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Informatiebrief voor ouders 

GODIVA deelstudie: Normering Alberta Infant Motor 

Scale (AIMS-NL) 
 

 

Titel van het onderzoek 

Grove motoriek van Nederlandse zuigelingen:  Normeringstudie Alberta Infant Motor Scale 

(AIMS-NL). 

 

Geachte wettelijke vertegenwoordigers,  

 

Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (zie 

titel). U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om 

meer te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met 

partner, vrienden of familie. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u 

terecht bij de onderzoeker. Op bladzijde 4 vindt u de contactgegevens. Ook staat daar een 

onafhankelijke persoon vermeld, die veel weet van het onderzoek. 

 

1. Wat is het doel van het onderzoek? 

Binnen het GODIVA-project (Gross mOtor Development of Infants using home-Video 

registration with the AIMS) doen wij onderzoek naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van 

een bestaande test dat grove motoriek van zuigelingen meet. De test komt uit Canada (1994) 

en heet de Alberta Infant Motor Scale (afgekort AIMS).  Het doel van dit deelonderzoek is 

vast te stellen of de Canadese normen van de AIMS van 20 jaar geleden passen bij de leeftijd 

waarop tegenwoordig Nederlandse zuigelingen dezelfde mijlpalen als omrollen, zitten en 

lopen bereiken. Ontwikkeling is voor een deel cultuurbepaald en de bevolkingssamenstelling 

is in Nederland anders dan in Canada. Ook het omgaan met kinderen, bijvoorbeeld wat betreft 

de slaaphouding, is anders dan 20 jaar geleden. Met de resultaten uit dit onderzoek weten we 

of de oorspronkelijke Canadese normwaarden gewoon in Nederland gebruikt kunnen blijven 

worden of dat we nieuwe Nederlandse normwaarden nodig hebben. Met goede normwaarden 

kunnen kinderfysiotherapeuten beter meten of een kind zich ontwikkelt zoals verwacht wordt, 

maar ook of we ons zorgen moeten maken en misschien tijdig extra hulp moeten inzetten. 
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2. Welke diagnostische test wordt onderzocht?  

Wanneer u meedoet aan het onderzoek gaan we de grove motoriek (zoals het omrollen, 

tijgeren, kruipen, zitten en lopen) van uw kind beoordelen met de AIMS. Deze test wordt heel 

vaak gebruikt door kinderfysiotherapeuten bij kinderen vanaf de geboorte totdat ze zelfstandig 

kunnen lopen. Er wordt bij deze test gekeken welke bewegingen een kind al kan maken in de 

vier verschillende houdingen, namelijk in buikligging, rugligging, zithouding en stand. De 

kinderfysiotherapeut/ onderzoeker kan daarmee bepalen wat uw kind motorisch al kan, 

vergeleken met andere kinderen van dezelfde leeftijd.  

 

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Als u beiden schriftelijke toestemming heeft verleend aan het onderzoek wordt met u 

afgesproken op welke wijze de test wordt uitgevoerd. Er zijn  twee mogelijkheden: (1) een 

van de testers van het onderzoek komt bij u thuis uw kind observeren en een filmopname 

maken; (2) u maakt gebruik van de door ons ontwikkelde videomethode, waarbij u zelf met 

behulp van ons instructiemateriaal een filmopname maakt van uw kind. Deze film kan via een 

speciaal ontwikkelde applicatie voor de smartphone geüpload worden naar een beveiligde 

server van de Hogeschool Utrecht.  In beide gevallen wordt de film later door een van de 

testers beoordeeld. Voor deze app moet u uzelf eenmalig aanmelden bij uw mail host (Gmail, 

Hotmail, Twitter) om uw persoonsgegevens te verifiëren. Vervolgens kunt u met deze 

applicatie de gemaakte ontwikkelingsvideo(s) versturen. De privacy van de beelden van uw 

kind blijft op deze manier gewaarborgd. U kunt dan zelf een geschikt filmmoment uitkiezen. 

We adviseren om een moment te kiezen waarop uw kind zich het prettigst voelt en niet 

bijvoorbeeld hongerig of vermoeid is.  Door de videomethode is het ook mogelijk om mensen 

mee te laten doen voor wie bijvoorbeeld het tijdstip of de afstand een belemmering vormen. 

Nadere details wat betreft het filmen zullen met u in het telefoongesprek met de onderzoeker 

worden besproken. 

 

4. Wat wordt er van u verwacht? 

Als u meedoet aan het onderzoek vragen we u eenmalig een ontwikkelingsvideo van uw kind 

te maken, of te laten maken. Bij het zelf maken van de ontwikkelingsvideo wordt u begeleid 

door een instructievideo en een checklist. Deze kunt u voor en tijdens het filmen gebruiken. 

De ontwikkelingsvideo mag maximaal 30 minuten lang zijn. Meestal zal een film van 15 
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minuten al voldoende zijn. Het is van belang dat er twee mensen aanwezig zijn bij het filmen: 

iemand om te filmen en de ouder/ verzorger die het kind zo nodig tot bewegen uitlokt en 

hanteert in een bepaalde houding. 

 

5. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan dit onderzoek? 

Uw kind wordt eenmalig motorisch getest en het resultaat willen we graag aan u vertellen. U 

krijgt binnen 2 weken na het filmmoment een verslagje van uw kind over de testuitslagen.  

Wanneer er onverwachte bevindingen bij uw kind worden gevonden, zijn we verplicht ook 

uw huisarts en jeugdarts hiervan op de hoogte te stellen. Voor de toekomst kan het onderzoek 

nuttige gegevens opleveren. We zijn u daarom zeer dankbaar als u wilt meedoen aan dit 

onderzoek. Hiervoor zult u wel de genoemde tijd vrij moeten maken.  

 

6. Wat gebeurt er bij verzet van het kind bij deelname aan het onderzoek?  

Het kan zijn dat uw kind tijdens de observatie of het maken van de ontwikkelingsvideo geen 

zin meer heeft om mee te werken. U kunt dan rustig stoppen met het filmen en op een later 

moment het nog eens opnieuw proberen. Op meerdere dagen stukjes filmen is niet de 

bedoeling.  

 

7. Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek? 

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee 

te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft niets te tekenen. U hoeft ook niet te zeggen 

waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, 

ook tijdens het onderzoek. 

 

9. Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Uw onderzoeksgegevens worden na afloop van het onderzoek nog enige tijd  bewaard. 

Misschien kunnen we daar later een ander onderzoek mee uitvoeren binnen hetzelfde 

onderzoeksgebied. Als u dat niet wilt, kunt u dit aangeven op het Toestemmingsformulier.  

Ook is het mogelijk dat wij u in de toekomst opnieuw zouden willen benaderen voor 

onderzoek binnen hetzelfde onderzoeksgebied. Als u niet opnieuw benaderd wilt worden, 

respecteren wij dat natuurlijk. U kunt uw keuze op het toestemmingsformulier aangeven. U 

kunt later altijd nog beslissen deze toestemming in te trekken. Na 15 jaar worden alle niet 

anonieme onderzoeksgegevens vernietigd. 
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10. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te 

doen? 

Er is geen vergoeding gekoppeld aan de deelname van dit onderzoek.  

 

11. Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd? 

De Medisch Ethische Commissie van het UMCU heeft zich gebogen over deze aanvraag. De 

commissie heeft geoordeeld dat dit onderzoek niet-WMO plichtig is omdat het weinig 

belastend is voor kind en ouders. 

 

12. Wilt u verder nog iets weten? 

Als u vragen heeft over de gang van zaken rond het onderzoek dan kunt u dit melden aan de 

onderzoeker. Het onderzoeksteam is bereikbaar via email: normering.godiva@hu.nl. Contact 

opnemen kan ook via de onderzoeker/kinderfysiotherapeut drs. Petra Nijmolen, 

petra.nijmolen@hu.nl, tel. 088 4812937 (op maandag en dinsdag) of via het secretariaat  

mevr. Anne van Dijk,  088 481 5287.  Wilt u graag een onafhankelijk advies over meedoen 

aan dit onderzoek? Dan kunt u terecht bij een onafhankelijke deskundige kinderfysiotherapeut 

werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMCU WKZ), namelijk mevrouw dr. 

M.A.C.G Schoenmakers. Ze is bereikbaar via tel: 088 7554030. 

 

13. Hoe te handelen bij klachten? 

Als u klachten heeft kunt u dit melden aan de onderzoeker of onderzoeksleider. Deze is 

bereikbaar via tel. 088 4815843 

 

14. Ondertekening Informatiebrief 

 

Met vriendelijke groet, 

Dr. Jacqueline Nuysink, Onderzoeksleider GODIVA-project,  

jacqueline.nuysink@hu.nl 

 

mailto:godiva.normering@hu.nl
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Ondertekening toestemmingsformulier 

Grove motoriek van Nederlandse zuigelingen:  Normeringstudie Alberta Infant Motor 

Scale (AIMS-NL). 

De datum van ondertekenen door ouders en door onderzoeker kan verschillen vanwege 

logistieke redenen.  

Ik ben gevraagd om toestemming te geven, zodat mijn kind meedoet aan dit medisch-

wetenschappelijke onderzoek: 

Naam proefpersoon:     Geboortedatum: __ / __ / __ 

 

Ik heb de informatiebrief voor de proefpersoon gelezen. Ik kon aanvullende vragen stellen. 

Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om te beslissen 

of mijn kind meedoet. 

Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan beslissen dat 

mijn kind toch niet meedoet. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. 

 

Ik geef toestemming om per brief terugkoppeling van de motorische bevindingen op de AIMS 

te ontvangen. Hierbij weet ik dat ik op de hoogte gesteld kan worden van onverwachte 

bevindingen bij mijn kind. Tevens, dat de huisarts en jeugdarts in dat geval op de hoogte 

gebracht zullen worden.  

 

Ik weet dat sommige mensen de gegevens van mijn kind kunnen zien. Mensen die mijn 

gegevens in kunnen zien zijn bijvoorbeeld de onderzoeker, testers, monitors, auditors etc.  

 

Ik geef toestemming om de gegevens te gebruiken, voor de doelen die in de informatiebrief 

staan. Ik weet dat de onderzoeksgegevens na het onderzoek nog 15 jaar bewaard worden en 

daarna  worden vernietigd. 

 

Ik vind het goed dat mijn kind meedoet aan dit onderzoek. 

 

Ik geef ook toestemming om in de toekomst opnieuw gevraagd te worden voor deelname aan 

nieuw onderzoek.  

 ja                nee 
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Naam ouder/voogd*:    

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

Naam ouder/ voogd:    

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik verklaar hierbij dat ik bovengenoemde persoon/personen volledig heb geïnformeerd over 

het genoemde onderzoek. 

 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de ouder(s) of 

voogd zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Naam onderzoeker:     

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aanvullende informatie is gegeven door (indien van toepassing): 

Naam: 

Functie:      

Handtekening       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Belangenverstrengeling en financiering van het onderzoek 

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Wetenschappelijk College Fysiotherapie en 

uitgevoerd door het lectoraat Leefstijl en gezondheid van Hogeschool Utrecht. De 

onderzoekers verklaren dat zij geen functies bekleden die voor dit onderzoek kunnen leiden 

tot tegenstrijdige belangen. 


