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Gross motor development of infants
using home-video registration with the
Alberta Infant Motor Scale

Hierbij ontvangt u de 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.

Longitudinale pilot studie 50 kinderen geïncludeerd
Alle bijdragen aan de werving van kinderen voor deze studie, waarin ouders hun kind gedurende een half jaar
5 keer filmen, hebben goed geholpen. Het streefaantal van 50 kinderen is bereikt! We verwachten na de pilot
door te kunnen blijven meten. Daarom kunnen er nog wel nieuwe kinderen worden aangemeld, liefst kinderen
vanaf 6 weken.

Normeringstudie AIMS
Werving: Voor de normeringsstudie, waarvoor 450 kinderen eenmalig gefilmd moeten worden, zijn nog veel
kinderen nodig. Op dit moment zijn er 30 nieuwe kinderen aangemeld, zo’n 100 kinderen hebben we al in ons
databestand zitten uit de andere twee studies.
Jullie inzet hiervoor is dan ook heel erg nodig! Voor beide studies zijn posters en flyers ontworpen. Wil je deze
ontvangen, mail dan naar normering.godiva@hu.nl Ouders die graag willen deelnemen kunnen zich ook
aanmelden via het deelnameformulier op de website: www.godiva.hu.nl.
Testers: Afgelopen maand zijn 10 nieuwe collega’s getraind om mee te doen als testers in het
normeringsonderzoek. Zij zullen ook actief werven voor de studie en staan in de startblokken.

GODIVA Videotool en Beeldbank
Martin Bakker, Dimiter Geelen, Mark van Lagen, Ruwan Kellaert,
Zeger Hoogeboom (studenten), Roelant Ossewaarde, Willem de
Kock (docenten)

Studenten van de opleidingen Informatica en
Technische Informatica zijn vanaf februari
begonnen aan de ontwikkeling van een
videotool, waarmee direct op de computer films
bekeken en beoordeeld kunnen worden. Deze
tool kan ingezet worden bij het onderwijs over
de AIMS. Aan de videotool wordt een beeldbank
gekoppeld waarin de films worden opgeslagen
van kinderen waarvan de ouders toestemming
hebben gegeven voor het gebruik ervan binnen
het onderwijs.

Werkveldavond
Maandagavond 13 april was de eerste werkveldbijeenkomst van GODIVA. Er waren 22 kinderfysiotherapeuten,
een mooie mix van alle geledingen van het GODIVA-project: onderzoekers, collega’s uit ziekenhuizen en

praktijken van het consortium en de klankbordgroep, testers, docenten en masterstudenten. Het eerste uur
werd besteed aan korte presentaties door de vier onderzoekers (Jacqueline, Marike, Imke en Petra) over de
stand van zaken van de verschillende deelonderzoeken. Het tweede uur gingen de aanwezigen zelf aan de slag.
Zij kregen twee vragen voorgelegd, één over de gewenste inhoud van de nascholing over de AIMS en één over
suggesties voor de werving van kinderen voor het onderzoek. Meer….

De volgende werkveldavonden zijn gepland op maandag 29 juni en 12 oktober 2015, van 18.00-20.30 uur.
Voorlopig programma voor 29 juni: enkele masterstudenten presenteren hun afstudeeronderzoek binnen
GODIVA en de deelnemers gaan zelf aan de slag met de GODIVAPP. Heb je je nog niet aangemeld, maar wil je
de komende werkveldbijeenkomsten graag bijwonen of op een ander manier actief een bijdrage leveren aan
GODIVA meld je dan aan bij de GODIVA-onderzoeksleider jacqueline.nuysink@hu.nl.

Vervanging Anne van dijk
Jessica Tromp gaat vanaf nu Anne van Dijk vervanger tijdens haar zwangerschapsverlof, waarschijnlijk tot
oktober. Fijn, dat met de komst van Jessica de continuïteit gegarandeerd is van de voor ons zo belangrijke
projectondersteuning. Het emailadres blijft gelijk tijdens het verlof van Anne. We wensen Anne een mooie tijd
toe en Jessica veel succes.
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*Afmelden nieuwsbrief, mail naar anne.vandijk@hu.nl

