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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.

Start voorstudie toepassing home-videoregistratie in ziekenhuizen
Een van de vragen die in het GODIVA project zijn gesteld, is te achterhalen wat de mogelijkheden zijn om
de video methode voor kinderen die `at risk’ zijn te gebruiken. We hebben een kwalitatieve voorstudie
opgezet om te kijken hoe een pilot in de ziekenhuizen kan worden opgezet. Eerst gaan we met ongeveer
30 vragenlijsten en 5 interviews onder ouders van kinderen die gevolgd worden op de neonatologie poli de
verwachte voor- en nadelen voor ouders achterhalen. De METC heeft ook deze deelstudie als niet-WMOplichtig beoordeeld.

Deze deelstudie wordt uitgevoerd door Anne de Kievit,
kinderfysiotherapeut in het WKZ onder begeleiding van dr. Janjaap
van der Net (WKZ/UMCU) en dr. Anjo Janssen ( AKZ/Radboud UMC
Nijmegen).
Anne en Floortje Roest, kinderfysiotherapeut van VUmc gaan
een METC-aanvaag/onderzoeksopzet schrijven voor een
pilotstudie, waarbij deze ouders zelf gaan filmen en daarover
bevraagd worden.

Oplevering GODIVA videotool
Enkele studenten van de opleidingen Informatica en Technische Informatica hebben vanaf februari hard
gewerkt aan de ontwikkeling van de videotool, waarmee direct op de computer films bekeken en beoordeeld
kunnen worden. Deze tool is bedoeld voor het onderwijs over de AIMS, zowel in de master
Kinderfysiotherapie en de minor Kind en Ontwikkeling. Studenten krijgen als opdracht een of meerdere
video’s te scoren en kunnen direct zien of hun score overeenkomst met de consensus score die de
deskundigen hebben bepaald. De videotool is eind juni gedemonstreerd op de werkveldavond.

Werkveldavond

Maandagavond 29 juni was de tweede werkveldbijeenkomst van GODIVA. De 22 aanwezige
kinderfysiotherapeuten uit het werkveld kregen de primeur van de GODIVA Videotool. Vervolgens
presenteerden drie masterstudenten Kinderfysiotherapie de resultaten van hun afstudeeronderzoek binnen
GODIVA. Hierin werd ingegaan op de inter- en intracollegiale betrouwbaarheid van de video-methode, de
scores op de verschillende houding, de ervaringen van de ouders, en de verwachtingen van professionals uit
zowel ziekenhuizen als eerstelijn. De posters van deze onderzoeken vindt u hier op de website.
Aan de hand van acht vragen via een on-line enquête die live werd ingevuld werd de mening van het
aanwezigen gepeild over de inzet en de betrouwbaarheid van het afnemen van de AIMS met behulp van
video’s.

Stand werving
Voor de normeringsstudie, waarvoor 450 kinderen eenmalig gefilmd moeten worden, zijn nog steeds veel
kinderen nodig. De aanmeldingen gaan wel steeds beter. Op dit moment zijn 170 kinderen aangemeld, er zijn
er dus nog 280 nodig!
Jullie inzet hiervoor is dan ook heel erg nodig! Voor de werving 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. De ouders ontvangen altijd feedback
en een kleine attentie.

GODIVA actief op Facebook en Twitter
Naast de GODIVA facebookpagina zijn we vanaf nu ook te volgen op Twitter onder @GODIVAresearch.
U kunt ook lid worden van de gesloten Faceboekgroep. Wilt u lid worden van deze groep dan kunt u een
bericht sturen zodat u uitgenodigd wordt voor deze besloten groep

Agenda
12 oktober 2015
6 november 2015

Werkveldavond, van 18.00-20.30 uur.
Najaarscongres NVFK. Onderzoekers van GODIVA zullen een deel van het
middagprogramma verzorgen over Ontwikkelingsgericht onderzoek met de AIMS

24 november 2015 Extra consortiumbijeenkomst
23 januari 2016
Eindsymposium GODIVA
Wil je de komende werkveldbijeenkomst 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.
Het GODIVA team wenst u een hele zonnige zomer!

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

