
NIEUWSBRIEF april 2021                                                                                        
 

  

 

Met trots presenteren we u hierbij de eerste nieuwsbrief van ons project Hoeveel Beweeg Jij?! 
Via deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de activiteiten binnen het project. Deze nieuwsbrief is 
bedoeld voor alle betrokkenen en geïnteresseerden in het project.   
  
HOEVEEL BEWEEG JIJ?! is alweer vier maanden onderweg! Hoog tijd om eens terug te blikken wat er 
ondertussen gedaan is en om vooruit te blikken op wat er komen gaat.  

 

  

HET PROJECT 
 

  

  

 

Doel van dit onderzoek is kinderfysiotherapeuten in staat te stellen om bewegen 
van kinderen objectief te monitoren binnen de dagelijkse praktijk. Om dit te 
bereiken gaan we de nieuwe activiteitenmonitor kindvriendelijk maken en een 
webapplicatie ontwikkelen waarmee kinderfysiotherapeuten praktisch 
toepasbare informatie ontvangen. Zo maken we informatie voor de 
kinderfysiotherapeuten, kinderen en ouders toegankelijk. Daarnaast gaan we 
barrières en facilitators voor gebruik van de activiteitenmonitor in kaart brengen. 
Op basis daarvan ontwikkelen we passende tools om barrières voor gebruik weg 
te nemen. Dit alles doen we weer samen met alle partners, in co-design. Tot slot 
gaan we een haalbaarheidsstudie uitvoeren om te bepalen of 
‘werkpakket activiteitenmonitor’ voor gebruik binnen 
de kinderfysiotherapeutische praktijk geschikt is.  
Bij het project zijn eerstelijns praktijken betrokken, maar ook revalidatiecentra en 
ziekenhuizen doen mee, zodat we de hele keten bereiken en zij met één 
systeem kunnen gaan werken.   
De volledige aanvraag kan je nalezen op de nieuwe site: hier. 

 

  

https://mailing.hu.nl/mailcamp/url.php?subid=kjxlv3l7pl39&nstatid=5kqng72&info=lvdjr9x&L=2721&F=H


HOE VER ZIJN WE INMIDDELS? 
 

  

Het project is op 1 januari 2021 gestart. Door de coronamaatregelen zijn de 
metingen om de activiteitenmonitor voor kinderen te valideren vertraagd. Omdat 
deze activiteitenmonitor centraal staat in dit onderzoek konden we niet al in 
november beginnen.   
  
Op dit moment zijn wij bezig met kwalitatief onderzoek (gesprekken) om 
bevorderende en belemmerende factoren van activiteitenmonitoring binnen de 
kinderfysiotherapie in kaart te brengen. De aanmeldingen voor dit project waren 
enorm! Vooral onder ouders en kinderfysiotherapeuten was veel enthousiasme 
zodat wij zelfs enkele therapeuten niet konden includeren. Ondertussen hebben 
wij 12 kinderfysiotherapeuten uit de 1e lijn, 11 kinderfysiotherapeuten uit de 2e 
en 3e lijn, 12 ouders en 12 kinderen geïnterviewd! De eerste stap is dus bijna 
afgerond! Er staan nog 3 interviews gepland. Met de afgenomen interviews 
hebben wij veel waardevolle input kunnen verzamelen. De onderzoeksgroep is 
nu druk bezig met het transcriberen (uittypen) van alle opnames en het starten 
van de eerste analyses. De eerste uitkomsten zijn nu al erg interessant: kinderen 
zijn erg creatief en stellen een activiteitenmonitor voor in de vorm van een 
eenhoorn of veranderende kleuren net als een kameleon. Een 
activiteitenmonitor moet vooral alles kunnen meten wat zij doen: rennen, fietsen, 
klimmen, springen en salto’s maken! Ouders twijfelen het meest over het 
draagcomfort voor hun kind en willen een goede uitleg over het waarom en hoe. 
En kinderfysiotherapeuten? Nou, sommigen zien het helemaal zitten en willen 
een monitor liefst vandaag nog aan kinderen meegeven en anderen willen toch 
wat meer informatie vooraf en eerst duidelijk weten welke meerwaarde zo’n 
monitor in de dagelijkse praktijk zou kunnen hebben. Wij zijn blij met deze 
voorlopige inzichten en verheugen ons op de komende interviews!  
  
We zijn nog op zoek naar een mooie naam voor deze activiteitenmonitor, dus 
heb je een idee? Mail hem naar claudia.geubel@hu.nl 

 

 

  

 

 

SAVE THE DATE: 20 MEI 2021 
 

  

De startbijeenkomst, tevens de eerste co-creatiesessie, staat gepland op 20 mei. Tijdens deze bijeenkomst 
leren we elkaar kennen, zullen we het project toelichten en halen we input op over welke informatie 
kinderfysiotherapeuten uit de activiteitenmonitor willen halen en welke eventuele tools ze nodig hebben om 
de activiteitenmonitor in te zetten. In de eerste sessie verzamelen we zoveel mogelijk input van alle 
betrokken partijen. Gezamenlijk met de kinderfysiotherapeuten wordt verkend wat we gaan ontwikkelen, 
waar behoeften aan is en wat hierbij aansluit. Deze informatie vormt de basis voor het vervolg.   
Hierna starten we namelijk met de eerste designsprint. In een designsprint werken onderzoekers, designers 
en gebruikers samen in een soort snelkookpan aan een uitdagend vraagstuk. Het werken tegen de klok 
stimuleert oplettendheid, focus en creativiteit.   
  
Hoe we het precies gaan aanpakken op 20 mei is nog niet bekend vanwege de coronasituatie. Maar zet 
deze datum alvast in je agenda! Een uitnodiging met uitleg volgt zo snel mogelijk.  

 

  

mailto:claudia.geubel@hu.nl


WIE WERKEN ER MEE AAN DIT PROJECT? 
 

  

  

 

Manon Bloemen 
Projectleider 

Hoi! Ik ben Manon Bloemen, kinderfysiotherapeut en 
gezondheidswetenschapper. Ik ben als senior onderzoeker werkzaam bij het 
Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de HU, onderzoekslijn Kind in Beweging 
met als focus onderzoek naar fitheid en fysieke activiteit bij kinderen met een 
beperking. Daarnaast ben ik verbonden aan de Masteropleiding 
Kinderfysiotherapie van de HU. Ik ben de projectleider op dit onderzoek, en was 
eerder betrokken bij het project Wat Beweegt jou?! Ik hoop dat we in het huidige 
project Hoeveel Beweeg Jij?! er samen voor kunnen zorgen dat 
kinderfysiotherapeuten instaat worden gesteld om beweeggedrag bij kinderen 
goed in kaart te brengen. 

 

  

  

 

Barbara Uelkes 
Promovenda 

Barbara is kinderfysiotherapeut en promovenda in het project.  Sinds februari 
2020 werk ik bij het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid. Daarnaast werk ik 1 dag 
in de week in een eerstelijnspraktijk in Utrecht, die een nauwe band met het 
revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft. Ik kijk uit naar een inspirerende 
samenwerking en hoop veel van jullie te leren!  

 

 

 

  

 

Claudia Geubel 
Projectondersteuner 

Claudia draagt zorg voor het management van het project. Zij heeft ervaring met 
projecten bij uiteenlopende bedrijven, van jeugdzorg tot stedelijke vernieuwing 
en is net bij de HU gestart. Heb je vragen over het project? Schroom niet om 
contact met mij op te nemen. 

 

 

 

EN VANUIT HET LECTORAAT CO-DESIGN 
 

  

  

 

Anne Zeegers 
Visualiserend ontwerper voor lectoraat Co-Design 

Ik ben Anne Zeegers en in dit project zet ik me in bij de contextmapping  (het in 
kaart brengen van de dagelijkse situatie), ideevorming en begeleiding van de 
verschillende (co-creatie)sessies. Ik ben bij het lectoraat Co-Design betrokken 
geraakt doordat zij behoefte hadden aan iemand die niet alleen de diepte in kan 
met de gebruiker, maar dat ook kan ondersteunen met illustraties. Zakelijk 
tekenen doe ik in mijn eigen bedrijf De PlaatPraters. 

 

  



  

 

Jelle Rijpkema 
Trainee Co-Design 

Jelle heeft de opleiding Communicatie en Media Design gedaan en is als trainee 
betrokken bij het lectoraat Co-Design 

 

 

 

 

Het team Co-Design samen met Barbara aan het werk in een eerste ontwerpsessie  

Anne en Jelle worden ondersteund door Remko van der Lugt, lector Co-Design, Fenne 
Verhoeven  communicatiewetenschapper en senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Co-design en 
Tom Wolvers, docent bij de opleiding Communicatie en Media Design en ook verbonden als onderzoeker bij 
het lectoraat. Het team Co-Design heeft er zin in om in de wereld van de kinderfysiotherapie te duiken 😊😊   
  
Dit zijn maar een paar deelnemers aan het project. We hebben een website gemaakt voor het project waarop 
alle onderzoekers en consortiumpartners staan vermeld. Stuur je ons een foto en een link naar je LinkedIn of 
website? We willen namelijk een smoelenpagina aanmaken. Je kan dit naar Claudia mailen.  

 

  

Voor meer informatie zie de website 

We zien jullie heel graag op 20 mei en als je nu al iets wilt delen met ons, neem dan contact op 
met  manon.bloemen@hu.nl of claudia.geubel@hu.nl. We verheugen ons op een inspirerende 

samenwerking en een mooi resultaat!  
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