopt goed. Er zijn al meer dan 30 aanmeldingen. Maar  extra deelnemers zijn nog gewenst. Tot begin 
mei kunnen ouders instappen. Meer… 
 
Werkveldbijeenkomsten en accreditatie 
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In plaats van een  GODIVA  symposium organiseren we in 2015 voor het werkveld drie informatieve 
bijeenkomsten of workshops voor de collega’s uit de klankbordgroep-praktijken en ziekenhuizen. De 
voorlopige data zijn maandag 13 april, 29 juni en 12 oktober 2015, van 18.00-20.30 uur. De GODIVA 
klankbordgroep ontvangt hiervoor nog een uitnodiging met de definitieve data en opnderwerpen. 
Voor actief een bijdrage leveren aan het GODIVA onderzoek door het bijwonen van deze drie 
werkveldavonden, het werven van proefpersonen of op een ander manier meewerken in het kennisnetwerk 
van GODIVA kunnen jaarlijks 8 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsdeel van het Centraal Kwaliteitsregister 
van het KNGF worden toegekend. 
Wil je de werkveldbijeenkomsten bijwonen of op een ander manier actief een bijdrage leveren aan GODIVA 
meld je dan aan bij de GODIVA-onderzoeksleider jacqueline.nuysink@hu.nl  
 
Pilot GODIVA in ziekenhuizen 
De in het GODIVA project ontwikkelde methode om de motorische ontwikkeling van kinderen te  beoordelen 
via video-opnames die ouders van hun kinderen in de thuissituatie maken is in eerste instantie toegepast bij 
gezonde kinderen. Om te onderzoeken of de methode ook gebruikt kan worden door ouders van kinderen die 
een andere start hebben gehad, door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een aangeboren hartafwijking start 
binnenkort in enkele ziekenhuizen een kwalitatief onderzoek. Kinderfysiotherapeut en Junior-onderzoeker 
Anne de Kievit uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) zal dit deelonderzoek gaan uitvoeren. 
 
Even voorstellen: Anne de Kievit  
Ik ben sinds 1,5 jaar afgestudeerd kinderfysiotherapeut en met veel enthousiasme 
werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Sinds 1 februari ben ik begonnen 
als junior onderzoeker. Participeren binnen de GODIVA studie is voor mij een 
nieuwe uitdaging en ik vind het leuk om een kijkje in de keuken te krijgen van het 
wetenschappelijk onderzoek. Voor de GODIVA studie ga ik inventariseren hoe 
ouders van NICU-kinderen het gebruik van home-video registratie ervaren. De 
doelgroep waar de app uiteindelijk voor ontwikkeld gaat worden.  
 
 

Even voorstellen: Lynette Spits 
Dag! Ik ben Lynnette Spits.  
Bijna afgestudeerd fysiotherapeute en nu werkzaam binnen het Godiva onderzoek. Ik heb 
er ontzettend veel zin in!  
Ik ga de functie van onderzoeks-assistent op mij nemen. Tot uw dienst!  
 
 

 
GODIVApp en GODIVA portal 
De GODIVApp waarmee ouders video-opnames van hun kind kunnen insturen voor de pilotstudie is gereed. 
Daarnaast is een portal ontwikkeld waar onderzoekers en testers van GODIVA de filmbeelden kunnen 
beoordelen. De privacy van de gegevens van de kinderen staat zowel bij de app als het portal centraal. Om de 
veiligheid van de video’s te waarborgen is door Hogeschool Utrecht een zogenaamde high securityscan 
uitgevoerd. Het resultaat hiervan was positief. Zodra het beheer binnen de HU rond is kunnen we de applicatie 
inzetten binnen de longitudinale studie en de normeringstudie.  
 
 
WCTP 2015 

 

 
Van 1-4 mei 2015 vindt het vierjaarlijkse wereldcongres Fysiotherapie plaats in Singapore. Jacqueline Nuysink, 
hoofdonderzoeker van GODIVA,  zal daar een presentatie geven over de GODIVA-validatiestudie. 



Vanuit de onderzoekslijn Kind in Beweging van het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de HU zullen ook de 
onderzoekers Manon Bloemen en  Janke de Groot daar presentaties en een workshop verzorgen.  
 
EACD congres Kopenhagen 27 – 30 mei 2015 
Een van de thema’s op het Europese Kinderrevalidatie congres is Early diagnoses- how can we use technology? 
Marike Boonzaaijer zal hier een poster presentatie geven over het GODIVA project. 
 
 

 

 
 

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