
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij ontvangt u de derde 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. 

 

NWO-beurs uitgereikt aan Marike Boonzaaijer 

Op woensdag 18 november jl werden tijdens een feestelijke bijeenkomst op de 

Hogeschool van Amsterdam 31 promotiebeurzen uitgereikt aan docenten uit het 

middelbaar en hoger onderwijs. Onder hen twee HU docenten: Master 

geriatriedocent Carla Agasi en onze eigen GODIVA-onderzoeker Marike 

Boonzaaijer. Marike gaat zich vanaf januari 2016 onder leiding van hoogleraar 

Marian Jongmans richten op:  ‘Variatie in grofmotorische ontwikkelingstrajecten 

van jonge kinderen zichtbaar maken met behulp van een innovatieve 

videomethode  voor ouders.’ Zij zal behalve longitudinaal gemeten motorische 

ontwikkeling, ook kijken naar factoren die deze ontwikkeling beïnvloeden. 

De afgelopen maanden zijn meerdere bijeenkomsten met en voor het werkveld 

georganiseerd. 

 

Workshops NVFK-congres  

Vrijdag 6 november jl vond het 30-jarig jubileumcongres van de NVFK plaats tijdens de Dag van de 

Fysiotherapeut in de Fabrique in Maarssen. GODIVA was goed vertegenwoordigd op het congres, waar 

250 kinderfysiotherapeuten waren. Annemarie de Lange (opleiding HR) en Arine Sneep (HU) 

presenteerden hun masterthesis over een deelonderzoek binnen GODIVA, tijdens een workshop  met de 

beste afstudeerproducten van de drie opleidingen. Omdat Arine ziek was heeft Floortje Engels op 

bijzonder knappe wijze haar presentatie 

en de daaropvolgende discussie 

overgenomen! In het middagprogramma 

verzorgden wij twee zeer druk bezochte 

workshops over ‘Ontwikkelingsgericht 

onderzoek met de AIMS’. In totaal waren 

bij onze workshops. Tijdens de workshop 

hebben in totaal meer dan 100 

kinderfysiotherapeuten een film van een 

kind gescoord, waarbij gebruikt gemaakt 

kon worden van nieuw-ontwikkelde 

videotool.  
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 GODIVA werkveldavond 3 

De laatste van de drie werkveldavonden voor de klankbordgroep van GODIVA stond gepland op 12 oktober jl. in 

onze nieuwe huisvesting Heidelberglaan 7. Deze avond stond in het teken van een try-out van de videotool, die 

ontwikkeld is voor het onderwijs met de AIMS. Voorafgaand presenteerden Annemarie de Lange en Floortje 

Roest hun GODIVA-afstudeeronderzoek.  

Er waren 31 collega’s aanwezig, het grootste aantal tot nu toe.  

ICT-docent Rik Jansen, die GODIVA ondersteunt bij de toepassing van de videotool, zorgde 

ervoor dat de aanwezigen toegang kregen tot de 

tool. Met de tool kun je een film van een kind 

afspelen en tegelijkertijd of daarna digitaal 

scoren. Veel ouders uit het GODIVA onderzoek 

hebben toestemming gegeven om de film te 

gebruiken voor scholing. De tool zal ook ingezet worden bij een 

nieuwe, deels digitale, cursus die ontwikkeld wordt voor het 

werkveld en waarschijnlijk vanaf september 2016 gegeven gaat 

worden.  

 

Werkgroepavond Kinderfysiotherapie Midden Nederland 

17 september  hebben we op verzoek van de WKMN een werkgroepavond verzorgd over relevante bevindingen 

binnen GODIVA voor het werkveld. Marike Boonzaaijer en Jacqueline Nuysink hebben de ontwikkeling van de 

AIMS-videomethode laten zien, de verwachtingen van professionals en de ervaringen van ouders gedeeld, de 

samenwerking binnen GODIVA met het werkveld benadrukt en nadrukkelijk de medewerking gevraagd van de 

werkgroepleden bij het werven van kinderen voor de normeringstudie. 

 

Stand werving normeringstudie 
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 275 kinderen aangemeld, er zijn er 
dus nog 175 nodig! De studie loopt door in 2016. 

Uw inzet hiervoor is dan ook heel erg nodig! Voor de werving zijn posters en flyers ontworpen. Wilt u 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 symposium 
Dit deel van het GODIVA-project wordt zaterdag 23 januari afgesloten met een eindsymposium in ons nieuwe 
gebouw op de Uithof aan Heidelberglaan 7. Op dit symposium vertellen de onderzoekers hun resultaten en 
toekomstige plannen, worden de ontwikkelde producten getoond, is er een posterwall van dit jaar 
afgestudeerde master studenten, en worden er meerdere workshops gehouden. Accreditatie register 
kinderfysiotherapie wordt aangevraagd voor deze dag. Toegang is gratis, omdat wij er veel belang aan hechten 
onze bevindingen met u te delen. Het wordt een feestelijke dag!  

U vind hier het voorlopig programma en begin december sturen wij een mailing met het inschrijfformulier. Wij 

verwachten een grote opkomst. 

 
Werkconferentie  
Medio februari komen prof. dr. Johanna Darrah en prof. dr. Doreen Bartlett uit Canada, auteurs van de AIMS en 
van de herevaluatiestudie van de AIMS, op onze uitnodiging naar Utrecht voor een werkconferentie over onze 
resultaten en de toekomstplannen met de AIMS.  
 

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 

24 november 2015     Consortiumbijeenkomst  

 

mailto:normering.godiva@hu.nl
http://www.godiva.hu.nl/
http://husite.nl/godiva/wp-content/uploads/sites/53/2014/02/Programma-website.pdf


19 januari 2016          Stuurgroep GODIVA 

23 januari 2016           Eindsymposium GODIVA  

16-17 februari            Werkconferentie GODIVA met Johanna Darrah en Doreen Bartlett 

 

Heb je nog vragen of wil je op een of  andere manier actief een bijdrage leveren aan GODIVA meld je dan aan bij 

de GODIVA-onderzoeksleider jacqueline.nuysink@hu.nl. 

 

Het GODIVA team wenst u alvast plezierige decemberfeesten! 
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