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Kinderfysiotherapeuten hebben tot taak om kinderen met 
problemen in het bewegen te ondersteunen en daarmee 
participatie aan dagelijkse beweegactiviteiten te verbeteren. 
Bewegen is essentieel voor alle opgroeiende kinderen, zowel 
kinderen die zich normaal ontwikkelen als kinderen met een 
beperking. Bewegen heeft aantoonbaar positieve effecten 
op de gezondheid en de fysieke, psychosociale en cognitieve 
ontwikkeling. Objectieve monitoring (middels een activitei-
tenmonitor) van beweegactiviteiten is belangrijk. Subjectief 
monitoren, bijvoorbeeld via vragenlijsten, overschat de totale 
beweegactiviteiten en geeft de kinderfysiotherapeut dus 
geen betrouwbaar beeld. Vooralsnog is er voor kinderfysio-
therapeuten geen objectief instrument beschikbaar om te 
monitoren hoeveel kinderen bewegen. Daarom is het niet 
mogelijk om kinderen en ouders betrouwbaar inzicht te geven 
in hoeveel kinderen bewegen, om daarop behandelingen af te 
stemmen en om interventies te evalueren.

Binnen ons ‘SIA-Postdoc project Kind en Beweging’ hebben 
we de activiteitenmonitor Move2Data (foto 1), gevalideerd 
middels deep learning technieken voor kinderen vanaf 2 jaar 
met en zonder beperking. De techniek is nog niet toegankelijk 
voor gebruik in de dagelijkse praktijk. 

Hoofddoel van dit onderzoek is het in staat stellen van 
kinderfysiotherapeuten (middel co-design) om bewegen van 
kinderen objectief te monitoren binnen de dagelijkse praktijk. 
Om dit te bereiken:
1. maken we de activiteitenmonitor Move2Data kindvrien-

delijk en ontwikkelen we een webapplicatie zodat 
kinderfysiotherapeuten praktisch toepasbare informatie 
ontvangen. We integreren reeds ontwikkelde algoritmes 
voor het analyseren van bewegen (‘SIA-Postdoc project 
Kind en Beweging’) in deze webapplicatie. Zo maken we 
informatie voor de stakeholders (kinderfysiotherapeuten, 
kinderen en ouders) toegankelijk. 

2. brengen we barrières en facilitators voor gebruik van 
de activiteitenmonitor Move2Data in kaart waarna we 
passende tools ontwikkelen om barrières voor gebruik te 
verhelpen. 

De producten die we ontwikkelen in deelproject 1 en 
2 vormen gezamenlijk het ‘werkpakket Move2Data’. In 
deelproject 3 verrichten we een haalbaarheidsstudie om te 
bepalen of ‘werkpakket Move2Data’ voor gebruik binnen de 
kinderfysiotherapeutische praktijk geschikt is.

2.  Samenvatting
 (300 WOORDEN)

Foto 1. De activiteitenmonitor (geplaatst op de enkel) bij een 4-jarig meisje gedurende beweegactiviteiten in de dagelijkse praktijk.
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Bewegen is essentieel voor alle opgroeiende kinderen, 
zowel kinderen die zich normaal ontwikkelen als kinderen 
met een motorisch probleem of beperking zoals cerebrale 
parese, spina bifida, attention deficit hyperactivity disorder 
en developmental coordination disorder.(1-5) Bewegen heeft 
aantoonbaar positieve effecten op de gezondheid, de fysieke, 
psychosociale, cognitieve ontwikkeling, algemeen functio-
neren en kwaliteit van leven.(5-12) Weinig bewegen heeft 
een negatieve uitwerking op de gezondheid door een vergrote 
kans op obesitas, hart- en vaatziekten, kanker en diabetes 
mellitus type II.(13-21) 

Beweeggedrag is gedefinieerd als het gehele spectrum, met 
aan de éne kant van het spectrum de sedentaire activiteiten 
(liggen en stil zitten) en aan de andere kant zeer intensief 
bewegen. Bewegen  bestaat uit beweegactiviteiten met een 
hogere energiewaarde dan het rustmetabolisme en varieert 
van lopen tot buitenspelen in de vrije tijd en sporten.(22) Op 
jonge leeftijd gezond beweeggedrag ontwikkelen is cruciaal 
vanwege positieve gezondheidseffecten en een verhoogde 
kans op gezond beweeggedrag op volwassen leeftijd.(23-25) 
Onderzoek laat zien dat kinderen te weinig bewegen.(6,26-41) 
De zeer recente rapporten Reportcard en Reportcard+ 
beschrijven het beweeggedrag van Nederlandse normaal 
ontwikkelende kinderen en kinderen met beperkingen en 
zijn ontwikkeld door een werkgroep onder leiding van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en waarin onderzoekers 
van Lectoraat Leefstijl en Gezondheid van de Hogeschool 
Utrecht (HU) en Stichting Fitkids hebben geparticipeerd, 
allen deelnemers in ons consortium.(6) Deze overzichten 
laten alarmerende cijfers zien. Van de kinderen tussen 4-11 
jaar die zich normaal ontwikkelen voldoen slechts 52% aan 
de beweegrichtlijn (elke dag 60 minuten matig intensief 
bewegen en 3 keer per week spier- en botversterkende 
oefeningen) en slechts 32% van de jongeren (12-18 jaar) 
voldoen hieraan. Bij kinderen met een beperking zijn deze 
cijfers respectievelijk 47% en 27%. 

De overheid onderschrijft het belang van bewegen bij 
kinderen, vanwege de positieve effecten (zowel preventief 
als curatief) op de gezondheid en de algehele ontwikkeling: 
“Daarom wil de Rijksoverheid kinderen en hun ouders helpen 
van jongs af aan vaardig te bewegen”. Recent is daarom het 
landelijke sportakkoord ontwikkeld, hetgeen omgezet is in 
regionale sportakkoorden door de Gemeenten, met als doel 
het verbeteren van bewegen van mensen.(42)

Het ondersteunen van kinderen, met als doel participatie in 
dagelijkste beweegactiviteiten verbeteren,
is een kerntaak van MKB-kinderfysiotherapeuten en kinderfy-
siotherapeuten werkzaam in bijvoorbeeld revalidatiecentra en 
ziekenhuizen. De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen, 
met en zonder beperking, tot 18 jaar met problemen in het 
bewegen.(43) Ondanks dat kinderfysiotherapeuten zich 
veelvuldig richten op verbeteren van beweeggedrag, zijn 
zij tot op heden niet in staat om beweeggedrag objectief 
(middels een activiteitenmonitor) te monitoren. Objectieve 
monitoring van beweeggedrag is belangrijk, aangezien het 
subjectief monitoren zoals het gebruik van vragenlijsten het 
totale bewegen overschat en dus de kinderfysiotherapeut 
geen adequaat beeld geeft.(44-46) Er bestaan enkele activi-
teitenmonitoren voor kinderen zoals de Activ8, de Fitbit en de 
Actigraph, echter deze zijn niet valide gebleken voor de grote 
doelgroep kinderen die door de kinderfysiotherapeut wordt 
gezien.(47-50) 

Objectief meten van beweeggedrag bij kinderen is een 
uitdaging omdat de diversiteit van type activiteiten bij 
kinderen groter is dan bij volwassenen, onder andere door 
de vele variatie in bewegen tijdens het spelen. Verder zijn er 
activiteiten zoals ‘zitten in een buggy’, ‘zitten in een kinder-
zitje of achter op de fiets’ die wel leiden tot bewegingen 
maar niet afkomstig zijn van het kind zelf.(51) Dergelijke 
activiteiten kunnen leiden tot substantiële overschatting van 
werkelijk uitgevoerd bewegen door het kind zelf wanneer ze 
niet goed door de activiteitenmonitor geclassificeerd worden. 
Interessant is dat een aantal studies beweeggedrag van 
normaal ontwikkelende kinderen hebben geclassificeerd in 6 
tot 8 classificaties door middel van deep learning technieken.
(52,53) Deze benadering lijkt veel belovend mits de sensor 
op de juiste lichaamslocatie wordt gedragen. Binnen ons 
‘SIA-Postdoc project Kind en Beweging’ hebben we de 
Move2Data, een activiteitenmonitor (foto 1), gevalideerd voor 
6 classificaties middels deze deep learning technieken voor 
kinderen vanaf 2 jaar met en zonder beperking.(54) Ondanks 
dat de Move2Data nu gevalideerd is voor kinderen vanaf 2 
jaar, is de techniek nog niet toegankelijk voor gebruik in de 
dagelijkse kinderfysiotherapeutische praktijk. Er is nog geen 
output beschikbaar die door kinderfysiotherapeuten, kinderen 
en ouders gebruikt kan worden. Hierdoor hebben kinderfysio-
therapeuten nog geen goed meetinstrument beschikbaar om 
beweeggedrag valide te monitoren bij kinderen en de resul-
taten te gebruiken binnen hun behandelingen. 

3. Inleiding
 (686  WOORDEN) 
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Kinderfysiotherapeuten geven aan beweeggedrag niet goed 
te kunnen monitoren. Daardoor zijn ze niet in staat kinderen 
en ouders inzicht te geven in het beweeggedrag van het kind. 
Het probleem van niet valide kunnen meten van beweeg-
gedrag en het feit dat het belangrijk is om verschillende 
stakeholders te betrekken in een ontwikkelproces is duidelijk 
naar voren gekomen tijdens onze eerdere SIA-RAAK projecten 
Healthy Active Living for Youth with Neuromotor Disability 
(HALYNeD),(55) Fit for the Future,(56) Wat Beweegt Jou?!(57) 
en SIA-Postdoc Kind en Beweging(54) en tijdens verschillende 
workshops, symposia en congressen (2011-2019). 

Kinderfysiotherapeuten hebben behoefte aan objectief 
monitoren van beweeggedrag bij kinderen. Meten van 
beweeggedrag is een belangrijke informatiebron op basis 
waarvan zij een gerichte interventie opstellen. Meten van 
beweeggedrag helpt bij het coachen naar meer bewegen en is 
een belangrijke uitkomst voor evaluatie van kinderfysiothe-
rapeutische interventies. Kinderfysiotherapeuten willen één 
betrouwbare activiteitenmonitor die ze kunnen toepassen bij 
de meeste kinderen die zij behandelen waarbij zij zich richten 
op beweeggedrag. Tevens geven kinderfysiotherapeuten 
aan dat de tijd voor analyse minimaal moet zijn en dat extra 
handelingen zoals opschonen van data niet gewenst zijn. 
Juiste informatie over beweeggedrag moet visueel aantrek-
kelijk en duidelijk zijn voor hun, kind en ouders zodat zij deze 
informatie kunnen gebruiken binnen het klinisch redeneer-
proces en tijdens behandelingen van kind en ouders. 

Stichting Fitkids geeft aan behoefte te hebben aan een 
activiteitenmonitor die beter is afgestemd op de doelgroep. 
Fitkids is een oefenprogramma dat landelijk op meer dan 
165 kinderfysiotherapie-locaties wordt gegeven. Naast het 
verbeteren van de fitheid van kinderen met een beperking 
heeft Fitkids als doel dat deze kinderen meer gaan bewegen. 
Stichting Fitkids heeft de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd 
in wetenschappelijke onderbouwing, waarbij ook objectieve 
activiteitenmonitoring onderzocht is. Kinderfysiotherapeuten 
gaven aan dat objectief meten van beweeggedrag toege-
voegde waarde heeft, omdat het meer gedetailleerde infor-
matie geeft dan subjectieve data en dit als input kan dienen 
voor een meer optimale begeleiding van kinderen en ouders. 
Helaas voldeed de toentertijd gebruikte activiteitenmonitor 

niet. Daarnaast hadden kinderfysiotherapeuten ondersteuning 
nodig in het toepassen van de activiteitenmonitor, zoals 
bijvoorbeeld scholing.(58) 

Docenten van de Masteropleiding Kinderfysiotherapie (HU) 
geven aan dat studenten het lastig vinden om technologie, 
zoals activiteitenmonitors, in te zetten. Studenten geven 
tijdens interviews aan dat zij het moeilijk vinden om een 
activiteitenmonitor te gebruiken. Daarnaast geven docenten 
aan dat er momenteel geen geschikte (valide en praktisch 
toepasbaar) monitor voor handen is voor gebruik binnen de 
kinderfysiotherapie. 

In figuur 1 staat de vraagarticulatie schematisch weergeven. 
Hieruit is de volgende praktijkvraag geformuleerd: 

Hoe kunnen we bewegen van kinderen op een 
geschikte manier in kaart brengen en de gegevens 
gebruiken binnen de kinderfysiotherapeutische 
praktijk?  

4. Vraagarticulatie
 (700 WOORDEN)

“Kinderen en ouders overschatten vaak hoeveel  
ze daadwerkelijk doen, waardoor wij een verkeerd 

beeld krijgen. Dat maakt het lastig om kind en  
ouders goed te ondersteunen bij meer bewegen en 

een actieve leefstijl.“

MKB-Kinderfysiotherapeut

“Het is belangrijk dat kinderfysiotherapeuten, kind 
en ouders kunnen meedenken in de ontwikkeling. Op 
deze manier hopen we dat er een activiteitenmonitor 

komt die beter aansluit bij behoeften van alle 
stakeholders."

Stichting Fitkids

“Studenten vinden het moeilijk om technologie,  
zoals activiteiten monitoren, in te zetten. Zij geven 

aan dat het ook nog nauwelijks gebeurt in de 
praktijken waar zij werken. We hebben behoefte aan 
een geschikte monitor die we binnen ons onderwijs 

kunnen inzetten“

Docent Masteropleiding Kinderfysiotherapie
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4.2  Beschrijving hoe de vraag aansluit bij de 
kennis- en innovatieagenda dan wel roadmap 
van de topsector.

Deze aanvraag sluit aan op de kennis en innovatie agenda 
2018 -2021 namelijk; ‘Gezondheid en zorg’ en ‘meet en 
detectietechnologie’.(59) Door het objectieve monitoren 
van beweeggedrag zijn we beter in staat om de leefstijl 
van kinderen te verbeteren. In dit project passen we 
nieuwe algoritmes toe op basis van sensor data, hetgeen 
we verwerken in een webapplicatie welke toegankelijk is 
voor de daadwerkelijke praktijk. Hiermee werken we aan 
hoogwaardige technologieën in de zorg. Door de integratie 
van technische bedrijven, kinderfysiotherapiepraktijken en 
hun belangenverenigingen binnen ons consortium denken wij 
dat valorisatie is gewaarborgd.

Bijeenkomsten Uitkomsten

HALYNeD (2011-2013, n=40) Geen activiteitenmonitor voor kinderen in een rolstoel.

Fit for the Future (2013-2018, n=250) Geen geschikte activiteitenmonitor voor kinderfysiotherapeut, 
behoefte is er wel.  

Symposium Kind in Beweging, november 2017 (n=100) Kinderfysiotherapeuten zeer geïnteresseerd, zoeken naar 
mogelijkheden. 

Festival Kind in Beweging: technologische innovaties in de zorg voor 
kinderen, november 2018. (n=100)

Start ontwikkeling activiteitenmonitor Move2Data: 
kinderfysiotherapeuten willen meedenken

Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland, februari 2019 
(n=40)

Willen bewegen kunnen monitoren bij kinderen.

Intercollegiaal Overleg Kinderfysiotherapie regio Amsterdam, 
februari 2019. (n=40) 

Willen bewegen kunnen monitoren bij kinderen.

Metingen validering Move2Data, februari 2019 – juni 2019. (n=30) Kinderfysiotherapeuten zijn geïnteresseerd en willen graag 
meedenken.

European Congress Peadiatric Physiotherapy, november 2019 
(n=180)

Kinderfysiotherapeuten zijn geïnteresseerd en willen graag 
meedenken. 

Scholingsdag Wat Beweegt Jou?!, december 2019. (n=40) Hoe kunnen we beweeggedrag monitoren?

Telefonische en persoonlijke gesprekken met kinderfysiotherapeuten De afgelopen jaren is onze onderzoeksgroep Kind in Beweging 
meerdere keren benaderd en gebeld met de vraag of er een geschikte 
activiteitenmonitor voor de kinderfysiotherapie ontwikkeld kan 
worden. 

Hoe kunnen we bewegen van kinderen op een geschikte manier in kaart brengen en de gegevens gebruiken binnen de 
kinderfysiotherapeutische praktijk?  

Figuur 1. Vraagarticulatie
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5.1  Samenstelling van het consortium en de keuze 
voor eventuele andere betrokken partijen.

Dit project is een vervolg op de SIA-RAAK projecten HALYNeD, 
Fit for the Future, Wat Beweegt jou?! en de SIA-Postdoc Kind 
en Beweging (2011-2019). Een deel van de partners heeft 
binnen deze project al succesvol samengewerkt en kennis 
opgedaan over het monitoren van beweeggedrag bij kinderen.
(54-57) 

Partners die eerder succesvol samengewerkt hebben zijn 
Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Lectoraat Co-Design 
(HU), Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), Stichting 
Fitkids, Nederlandse Vereniging Kinderfysiotherapie 
(NVFK), Fysiotherapie De Molengaard, Fysiotherapie Regio 
Westland, Fyzie (3 MKB-kinderfysiotherapie praktijken) en 
Revalidatiecentrum de Hoogstraat. Zij willen de samen-
werking continueren zodat de kennis over monitoren van 
beweeggedrag bij kinderen toeneemt en op deze manier de 
kinderfysiotherapeutische zorg verbetert. 

Toegevoegde partners zijn Lectoraat Innovatie van 
Beweegzorg (HU) vanwege kennis over ontwikkeling van 
technologische innovaties binnen de zorg, Keurmerk 
Fysiotherapie als tweede belangenvereniging voor (kinder)
fysiotherapeuten naast de NVFK en MKB-Move2Data die de 
activiteitenmonitor Move2data (foto 1) heeft ontwikkeld, 
de algoritmes kan integreren in webapplicaties, beschikking 
heeft over eenvoudig toepasbare activiteitenmonitors en 
belangrijk is voor valorisatie. 

Daarnaast zijn 17 nieuwe MKB-kinderfysiotherapie-
praktijken toegevoegd als proeftuinen kinder-
fysio therapie (De Leeuwensprong, Praktijk voor 

kinderfysiotherapie Maasland, Bengels en Kanjers, Adphys, 
Kinderfysiotherapie- en ergotherapie praktijk Leidseweg, 
Fysiotherapiepraktijk Barel- van Zee, Bee Kind Valerie, Arcus 
Fysiotherapie, Fysiotherapie Beelen, Kanjer Kinderfysio, 
Praktijk voor kinder(bekken)fysiotherapie Druten, Boven-
leeuwen en Wamel, Beweegacademie/AFP- Fysio-Fitkids,  
Praktijk de Wiel, De Regge Kinderfysiotherapie, C-enter 
paramedische praktijk, De Sprong Kinderfysiotherapie, 
Kinderfysiotherapeutisch centrum Zoetermeer). 

Om te zorgen voor goede ketenzorg (optimale afstemming 
en communicatie) tussen MKB-kinderfysiotherapeuten en 
kinderfysiotherapeuten in andere settingen zijn stichting Jan 
van Rijn Kinderfysiotherapie, 1 perifeer ziekenhuis met een 
landelijke functie (Prinses Maxima Centrum voor kinderon-
cologie) en 1 perifeer ziekenhuis met een regionale functie 
(Sint Antonius Ziekenhuis) toegevoegd als proeftuinen 
kinderfysiotherapie. 

5. Netwerkvorming
 (1347 WOORDEN)

De Leeuwensprong

Stichting Jan van Rijn 
Kinderfysiotherapie

Wilhelmina Kinderziekenhuis 
(Universitair Medisch Centrum 
Utrecht, Kinderbewegingscentrum)Prinses Máxima Centrum voor 

kinderoncologie, afdeling sport 
en bewegen

Sint Antonius Ziekenhuis, 
afdeling kinderfysiotherapie

Revalidatiecentrum 
De Hoogstraat, 
afdeling kinderrevalidatie 

Kinderfysiotherapeutisch 
centrum Zoetermeer

De Sprong 
Kinderfysiotherapie

Fysiotherapie 
Regio Westland

Fysiotherapie 
De Molengaard

C-enter Paramedische 
praktijk

Fysiotherapie 
Beelen

De Regge 
Kinderfysiotherapie

Kinderpraktijk Culemborg 
onderdeel van Praktijk de Wiel

Beweegacademie/
AFP- Fysio-Fitkids

Praktijk voor kinder(bekken)
fysiotherapie Druten, 
Boven-leeuwen en Wamel

Kinderfysiotherapie- en 
ergotherapie praktijk Leidseweg

Fysiotherapiepraktijk
Barel- van Zee

Praktijk voor kinderfysiotherapie 
Maasland

Bengels en Kanjers

Kanjer Kinderfysio

Fyzie

Adphys

Bee Kind Valerie 

Arcus Fysiotherapie

Figuur 2. Overzicht van de proeftuinen kinderfysiotherapie 

 MKB-kinderfysiotherapie
 overige settingen 
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5.2  Aansluiting van het consortium op (evt.) 
regionale speerpunten of (evt.) landelijke 
innovatiethema’s.

De overheid hecht veel waarde aan bewegen voor mensen, 
ook voor kinderen. Daarom is het landelijke sportakkoord 
opgesteld, dat uitgewerkt is in lokale sportakkoorden met als 
doel een fysiek actieve leefstijl te stimuleren. De beweeg-
richtlijnen, opgesteld door de Gezondheidsraad, geven 
duidelijk weer hoeveel kinderen van 4-18 jaar gedurende een 
week zouden moeten bewegen. De Rijksoverheid wil dat meer 
scholen en kinderopvanglocaties aandacht hebben voor sport 
en bewegen, dit kan bijvoorbeeld door de Gezonde School, 
een programma voor scholen. Gemeenten worden gestimu-
leerd om aandacht te hebben voor speel- en sportmogelijk-
heden in de buurt zodat kinderen meer aangezet worden tot 
bewegen.(42) 

5.3  Beschrijving hoe het consortium verbonden is 
met de topsector (indien van toepassing).

Het onderzoek past in de kennisagenda 2020-2023 van de 
topsector Life Sciences and Health, met als centrale missie: 
In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in 
goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de 
laagste en hoogste sociaal - economische groepen met 30% 
afgenomen en missie I: In 2040 is de ziektelast als gevolg van 
een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% 
afgenomen. Binnen deze kennisagenda hebben diagnostiek 
en technologie binnen de zorg en preventie een belangrijke 
plaats.(60)

5.4  Koppeling met zwaartepunt of Centre of 
Expertise.

Activiteitenmonitoring binnen de Kinderfysiotherapie sluit 
nauw aan bij de lijn ‘Gezond Opgroeien’ in het ‘My Circle 
of Life’ programma van het Centre of Expertise U CREATE 
waarin creatieve oplossingen worden gezocht voor met name 
gezondheidszorgvraagstukken.

5.5 Ambities en doelstellingen van het consortium. 
 
Ons algemene doel is innovatieve kennis betreffende 
het monitoren van beweeggedrag bij kinderen binnen de 
kinderfysiotherapie samenbrengen en vergroten, zodat we 
antwoord kunnen geven op de praktijkvraag van de kinder-
fysiotherapeuten. Doordat we aanwezige kennis van de 
diverse partners bundelen kunnen we een verdiepingsslag 
maken in de kennisontwikkeling betreffende activiteiten
monitoring en de praktische vertaalslag hiervan richting de 
huidige en toekomstige professionals. 
 

5.6  Beschrijving welke expertise wordt ingebracht 
en waarom deze expertise van belang is voor 
het projectvoorstel.

In tabel 1 beschrijven we welke expertise ingebracht wordt 
door de consortium leden. 
Uniek binnen ons consortium is dat innovatieve kennis over 
activiteitenmonitoring en weergave hiervan binnen webap-
plicaties, welke wordt opgedaan binnen ons SIA RAAK PRO 

project ‘Making sense of sensor data for personalized health’ 
(2020-2024) , meteen geïntegreerd wordt binnen dit project.
(61) Op deze manier zijn we in staat om gebruik te maken van 
de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied waarbij 
de ontwikkeling van de webapplicatie voor kinderfysiothera-
peuten en inzet van ICT-ontwikkelaars geborgd is. 

5.7  Bijdrage aan de strategische doelstellingen van 
de deelnemende hogeschool m.b.t. het betref-
fende vakgebied.

Lectoraat Leefstijl en Gezondheid en Lectoraat Innovatie van 
Beweegzorg maken deel uit van het Kenniscentrum Gezond en 
Duurzaam Leven van de HU. Dit Kenniscentrum heeft tot doel 
om alle mensen in staat te stellen om gezond en duurzaam te 
leven. Het Kenniscentrum zet zich in om gezonde leefstijl te 
bevorderen, langer zelfstandig te kunnen leven en regie over 
je eigen leven te houden. De missie van het Kenniscentrum 
past binnen het profiel van de HU ‘kwaliteit van samenleven 
in een stedelijke omgeving’. 

5.8 Beoogde wijze van borging van de 
duurzaamheid en uitbreiding van het consortium.

Informeel en formeel werken wij met een aantal consortium 
partners al jarenlang samen rondom de zorg voor kinderen 
met een hulpvraag gericht op het bewegend functioneren. 
Nu breiden we onze samenwerking uit met 17 nieuwe 
MKB-kinderfysiotherapiepraktijken en kinderfysiotherapie- 
afdelingen in twee ziekenhuizen. Het gezamenlijk ontwik-
kelen van innovatieve oplossingen zal bijdragen aan 
duurzame inzet. Persoonlijk contact door regelmatig overleg 
en onderzoeken in de praktijk (binnen de proeftuinen) 
zal verder bijdragen aan het kennen van elkaar en elkaars 
netwerken. Partners binnen het consortium continueren 
samenwerking op strategisch niveau door concrete afspraken 
over vervolgprojecten en gemeenschappelijke publicaties. 
Dit onderzoeksproject en de ontwikkelde innovaties zullen 
een plek krijgen binnen het onderwijs van de Masteropleiding 
Kinderfysiotherapie van het Instituut Beweging Studies van de 
HU, zodat toekomstige professionals in de toekomst wellicht 
openstaan voor samenwerking. 
Gedurende ons project dissemineren we resultaten onder 
kinderfysiotherapeuten van Stichting Fitkids, de NVFK en het 
Keurmerk. Middels een valorisatiegroep maken we concrete 
plannen hoe het ‘Werkpakket Move2Data’ duurzaam geïmple-
menteerd kan worden na het project. Ook houden we een 
feasibility studie onder nieuwe kinderfysiotherapeuten 
waardoor ons netwerk uitgebreid wordt.  
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Tabel 1. Overzicht van de consortiumleden en hun expertise

Instelling Expertise

Hogeschool Utrecht
• Lectoraat Leefstijl en Gezondheid 

• Lectoraat Co-Design

• Lectoraat Innovatie van Beweegzorg

• domein van bewegen en gezondheid;
• verband tussen beweeggedrag, fysieke fitheid en gezondheid en 

persoonlijke en externe determinanten hiervan;
• innovatieve ontwikkeling van activiteitenmonitoring;
• expertise over beweeggedrag bij kinderen en kinderfysiotherapie;
• expertise over gedragsverandering. 

• ontwerpend onderzoek in samenwerking met stakeholders  
(in co-creatie) om innovaties en interventies te ontwikkelen. 

• ontwikkeling en implementatie van technologische innovaties 
binnen de gezondheidszorg. 

Stichting Fitkids Fitness- en oefenprogramma voor kinderen met beperkingen met als 
hoofddoel het aanleren van een gezonde actieve leefstijl

Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK, 
beroepsvereniging voor Kinderfysiotherapeuten)

Bevordering en disseminatie van kennis en wetenschap betreffende 
de kinderfysiotherapie

Het Keurmerk (beroepsvereniging voor alle fysiotherapeuten, incl 
kinderfysiotherapeuten)

Bevordering en disseminatie van kennis en wetenschap betreffende 
de fysiotherapie.

MKB-Move2Data Innovatieve methoden voor het monitoren van bewegen en het 
omzetten van sensordata naar webapplicaties

20 MKB-Kinderfysiotherapie praktijken:
• De Leeuwensprong
• Praktijk voor kinderfysiotherapie Maasland
• Bengels en Kanjers
• Adphys
• Kinderfysiotherapie- en ergotherapie praktijk Leidseweg
• Fysiotherapiepraktijk Barel- van Zee
• Bee Kind Valerie 
• Arcus Fysiotherapie
• Fysiotherapie Beelen
• Kanjer Kinderfysio
•  Praktijk voor kinder(bekken)fysiotherapie Druten, Boven-leeuwen 

en Wamel
• Beweegacademie/AFP- Fysio-Fitkids 
• Kinderpraktijk Culemborg onderdeel van Praktijk de Wiel
• De Regge Kinderfysiotherapie
• De Sprong Kinderfysiotherapie
• Kinderfysiotherapeutisch centrum Zoetermeer
• C-enter Paramedische praktijk
• Fysiotherapie De Molengaard
• Fysiotherapie Regio Westland 
•  Fyzie

MKB-Kinderfysiotherapie en bewegen bij kinderen 

Stichting Jan van Rijn Kinderfysiotherapie Kinderfysiotherapie en bewegen bij kinderen binnen de eerste lijn 
met een duidelijke link naar de kinderrevalidatie.

Wilhelmina Kinderziekenhuis (Universitair Medisch Centrum Utrecht, 
Kinderbewegingscentrum)

Fitheid en fysieke activiteit bij alle kinderen, zowel op gebied van 
diagnostiek als behandeling binnen een ziekenhuis setting en 
centrum voor medische inspanningsfysiologie bij kinderen. 

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, afdeling sport en 
bewegen

Kinderfysiotherapie en bewegen bij kinderen met kanker in 
landelijke setting, waarbij ketenzorg met MKB-Kinderfysiotherapie 
van groot belang is.

Sint Antonius Ziekenhuis, afdeling kinderfysiotherapie Kinderfysiotherapie binnen de regionale ziekenhuissetting.

Revalidatiecentrum De Hoogstraat, afdeling kinderrevalidatie Kinderrevalidatie bij kinderen met beperkingen, zowel op gebied van 
zorg als onderzoek, waarbij ketenzorg met MKB-Kinderfysiotherapie 
van groot belang is.

Kind- en ouderpanel Ervaringsdeskundigen vanuit kind- en ouderperspectief

— bestaande partner
— nieuwe partner
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6.1  Een weergave van state of the art kennis, in de 
professionele praktijk en in de wetenschap, 
binnen en buiten Nederland.

Beweeggedrag is gedefinieerd als het gehele spectrum, met 
aan de éne kant van het spectrum de sedentaire activiteiten 
(liggen en stil zitten) en aan de andere kant zeer intensief 
bewegen. Bewegen  bestaat uit beweegactiviteiten met een 
hogere energiewaarde dan het rustmetabolisme en varieert 
van lopen tot buitenspelen in de vrije tijd en sporten.
(22) Voordelen van bewegen zijn bij kinderen uitgebreid 
beschreven in de literatuur. Bewegen is van groot belang 
voor de fysieke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling 
en algemene gezondheid van kinderen. (5-11) Ondanks de 
positieve effecten van bewegen, is het bewegen van kinderen 
de afgelopen jaren sterk afgenomen waarbij recente evidentie 
aantoont dat veel kinderen onvoldoende bewegen met 
alarmerende cijfers.(6,26-38,40,41,62) Van de kinderen tussen 
4- 11 jaar die zich normaal ontwikkelen voldoen slechts 
52% aan de beweegrichtlijnen (elke dag 60 minuten matig 
intensief bewegen en 3 keer per week spier- en botverster-
kende oefeningen) en slechts 32 % van de jongeren (12-18 
jaar) voldoen hieraan. Bij kinderen met een beperking is dit 
cijfer respectievelijk 47% en 27%.(6) 
Gezond beweeggedrag ontwikkelt zich, net als sociaal en 
eetgedrag, in de kinderjaren. Evidentie toont relaties aan 
tussen gezond beweeggedrag op de kinderleeftijd en gezonde 
beweeggedrag op de volwassen leeftijd.(23-25) Volgens 
recente literatuur is daarom het advies om preventie- of 
beweegprogramma’s al te starten op de kinderleeftijd.(63) 
Deze programma’s moeten gericht zijn op het uitvoeren van 
voldoende  bewegen en dus een fysiek actieve leefstijl van 
kinderen.

Het blijkt echter lastig voor kinderfysiotherapeuten om een 
realistisch beeld van beweeggedrag te krijgen van de kinderen 
die zij behandelen, dit zijn kinderen met een normaal looppa-
troon, kinderen met een afwijkend looppatroon en kinderen 
die een rolstoel gebruiken. Vragenlijsten worden veel gebruikt 
om bewegen bij kinderen in kaart te brengen, maar deze 
methode blijkt niet betrouwbaar. Daarnaast vragen kinderfy-
siotherapeuten het beweeggedrag uit tijdens de anamnese 
(intake) bij het begin van het onderzoek. Echter, kinderen en 
hun ouders zijn vaak geneigd de hoeveelheid van bewegen en 
de intensiteit hiervan te overschatten.(44-46)

Sinds enkele jaren is het verkrijgen van monitoringsappa-
ratuur voor het meten van beweeggedrag eenvoudig. Zo 
zijn er talloze apps op de telefoon en kunnen smartwatches 
zoals de Fitbit worden gebruikt. Hoewel deze commercieel 
verkrijgbare monitors geschikt lijken voor het meten van een 
globaal beeld van beweeggedrag bij kinderen zijn vanwege 
beperkte validering de instrumenten niet geschikt voor 
gebruik op individueel niveau binnen therapie. Hier zijn een 
aantal argumenten voor. 

Validering
Het onderzoek naar de validering van activiteitenmonitors bij 
kinderen is beperkt, om vier redenen:
1. Ten eerste blijken de studies voornamelijk oudere 

kinderen te includeren vanaf 9 jaar en worden voorna-
melijk uitkomsten gerapporteerd zoals stappen of gelopen 
minuten.(48,49) Voor met name jonge kinderen lijken deze 
uitkomstmaten te beperkt. Kinderen doen meer dan het 
zetten van stappen bijvoorbeeld rollen, kruipen, fietsen 
en klimmen. Hoewel wellicht het achterhalen van een 
bepaalde activiteit niet perse noodzakelijk is, is het wel 
van belang te meten hoeveel tijd een kind beweegt en met 
welke intensiteit.(45,46,51,64)

2. Ten tweede zijn er naar ons weten geen studies 
beschikbaar die een goed valide activiteitenmonitor 
ontwikkeld hebben voor kinderen die (deels) rolstoel 
gebonden zijn en kinderen met een afwijkend looppatroon. 
De VitaMove is weliswaar een activiteitenmonitor die 
valide is om beweeggedrag te monitoren bij deze kinderen, 
maar is alleen geschikt voor gebruik in onderzoek vanwege 
tijdsintensieve analyse, kosten en de vele monitorings-
apparatuur die het kind moet dragen (3 voor kinderen die 
alleen rolstoel rijden en 5 voor kinderen die ook lopen).
(65) De Actigraph is een activiteitenmonitor die wel in 
staat is om beweeggedrag bij lopende kinderen met een 
beperking te meten, er is echter geen evidentie over 
validiteit bij kinderen die gebruikmaken van een rolstoel.
(66) De Activ8 is een activiteitenmonitor die ontwikkeld 
is voor gebruik binnen onder andere de zorg, maar het 
bleek dat deze niet valide het beweeggedrag kan meten 
bij kinderen met beperkingen.(67) Juist voor kinderen met 
beperkingen kan het nauwkeurig meten en daarmee instaat 
zijn gericht te monitoren en of interveniëren leiden tot 
grote gezondheidswinst.(58) 

3. Ten derde wordt in valideringsprotocollen geen rekening 
gehouden met eventuele activiteiten die verstorend 
kunnen werken in de uitkomstmaten betreffende beweeg-
gedrag. Een voorbeeld hiervan is dat het kind zit in een 
buggy en dus voortbewogen wordt, ofwel achterop de fiets 
etc. Deze activiteiten kunnen een grote vertekening van de 
werkelijkheid geven. 

4. Ten vierde houden huidige valideringsprotocollen weinig 
tot geen rekening met de draaglocatie. Zo kunnen smart-
watches (gedragen op de pols) een zeer vertekenend beeld 
geven van het beweeggedrag wanneer kinderen actief 
zijn met de handen/armen maar niet met de rest van het 
lichaam, dus bijvoorbeeld tekenen, gamen, bordspelletjes 
of anderszins. Dit is ook aangetoond tijdens de validering 
van de Activ8 bij kinderen die gebruik maken van een 
rolstoel; de Activ8 werd hier op de pols bevestigd en bleek 
het beweeggedrag te overschatten van deze kinderen.(47) 
Daarbij bleek de Activ8 niet bruikbaar voor kinderen die 
lopen vanwege de draaglocatie. De Activ8 moet dan op het 
bovenbeen geplakt worden, hetgeen zorgde voor irritatie 
en frustratie bij kind en ouders.(68)

6. Onderzoeksplan
 (7094 WOORDEN)
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Validering data analyse activiteitenmonitors met Deep 
Learning
Recent is in een aantal studies een nieuwe aanpak gebruikt 
waarbij valideringsprotocollen en uitkomstmaten voor 
kinderen zijn uitgebreid.(52,53,69,70) Daarnaast gebruiken 
zij voor het classificeren van bewegen zogenaamde machine 
learning of deep learning technieken.(52,53,69,70) Hieruit 
blijkt dat op basis van sensordata toch goed te classificeren 
is welke beweegactiviteiten een kind uitvoert. Daarnaast 
is het mogelijk om deze analyses uit te voeren op relatief 
kleine stukken sensordata (5 a 10 seconden) in plaats van 
bijvoorbeeld 1 minuut data wat gangbaar is binnen activitei-
tenmonitoring. Dit gebruik van kleine stukken sensordata is 
van groot belang, omdat bekend is dat kinderen het meest 
kortdurend bewegen (in tijdspannes van 5 a 10 seconden)
(71). Dit bewegen in korte tijdspannes past specifiek bij het 
beweeggedrag van kinderen en is dus anders dan beweeg-
gedrag van volwassenen die vaker in langduriger tijdspannes 
bewegen.   

Validering van de activiteitenmonitor Move2Data
Op basis van de genoemde beperkingen in valideringspro-
tocollen en de noodzaak om ook bij ook jonge kinderen met 
een normaal looppatroon en kinderen met beperkingen 
beweeggedrag valide te kunnen meten hebben we  een 
eigen algoritme en valideringsprotocol ontwikkeld binnen 
ons ‘SIA-Postdoc project Kind en Beweging’ (2018-2020).(54) 
In dit, door de penvoerders uitgevoerde, onderzoek hebben 
wij drie draaglocaties getest om beweegactiviteiten bij jonge 
(2-12jaar) kinderen, oudere kinderen (12-18 jaar) en lopende 
kinderen met een beperking ( 2 tot 12 jaar) goed te classifi-
ceren met een activiteitenmonitor: de Move2Data (foto 1). 
De drie draaglocaties zijn de bovenarm, onderrug en enkel. 
In het protocol werden de meest relevante bewegingen 
getest zoals lopen, fietsen, op de grond spelen, enzovoort. 
Daarnaast werden ook activiteiten meegenomen welke niet 
afkomstig zijn van het kind zelf, dus bijvoorbeeld zitten in 
de buggy, in de auto of achter op de fiets. De goudenstan-
daard was een met de sensor gesynchroniseerde video. Door 
middel van een convolutional neural network (CNN) zijn we 
in staat gebleken zes verschillende classificaties goed te 
voorspellen (89% overal accuraatheid extern gevalideerd). 
Hierbij bleek tevens de enkel bij alle doelgroepen de meest 
accurate locatie te zijn en voorkeurspositie van de kinderen 
en jongeren.(72) Momenteel zijn wij een dergelijk algoritme 
aan het ontwikkelen voor kinderen die gebruik maken van 
een rolstoel.(54)
Uit dit project kwam naar voren dat er nog kleine aanpas-
singen gedaan moeten worden, zodat de activiteitenmo-
nitor Move2Data kindvriendelijk is. Zo zit er een grote aan/
uit knop aan, die kinderen makkelijk  onbedoeld indrukken 
waardoor de monitoring kan stoppen. Tevens moet de activi-
teitenmonitor nog kindvriendelijk bevestigd worden: het 
huidige bevestigingsmateriaal is niet prettig voor kleine 
kinderen en sluit niet aan bij hun belevingswereld.(73)

Professionals
Hoewel er dus recentelijk een kleine aantal activiteitenmo-
nitoren ontwikkeld is meer gericht op kinderen en kinderen 
met een beperking, is er nog geen praktisch toepasbare 
activiteitenmonitor geschikt voor de kinderfysiotherapeu-
tische praktijk.(58) Kinderfysioterapeuten zien het belang 
van objectieve activiteitenmonitoring, echter is er geen goed 
bruikbaar systeem om beweeggedrag te monitoren voor 
hun cliënten.(58,68) De belangrijkste beperking is dat de 
verworven informatie niet gemakkelijk bij de drie betrokken 

stakeholdergroepen komt: kinderfysiotherapeuten, kinderen 
en ouders.(58) De wijze waarop informatie wordt gepresen-
teerd, is bij voorkeur afgestemd op de voorkeuren van de 
gebruiker. Deze voorkeuren verschillen tussen de kinderfy-
siotherapeut, het kind, en de ouder. Zo wil de kinderfysiothe-
rapeut objectieve gedetailleerde informatie welke gerelateerd 
is aan zoveel mogelijk gezondheidswinst en informatie die 
bruikbaar is om kinderen te verleiden meer te bewegen.(58) 
Om het beweeggedrag uit te leggen aan kind en ouders, dient 
andere informatie te worden verstrekt. Er moet bijvoorbeeld 
gebruik worden gemaakt van makkelijk taalgebruik en minder 
gedetailleerde informatie. Dit moet samen met de betrok-
kenen worden bepaald.(58) Op deze manier is de kans groter 
dat de output aansluit bij de belevingswereld en het kennis-
niveau van het kind en ouders. 

Naast bovenstaande, is er nog een bijkomend probleem. 
Technologische innovaties zijn vaak ‘opgedrongen’ en vormen 
geen natuurlijk onderdeel van de dagelijkse leefwereld en 
routines van de gebruikers. Ze worden meestal gedreven 
vanuit het innovatieve imago van de technologie zonder 
rekening te houden met de vaak unieke wijze waarop cliënten 
en zorgverleners  hun leven organiseren. Zorgverleners 
moeten voor het gebruik van zorgtechnologie ‘21st century 
skills’ bezitten. Dit betekent dat ze naast vakinhoudelijke 
kennis ook vaardigheden als samenwerken, creativiteit, 
ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend 
vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardig-
heden moeten ontwikkelen, met daarbij een betrokken, 
ondernemende en nieuwsgierige houding.(74) Er is echter nog 
geen vertaling van deze ‘21st century skills’ naar richtlijnen 
voor zorgprofessionals. Hierdoor zijn zij meestal onvoldoende 
in staat om technologie te integreren in hun dagelijkse 
werk. Zorgverleners vinden het vaak lastig om aangeleerde 
patronen te loslaten en nieuwe vaardigheden, houdings-
aspecten en bekwaamheden te ontwikkelen (Vereniging 
Hogescholen, 2015). Deze angst kan leiden tot een afweerre-
actie ten aanzien van technologie.
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Er is nog geen kennis aanwezig over specifieke barrières 
betreffende gebruik van technologie binnen de kinderfy-
siotherapie. Dit is wel belangrijk, omdat technologische 
innovaties waarschijnlijk ongebruikt zullen blijven als de 
bestaande barrières niet worden verholpen. 
Concluderend kunnen we stellen dat de activiteitenmonitor 
Move2Data de enige valide en praktisch inzetbare activi-
teitenmonitor is die momenteel voorhanden is voor de 
doelgroepen die door de kinderfysiotherapeuten worden 
behandeld. Echter, er dient nog wel een doorontwikkeling 
plaats te vinden zodat de activiteitenmonitor Move2Data 
kindvriendelijk wordt, de juist informatie beschikbaar komt 
voor kinderfysiotherapeuten, ouders en kinderen en de 
barrières voor gebruik van technologie worden verholpen.

6.2 onderzoeksvraag

Aansluitend bij de praktijkvraag van kinderfysiotherapeuten 
(‘Hoe kunnen we bewegen van kinderen op een geschikte 
manier in kaart brengen en de gegevens gebruiken binnen 
de kinderfysiotherapeutische praktijk?’) gecombineerd met 
de hierboven aangegeven kennis-lacune vanuit de state-of-
the-art (‘De activiteitenmonitor Move2Data lijkt de enige valide 
en praktisch inzetbare activiteitenmonitor die momenteel 
voorhanden is, er dient echter nog wel een doorontwikkeling 
plaats te vinden zodat de juiste informatie beschikbaar 
komt voor kinderfysiotherapeuten, ouders en kinderen en de 
barrières voor gebruik van technologie worden verholpen’) 
is de volgende ontwerpende onderzoeksvraag(75,76) 
opgesteld:

Hoofdvraag
Hoe kunnen we de activiteitenmonitor Move2Data geschikt 
maken voor gebruik binnen de kinderfysiotherapeutische 
praktijk zodat kinderfysiotherapeuten het beweeggedrag van 
kinderen objectief kunnen monitoren en de resultaten delen 
met kind en ouders?

Deelvragen
Vanuit de hoofdvraag zijn de volgende deelprojecten met 
deelvragen(75,76) opgesteld:
Deelproject 1. Het door-ontwikkelen van de activiteiten-
monitor Move2Data zodat relevante informatie voor de 
kinderfysiotherapeut, kind en ouders wordt weergegeven. 
Ontwerpvraag 1a .Welke aanpassingen moeten gemaakt 
worden aan de activiteitenmonitor Move2Data zodat deze 
geschikt is voor gebruik bij kinderen van 2-18 jaar, ofwel 
kindvriendelijk is? 
Ontwerpvraag 1b. Welke webapplicatie kunnen we ontwik-
kelen zodat de juiste informatie van de activiteitenmonitor 
Move2Data beschikbaar is voor kinderfysiotherapeuten en de 
kinderfysiotherapeut kind en ouders kan informeren en kan 
betrekken bij de behandeling? 

Deelproject 2. Het ontwikkelen van praktische tools (zoals 
scholing en instructiemateriaal) zodat de activiteitenmonitor 
Move2Data gebruikt kan worden binnen de kinderfysiothera-
peutische praktijk. 
Kennisvraag 2a. Wat zijn de barrières en facilitators voor het 
gebruik van de activiteitenmonitor Move2Data vanuit het 
perspectief van kinderfysiotherapeuten?  
Ontwerpvraag 2b. Wat hebben de kinderfysiotherapeuten, 
kinderen en ouders nodig om de activiteitenmonitor 
Move2Data daadwerkelijk te gaan gebruiken binnen de 
praktijk, passend bij de geïdentificeerde barrières en facili-
tators, en welke praktische tools kunnen we daarvoor gaan 
ontwikkelen? 

Deelproject 3. Onderzoeken of de producten ontwikkeld in 
deelproject 1 en 2, deze vormen het ‘werkpakket Move2Data’, 
naar tevredenheid gebruikt worden door nieuwe kinderfysio-
therapeuten, kinderen en ouders. 
Kennisvraag 3. Wat is de haalbaarheid van het ‘werkpakket 
Move2Data’ voor gebruik binnen de kinderfysiotherapeu-
tische praktijk? 

Move2Data

Move2Data

Mov
e 2Da

ta

Figuur 3. Het ‘werkpakket Move2Data’, bestaande uit een 
kindvriendelijke activiteitenmonitor Move2Data, de webapplicatie 
en praktische tools zoals scholing en instructie materiaal.
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6.3 Methoden

Algemeen
De uitkomst van ons project is een ‘werkpakket Move2Data’ 
(figuur 3), bestaande uit de volgende aspecten:
1. Een kindervriendelijke Move2Data die goed gebruikt kan 

worden bij kinderen vanaf 2 jaar die behandeld worden 
door kinderfysiotherapeuten. 

2. Een ontwikkelde webapplicatie waarmee de kinderfysio-
therapeut de data uit de activiteitenmonitor Move2Data 
goed kan interpreteren. De ontwikkelde algoritmes voor 
het identificeren van bewegen bij kinderen met een 
normaal looppatroon, bij kinderen met een afwijkend 
looppatroon en bij kinderen die gebruik maken van 
een rolstoel (ontwikkeld middels deep learning tijdens 
ons ‘SIA-Postdoc project Kind en Beweging’ waarin de 
Move2Data gevalideerd is(54)) zullen hierin verwerkt zijn. 
Er zal een output beschikbaar zijn voor de kinderfysio-
therapeut. Daarbij zal er ook een passende output voor 
kinderen beschikbaar zijn en een output voor ouders, die 
de kinderfysiotherapeut kan gebruiken om kind en ouders 
te informeren en te betrekken bij de behandeling. 

3. Praktische tools voor de kinderfysiotherapeut (zoals 
bijvoorbeeld scholing en instructiemateriaal) zodat 

de activiteitenmonitor Move2Data ook daadwerkelijk 
gebruikt gaat worden binnen de kinderfysiotherapeutische 
praktijk.

Methode deelproject 1 en 2 
Voor deelproject 1 en 2 maken we gebruik van co-design. 
Succesvol, duurzaam gebruik van nieuwe technologie met 
een positief effect op gezondheid is kansrijker wanneer een 
participatieve ontwerpaanpak gehanteerd wordt. Co-design 
gaat uit van talenten en mogelijkheden van mensen om zelf 
oplossingen te vinden voor behoeften en problemen, in 
plaats van reeds ontworpen technologie in hun dagelijkse 
praktijk te ‘forceren’.(77) Het gebruik van co-design wordt 
sinds enkele jaren beschouwd als best practice bij techno-
logieontwikkeling, ook in samenwerking met kinderen.
(78) Co-design is gebaseerd op drie principes: 1. Denken, 
zien en doen: Begonnen wordt door het visualiseren van 
mogelijke oplossingen,  direct aan de slag te gaan met een 
uitwerking/ prototype of de situatie eerst volledig te  analy-
seren(79); 2. Integreren: Complexe problemen, zoals het 
objectief monitoren en communiceren van beweeggedrag 
van kinderen met en zonder beperking, vragen om een inter-
disciplinaire benadering. De ontwerper is daarbij expert in 
de procesaanpak en daarin gehanteerde methoden. Hij zorgt 
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voor integratie van de expertkennis van de kinderfysiothe-
rapeuten, kinderen en ouders. Doordat de ontwerper zich 
makkelijk kan inleven in de verschillende perspectieven 
en deze bij elkaar kan brengen, vormt hij een katalysator 
voor ‘gedeeld begrip’(80); 3. Divergeren en convergeren: 
Verkenning van alternatieve oplossingen (divergeren) wordt 
afgewisseld met reflectie en integratieslagen (convergeren) 
op basis van criteria.(81)

Als methodologisch framework maken we binnen ons project 
gebruik van actie onderzoek, aangezien in de designliteratuur 
aangegeven wordt dat op deze manier de kennisontwikkeling 
goed gewaarborgd wordt.(82) Actie onderzoek heeft de duale 
intentie om de praktijk te verbeteren en daarbij theorie en 
kennis te genereren, waarbij de samenwerking tussen de 
praktijk en de onderzoekers essentieel is.(83,84) Tijdens dit 
project zullen we samen met co-designers, kinderfysiothe-
rapeuten, kinderen en ouders en andere stakeholders en 
onderzoekers een webapplicatie en praktische tools gaan 
ontwikkelen. 

Keuzes en inzichten tijdens dit proces worden vastgelegd met 
behulp van ‘reflective journals’.(85) In een ‘reflective journal’ 
wordt kritisch op het doorlopen proces gereflecteerd aan de 
hand van observatie, notities, gedachtegangen, foto’s, audio’s 
ed. De ‘reflective journals’, die persoonlijke mixen bevatten 
die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van het 
‘Werkpakket Move2Data’, zullen tijdens reflectieve sessies 
worden besproken en geanalyseerd door de junior onder-
zoekers en co-designers, gezamenlijk met een aantal senior 
onderzoekers van de HU.

Figuur 4 geeft een schematisch overzicht van het gehele 
ontwerpproces. Het is een iteratief proces, waarin de 
uitkomst van elke ontwerpstap direct teruggevoerd wordt 
naar de deelnemers om deze te evalueren en een volgende 
stap te zetten. Het gehele project is ingedeeld in 4 fasen. 
Fase 1 richt zich op het voorbereiden en verkennen, fase 
2 richt zich op het ontwikkelen van de kindvriendelijke 
activiteitenmonitor Move2Data, het eerste prototype van de 
webapplicatie en de praktische tools, ofwel het ‘Werkpakket 
Move2Data’. Tijdens fase 3 zal een haalbaarheidsstudie 

worden uitgevoerd om te kijken of het ‘Werkpakket 
Move2Data’ haalbaar ingezet kan worden in de praktijk. 
Tijdens fase 4 wordt, aan de hand van de resultaten van de 
haalbaarheidsstudie, het ‘Werkpakket Move2Data’ aangepast, 
waardoor de definitieve producten aan het eind van het 
project afgeleverd kunnen worden.

Fasen in het project
Fase 1. Voorbereiden en verkennen
Tijdens ons project starten we vanuit bestaande kennis 
over beweeggedrag bij kinderen, het belang van bewegen 
voor kinderen, factoren die samenhangen met beweeg-
gedrag en manieren om beweeggedrag te monitoren bij 
kinderen. Deze kennis is beschikbaar binnen de literatuur 
(zie State-of-the-Art) en vanuit onze voorgaande SIA-RAAK 
projecten.(54-57) Deze kennis zal de basis vormen voor het 
ontwikkelen van een kindvriendelijke activiteitenmonitor 
Move2Data, een webapplicatie voor weergave van beweeg-
gedrag en praktische tools voor het inzetten van de activitei-
tenmonitor Move2Data binnen de kinderfysiotherapeutische 
praktijk (‘Werkpakket Move2Data’). 

Tijdens de start van ons project zullen we als eerste moeten 
zorgen dat al deze bestaande kennis goed wordt verspreid 
onder alle consortium partners. Als disseminatiemiddelen 
gebruiken we kennisclips, presentaties en nieuwsbrieven. 
De co-designers en onderzoekers zullen daarnaast gebruik 
maken van desk research om de benodigde kennis te 
verkrijgen.
Voor deelproject 1 en deelproject 2 zullen gedurende fase 1 
de co-designers (lectoraat Co-Design) context-mapping-on-
derzoek (participatieve observatie) uitvoeren gericht op 
ontwerp onderzoeksvraag 1a, 1b en 2b. Zij verkrijgen op 
deze manier inzicht in hoe kinderfysiotherapeuten werken 
met kinderen, welke beweegproblemen worden ervaren door 
kinderen die door de kinderfysiotherapeut worden behandeld 
en hun ouders en welke informatie van belang lijkt voor de 
kinderfysiotherapeut wanneer deze inzicht wil hebben in het 
beweeggedrag van kinderen, en kind en ouders wil onder-
steunen in het coachen naar een actieve leefstijl.(85)
Voor deelproject 2 voeren we gedurende fase 1 kwalitatief 
onderzoek uit gericht op de kennis onderzoeksvraag 2a. ‘wat 

Kwalitatief onderzoek
‘wat zijn de barrières en facilitators voor 
het gebruik van de activiteitenmonitor 
Move2Data vanuit het perspectief van de 
kinderfysiotherapeuten?’

Desk research
Bestaande kennis (SotA en SIA projecten 
HALYNeD, Fit For the Future, Wat Beweegt 
Jou?!, Postdoc Kind en Beweging)

Context-mapping-onderzoek
Kinderfysiotherapie en bewegen
Doelgroep kinderen
Activiteitenmonitoring
Informatie benodigdheden

Figuur 5. Tijdens fase 1 wordt bestaande kennis en nieuwe kennis gebundeld in kenniskaarten. De kenniskaarten die hier weergegeven zijn, zijn 
een voorbeeld vanuit het eerdere SIA-RAAK project Solace. 
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zijn de barrières en facilitators voor het gebruik van de activitei-
tenmonitor Move2Data vanuit het perspectief van de kinderfy-
siotherapeuten?’ De theoretische kennis die wordt verkregen 
door deze kwalitatieve studie vormt de basis voor het ontwik-
kelen van praktische tools zodat de kinderfysiotherapeuten de 
activiteitenmonitor Move2Data kunnen gaan gebruiken in de 
praktijk. Dit kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd door een 
junior onderzoeker van het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid 
gezamenlijk met een Masterstudent Kinderfysiotherapie in de 
afstudeerfase (Masterthesis). Het design is een beschrijvend 
kwalitatief onderzoek met een thematische inductieve 
analyse. We verzamelen de data middels semigestructureerde 
interviews totdat er sprake is van saturatie. Saturatie is hier 
gedefinieerd als geen nieuwe thema’s in de laatste twee 
interviews. We verwachten dat we 12 semigestructureerde 
interviews moeten afnemen. Kinderfysiotherapeuten worden 
geworven via purposive sampling, waarbij gezorgd wordt voor 
een variatie in leeftijd, geslacht, opleidingsniveau (wel / geen 
master), doelgroepen die behandeld worden (kinderen met 
en zonder beperkingen, leeftijd van kinderen) en werksetting 
(grote MKB-praktijk, kleine MKB-praktijk, revalidatiecentrum 
en ziekenhuis). De interviews worden afgenomen in de 
context van de kinderfysiotherapeut om de belasting van 
de kinderfysiotherapeut te verkleinen. We maken audio- en 
video-opnames van de interviews, waarna we de gesprekken 
woordelijk transcriberen met het transcriptieprogramma 
f4transkript. Tijdens de analyses lezen de twee junior onder-
zoekers de teksten meerdere malen door om bekend te raken 
met de data waarna ze onafhankelijk van elkaar inductief 
gaan analyseren. Ze gebruiken hiervoor de stappen van 
open, axiaal en selectief coderen. Na elke stap zullen ze door 
de analyses te vergelijken en te bediscussiëren consensus 
bereiken. Indien er geen consensus bereikt wordt zal een 
derde onderzoeker geconsulteerd worden om consensus te 
bereiken. Na het coderen vormen de onderzoekers centrale 
thema’s met sub-thema’s die de barrières en facilitators verte-
genwoordigen van de kinderfysiotherapeuten betreffende het 
gebruik van de Move2Data. Het overzicht van de barrières en 
facilitators wordt als membercheck besproken binnen co-cre-
atiesessie nummer 2 om de credibilty te verhogen. Tijdens het 
analyse proces van de kwalitatieve data maken we gebruik 
van skeptical peer review om de dependability te vergroten 
en houden de onderzoekers een reflective journal bij om de 
confirmability te borgen.(93) 

De resulterende inzichten uit fase 1 bundelen we in een 
kaartenset, als input voor de eerste co-creatiesessie (zie 
figuur 5 voor het overzicht van fase 1 met tevens een 
voorbeeld van een kaartenset). 

Hierna zullen we starten met co-creatie sessie 1 waarbij alle 
consortiumleden aanwezig zullen zijn. Deze sessie zal een 
dag duren en bestaan uit:
• Kick-of van het project met een blik naar de toekomst: 

waar willen we uitkomen.
• Kennismaking en inspiratie sessie door middel van 

interactieve werkvormen.
• Interactieve inspiratiesessie gericht op wat we weten 

vanuit de bestaande theorie en best practices wanneer we 
kijken naar activiteiten monitoring bij kinderen.

• Interactieve inspiratie sessie gericht op de “ideale 
wereld”, wanneer we kijken naar activiteiten monitoring 
bij kinderen door de kinderfysiotherapeut. 

De inzichten uit co-creatie sessie 1 worden geanalyseerd 
door de junior onderzoeker en een van de co-designers en 
vormen de input voor de design sprints in fase 2.

Fase 2. Ontwikkelen van een kindvriendelijke activiteitenmo-
nitor Move2Data, van de webapplicatie (deelproject 1) en van 
praktische tools (deelproject 2): het ‘werkpakket Move2Data’ 
Design sprints en koppeling met de proeftuinen
Tijdens het ontwerpproces maken we gebruik van design 
sprints, geïnspireerd door de Google design sprints. Een 
design sprint is een kort en intensief ontwerpproces van twee 
weken waarin een fundamenteel vraagstuk wordt opgelost, 
gebruikmakend van de eerder genoemde co-designprincipes. 
Dit wordt gedaan door het ontwerpen en testen van oplos-
singen voor dat vraagstuk, in samenwerking met eindge-
bruikers. Op deze manier kunnen we snel en relatief goedkoop 
de potentie van innovatieve producten en diensten testen bij 
kinderfysiotherapeuten, kinderen en ouders.(89-91)

We hebben bewust voor deze aanpak gekozen zodat we in 
relatief korte tijd de kindvriendelijke Move2Data, het ontwerp 
van de webapplicatie en de praktische tools kunnen ontwik-
kelen waardoor het gehele project haalbaar blijft. De kracht van 
deze sprints is namelijk dat door dit experimenteel participa-
tieve ontwerpproces sneller inzichten worden verkregen betref-
fende ontwikkelde interventies die anders door een gangbaar 
ontwikkelproces weken tot maanden hadden geduurd. Tijdens 
de sprints werkt een klein team (ongeveer vier tot vijf mensen) 
van co-designers en junior onderzoekers twee weken aan een 
thema volgens een vaststaand stramien (tabel 2). Hierdoor 
doorlopen we een cyclus van probleemdefiniëring en focus 
naar testen van prototypen, waarbij we gebruik maken dan het 
Double Diamond model (figuur 6).(92) Tijdens deze sprints 
consulteren we drie tot vier stakeholders (o.a. kinderfysiothe-
rapeuten en ouders) waardoor aansluiting met de doelgroep 
gewaarborgd blijft, zowel bij aanvang als tijdens het testen 
van de prototypen. Indien nodig zoeken we in de tussenlig-
gende periode contact met de stakeholders voor input. Tijdens 
het ‘definiëren’ en tijdens het ‘ontwikkelen’ van de design 
sprint zal een expert op het gebied van gedragsverandering 
(Lectoraat Leefstijl en Gezondheid) worden ingeschakeld zodat 
wetenschappelijke kennis betreffende gedragsverandering 
wordt geïntegreerd in het ontwerp van de webapplicatie en 
de praktische tools. Dit is noodzakelijk zodat we de principes 
van gedragsverandering op de juiste manier integreren in de 
output van de webapplicatie (weergave parameters betreffende 
activiteitenmonitoring voor kinderfysiotherapeut, kinderen 
en ouders) en in de praktische tools zoals scholing en kind/
ouder instructie. Tevens zal tijdens het ‘definiëren’ en het 
‘ontwikkelen’ kennis worden ingebracht door een expert op 
het gebied van medische inspanningsfysiologie (WKZ) en een 

Figuur 6. Double Diamond model dat centraal staat in de design 
sprints.(92) 

Definiëren van 
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expert op het gebied van technologie in de zorg (Lectoraat 
Innovatie van Beweegzorg). Hierdoor willen we bestaande 
kennis betreffende belangrijke uitkomstmaten van activiteiten-
monitoring in relatie tot gezondheidswinst waarborgen. Tevens 
voorkomen we zo bestaande c.q. bekende problemen, die 
ontstaan wanneer technologie in de zorg wordt ingezet. Tijdens 
ons SIA-RAAK ‘Wat Beweegt Jou?!' project hebben we ervaren 
dat inzet van experts tijdens deze momenten essentieel is om 
tot goed onderbouwde keuzes en prototypes te komen.(57,90) 
Gedurende deze design sprints ontstaan intensieve dynamische 
processen waardoor het mogelijk is om in korte tijd data te 
verzamelen voor een realistisch prototype. Keuzes die gemaakt 
worden tijdens dit proces zullen worden vastgelegd met behulp 
van eerder benoemde ‘reflective journals’.(85)

Na elke design sprint zal er ten eerste gereflecteerd en 
geanalyseerd worden tijdens een reflectieve sessie, zoals 
eerder beschreve. Ten tweede ontwikkelen we prototypen 
die geschikt zijn voor inbreng in de proeftuinen (figuur 
4 en tabel 2, week 2). De kinderfysiotherapeuten in de 
proeftuinen evalueren de prototypen (tabel 2, week 3 
en 4) tijdens het werken met de kinderen en ouders. De 
proeftuinen bestaan uit eerstelijns kinderfysiotherapeuten 
(MKB-kinderfysiotherapie), kinderfysiotherapeuten van een 
revalidatiecentrum en drie ziekenhuizen. Reden hiervoor is 
dat MKB-kinderfysiotherapeuten in ketenzorg samenwerken 
met kinderfysiotherapeuten in revalidatiecentra en zieken-
huizen en dus is het van belang om ook hun input mee te 
nemen. Op deze manier waarborgen we continuering van 
zorg en faciliteren we onderlinge communicatie en samen-
werking. In totaal zijn er 25 proeftuinen. Deze proeftuinen 

liggen in steden en dorpen verspreid over Nederland, waarbij 
zowel grote als kleine MKB-kinderfysiotherapiepraktijken 
geselecteerd zijn, waarmee de diversiteit van MKB-kinder-
fysiotherapie gewaarborgd is. 
De ervaringen van de proeftuinen brengt een onderzoeker 
in kaart met vooraf opgestelde vragenlijsten, geënt op de 
CIMO-logica (Context, Interventie, Mechanisme, Output).(75) 
De CIMO-logica biedt een format voor het formuleren van 
ontwerpprincipes en ontwerpstellingen. Deze CIMO-logica 
passen we tijdens het gehele evaluatieproces toe waardoor 
we in staat zijn om het ‘Werkpakket Move2Data’ zo te ontwik-
kelen dat ze aansluiten bij de kinderfysiotherapeutische 
praktijk. De vragenlijsten analyseren we door middel van 
een content analyse. Deze analyses dienen als basis voor het 
verder verfijnen van de prototypen. 

Voor het ontwikkelen van een kindvriendelijke Move2Data 
en het ontwikkelen van de webapplicatie (deelproject 1) 
verwachten we twee design sprints nodig te hebben. Tijdens 
de eerste design sprint realiseren we het herontwerp voor 
de kindvriendelijke Move2Data en ontwerpen we de basis 
voor de webapplicatie en tijdens de tweede design sprint 
vindt er een gedetailleerde uitwerking plaats van de webap-
plicatie op basis van opgedane kennis en ontwerp principes 
voorkomend uit design sprint 1. Voor het uitzetten naar de 
proeftuinen en het verbeteren van de ontwerpen op basis 
van de feedback verwachten we maximaal 3 iteraties nodig 
te hebben. 

Voor het ontwikkelen van tools om de belangrijkste (top 
5 i.v.m. praktische haalbaarheid) barrières op te lossen 
verwachten we aan één design sprint voldoende te hebben. 
We ontwerpen tijdens deze design sprint de basis voor 
de praktische tools, deze praktische tools (zoals scholing, 
instructie materiaal) kunnen daarna uitgewerkt worden door 
de co-designers en junior onderzoekers. Door middel van 
de iteratieve stappen met de proeftuinen wordt verfijning 
gewaarborgd van de ontwerpen, hierbij verwachten we 
wederom 3 iteratieve stappen nodig te hebben. We baseren 
deze aannames op uitgebreide ervaring die we opgedaan 
hebben met design sprints binnen ons SIA-RAAK project ‘Wat 
Beweegt Jou?!’, waarin we tevens met design sprints en proef-
tuinen gewerkt hebben.(57,90) 

Co-creatie sessies  
In een serie van vier co-creatie sessies, ongeveer één per half 
jaar, verwerken consortiumleden samen de inzichten uit de 
ontwerp- en onderzoeksactiviteiten en bepalen de koers voor 
de vervolgactiviteiten. De co-creatiesessies worden gefacili-
teerd door een co-designer, die ervaren is in het begeleiden 
van dergelijke, multidisciplinaire sessies en het daaruit 
genereren van nieuwe oplossingen en kennis. 
• Co-creatie sessie 1: Inventariseren en ordenen State-

of-the-Art en bepalen van ontwerprichtingen. Als 
werkvormen nemen we bijvoorbeeld inzichtkaarten aan de 
hand van een ‘patient journey’. 

• Co-creatie sessie 2: prioriteren van de gevonden barrières 
(kwalitatief onderzoek fase 1) op basis van:
1. Belang aangegeven door de kinderfysiotherapeuten
2. Belang vanuit de theorie gedragsverandering (expert 

gedragsverandering)
3. Belang vanuit de theorie technologie-gebruik binnen de 

zorg (expert technologie in de zorg)
We gebruiken een interactieve discussiesessie aan de hand 
van casuïstieken die ingebracht worden door kinderfysio-
therapeuten uit hun eigen praktijk. Hiervoor passen we de 

Tabel 2. Basisstructuur design sprint en koppeling met de proeftuinen

Wanneer Wat Wie

Week 1

Maandag Probleem in kaart brengen, 
focus kiezen

Co-designers, 
onderzoekers, 
stakeholders 

Dinsdag Ideeën genereren en concepten 
ontwikkelen

Co-designers, 
onderzoekers

Donderdag Keuzes maken en testbare 
hypotheses ontwikkelen

Co-designers, 
onderzoekers

Week 2

Maandag Testbare prototypes bouwen Co-designers, 
onderzoekers

Dinsdag Testen prototypes met de 
doelgroep

Co-designers, 
onderzoekers, 
stakeholders

Donderdag Ontwikkelen prototypes voor 
inbreng proeftuin

Co-designers

Week 3 en 4 Uitproberen prototypen 
Vragenlijsten 

Proeftuinen, 
onderzoekers

Week 5 Finetunen prototypen Co-designers

Week 6 Uitproberen prototypen 
Vragenlijsten 

Proeftuinen, 
onderzoekers

Week 7 Finetunen prototypen Co-designers

Week 8 Uitproberen prototypen 
Vragenlijsten 

Proeftuinen, 
onderzoekers
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dynamische sociona’s toe die ontworpen zijn gedurende 
het SIA-RAAK project ‘Wat Beweegt Jou?!’, gericht op het 
stimuleren van een fysiek actieve leefstijl voor kinderen 
(figuur 7).(57) Sociona’s zijn constellaties van betrokkenen 
(bijvoorbeeld kind, ouders, kinderfysiotherapeut) die repre-
sentatieve dynamieken weergeven.(94) Deze sociona’s 
worden gebruikt ter inspiratie, maar ook om een keuze te 
maken welke barrières het belangrijkst zijn om op te lossen. 
Daarnaast bepalen we samen mogelijke oplossingsrichtingen 
voor de belangrijkste barrières. Deze sociona’s zijn binnen 
‘Wat Beweegt Jou?!’ goed geschikt gebleken om praktische 
situaties na te spelen en bestaande barrières en facilitators te 
prioriteren. 
• Co-creatie sessie 3: Inzichten uit de sprints en de iteraties 

van de proeftuinen bij elkaar brengen en integreren in een 
totaalconcept: zodat de kindervriendelijke Move2Data, 
de webapplicatie en praktische tools één geheel gaan 
worden en een ‘Werkpakket Move2Data’ ontwikkeld 
kan worden. Daarbij gaan we bepalen hoe deze door de 
kinderfysiotherapeut ingezet kan worden, leidend tot een 
duidelijke ontwikkelopdracht voor de door ontwikkeling 
van het ‘Werkpakket Move2Data’. 

• Co-creatie sessie 4: Review resultaten van de 
haal baarheidsstudie die leiden tot verbeteracties. Als 
werkvorm gebruiken we hier het ‘world/knowledge café’. 
We bepalen hier ook hoe we nu verder gaan vanuit het 
project. 

Iteratieve door ontwikkeling tot ‘werkpakket Move2Data’.
Na co-creatie sessie 3 ontwikkelen we het ‘werkpakket 
Move2Data’, zodat de kindervriendelijke Move2Data, de 
webapplicatie en praktische tools één geheel vormen dat 
ingezet kan worden door en bij de Kinderfysiotherapeut. 
Tijdens dit iteratief door ontwikkelen intensiveren we het 
contact met de proeftuinen. De co-designers en de onder-
zoekers zijn aanwezig bij de kinderfysiotherapeuten om 
het ‘werkpakket Move2Data’ te testen, zodat zij doormiddel 
van participatief onderzoek kunnen ervaren hoe deze nog 
verbeterd dienen te worden voordat de haalbaarheidsstudie 
kan starten. De co-designers en onderzoekers zullen tijdens 
dit participatief onderzoek wederom gebruik maken van de 

‘reflective journals’.(85) De continue evaluatie en bijsturing 
van het ‘werkpakket Move2Data’ zorgt ervoor dat er een goed 
concept klaar is na deelproject 1 en 2 waardoor onderstaande 
haalbaarheidsstudie goed uitgevoerd kan worden.

Fase 3. Haalbaarheidsstudie
Om de toepasbaarheid van het ontwikkelde ‘werkpakket 
Move2Data’ te analyseren, voeren we een haalbaarheidsstudie 
uit met een mixed-methods design. Omdat wij een nieuw 
ontwikkelde innovatie gaan testen is een implementatiestudie 
prematuur. Het grootschalig implementeren zullen we dan ook 
gaan doen in een vervolgfase en is geen onderdeel van deze 
aanvraag. Het doel van deze haalbaarheidsstudie is ten  eerste 
om te testen wat de belemmerende en bevorderende factoren 
zijn van het ‘werkpakket Move2Data’ vanuit het perspectief 
van kinderfysiotherapeuten, kinderen en ouders. Het tweede 
doel is bepalen of de kinderfysiotherapeuten a) instaat zijn 
het beweeggedrag van kinderen te monitoren, b) in staat zijn 
de monitoringsgegevens te interpreteren en c) bespreken met 
kind en ouders als onderdeel van coaching naar een actieve 
leefstijl. De kennis uit de haalbaarheidsstudie gebruiken we 
als input om het ontwikkelde ‘werkpakket Move2Data’ (versie 
1) aan te passen (versie 2) zodat de praktische inzetbaarheid 
vergroot wordt.

Deze haalbaarheidsstudie betreft een bètatest.(75) Dit 
betekent dat tijdens deze haalbaarheidsstudie de co-  
designers niet in contact staan met de kinderfysiotherapeuten 
en daarnaast zal deze haalbaarheidsstudie  worden uitgevoerd 
bij andere kinderfysiotherapeuten dan degenen die partici-
peren in de proeftuinen tijdens deelproject 1 en 2.

Participanten 
Inclusiecriteria zijn kinderfysiotherapeuten die werken 
met kinderen (leeftijd 2-18 jaar) met een hulpvraag gericht 
op verbeteren of in kaart brengen van beweeggedrag. De 
kinderfysiotherapeuten rekruteren we uit een groep kinderfy-
siotherapeuten die deelneemt aan het programma Fitkids, 
tevens werven we via de NVFK, het Keurmerk en via onze 
eigen social media kanalen (zoals Linked-in en twitter). Op 
deze manier zijn er voldoende kinderfysiotherapeuten die 

Figuur 7. De dynamische sociona’s die ontwikkeld zijn tijdens het SIA-RAAK project Wat Beweegt Jou?!. 
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kinderen behandelen met bovengenoemde hulpvraag. We 
includeren minimaal 20 kinderfysiotherapeuten, die bij ten 
minste 3 kinderen het ‘werkpakket Move2Data’ toe gaan 
passen. Deze 3 kinderen dienen zoveel mogelijk te verschillen 
op een aantal karakteristieken, zodat de heterogeniteit 
(passend bij kinderen die gezien worden door kinderfysio-
therapeuten) gewaarborgd is (tabel 3). Om te zorgen voor 
voldoende heterogeniteit zal er gebruik gemaakt worden van 
purposive sampling (selecte steekproef). Hierdoor kunnen 
we een uitspraak doen over de potentie die het ‘werkpakket 
Move2Data’ heeft om de kinderfysiotherapeut in staat te 
stellen om beweeggedrag te monitoren en te interpreteren bij 
kinderen als onderdeel van coaching van kind en ouders naar 
een actieve leefstijl. 

Setting
Eerstelijns kinderfysiotherapeuten (MKB-kinderfysiotherapie) 
die niet hebben deelgenomen aan het ontwikkelen van de 
toolboxen. Omdat we ook de mogelijke ketenzorg in kaart 
willen brengen tussen MKB-kinderfysiotherapiepraktijken, 
ziekenhuizen en revalidatiecentra, betrekken we bij deze 
haalbaarheidsstudie wederom kinderfysiotherapeuten uit 
deze settingen. 

Metingen en meetinstrumenten
De gebruiksvriendelijkheid en de mogelijke potentie (wat 
is werkbaar en wat niet) van het ‘werkpakket Move2Data’ 
wordt in kaart gebracht middels een vragenlijst bij zowel de 
kinderfysiotherapeuten als bij de deelnemende kinderen en 
hun ouders, gebaseerd op de CIMO-logica.(75) De factoren die 
we uitvragen richten we op zowel de inhoud als de uitvoer-
baarheid van het ‘werkpakket Move2Data’. Daarnaast houden 
we aanvullende semigestructureerde interviews met zowel 
kinderfysiotherapeuten (n=12) als kinderen (n=12) en ouders 
(n=12) om aangegeven resultaten beter te begrijpen en te 
gebruiken om het ‘werkpakket Move2Data’ te verbeteren. We 
verwachten met n=12 saturatie te bereiken. Indien dit niet het 
geval is nemen we additionele interviews af totdat saturatie 
bereikt is. De interviews nemen we op audio en video op en 
zullen woordelijk getranscribeerd worden met behulp van 
het transcriptieprogramma f4transcript. De transcripties 
analyseren we inductief met behulp van een content analyse 
door twee onafhankelijke onderzoekers.(95) Hierbij maken 
we gebruik van het analyse programma ATLAS.ti. Indien er 
geen consensus bereikt kan worden, leggen we de analyses 
voor aan een derde onderzoeker. De resultaten van zowel 
de vragenlijsten als de interviews vergelijken we met elkaar, 
zodat er een analyse kan plaats vinden van de kwantitatieve 
en de kwalitatieve data gezamenlijk. 

Fase 4. Aanpassen en finaliseren
Aan de hand van de resultaten uit de haalbaarheidsstudie 
passen we het ‘werkpakket Move2Data’ aan en ontwikkelen  
we het definitieve ‘werkpakket Move2Data’.

Valorisatiegroep 
Ter ondersteuning van de disseminatie zal een valorisatie-
groep opgezet worden, waarin een groep belanghebbenden 
samen met key-partners gevraagd wordt mee te denken over 
implementatiescenario’s. Hierbij zijn twee zaken van belang:
1. Beheer van het ‘werkpakket Move2Data’.
2. Implementatie bij kinderfysiotherapeuten.
We plannen 5 valorisatiegroepen waarbij MKB-Move2Data, 
Stichting Fitkids, NVFK, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, 
Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, en Lectoraat Innovatie van 
Beweegzorg aanwezig zijn. 

Tabel 3. Karakteristieken waarop geïncludeerde kinderen met 
beperkingen dienen te verschillen, zodat de heterogeniteit 
gewaarborgd wordt. 

Leeftijd 2-11 jaar 12-18 jaar

Geslacht jongen meisje

Lichamelijke beperking wel niet

Cognitieve beperking wel niet

Gedragsproblemen wel niet

Rolstoel gebonden wel niet

Aanwezigheid loophulpmiddel wel niet

Soort onderwijs regulier speciaal

Foto 2. De activiteitenmonitor (geplaatst op de enkel) bij een 10-jarige jongen gedurende beweegactiviteiten in de dagelijkse praktijk.
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6.4 Activiteitenplan

Tabel 4. Overzicht van het activiteitenplan van het project Hoeveel beweeg jij?!

Wanneer Wat Wie 

Projectfase 1 Voorbereiden en verkennen

November 2020 – december 2020 Uitdragen bestaande kennis door 
middel van kennisclips, weblectures en 
nieuwsbrieven. Op deze manier worden 
alle consortiumleden op de hoogte 
gebracht van de bestaande kennis en 
informatie betreffende kinderen en 
beweeggedrag.  

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE)
•  lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)

November 2020 – februari 2021 Desk research Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE, RR)
•  lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)

November 2020 – februari 2021 Context-mapping-onderzoek Hogeschool Utrecht
•  lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)

November 2020 – februari 2021

Maart 2021 – augustus 2021

Kwalitatief onderzoek interviews 
afnemen en analyses uitvoeren

Kwalitatief onderzoek interviews 
schrijven artikel

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, 

student Masteropleiding Kinderfysiotherapie, MB)

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, 

student Masteropleiding Kinderfysiotherapie, MB)

Februari 2021 Kenniskaarten ontwikkelen met kennis 
uit fase 1.

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE)
•  lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)

Februari 2021 Co-creatie sessie 1 Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE, RR)
•  lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
•  lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie 
Kinderfysiotherapie (EB)
Stichting Fitkids (EK)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)
WKZ (TT)
Move2Data (JJ)
25 x proeftuinen (21 eerstelijnspraktijken, 3 ziekenhuizen, 
1 revalidatiecentrum)
Kind- en ouderpanel

Projectfase 2 Ontwikkelen van het ‘werkpakket Move2Data’ versie 1 (deelproject 1 en 2)

Maart 2021 Valorisatiegroep 1 Hogeschool Utrecht
• lectoraat leefstijl en gezondheid (HW, MB, MP)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CV, CK)
Stichting Fitkids (EK)
Move2Data (JJ)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)

Maart 2021 – Juni 2021 Design sprints 1 en 2 deelproject 1
Inclusief de iteraties naar de proeftuinen

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE, RR)
• lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Stichting Fitkids (EK)
WKZ (TT)
25 x proeftuinen (21 eerste lijn praktijken, 3 ziekenhuizen, 
1 revalidatiecentrum)
•  per sprint zal er een afvaardiging zijn van de proeftuinen, 

zodat er met een kleine groep gewerkt kan worden 
tijdens de sprints. 

Kind- en ouderpanel 
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Maart 2021 – Juni 2021 2 x reflectie sessie (na design sprint 1 en 
2 van deelproject 1)

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE)
• lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Stichting Fitkids (EK)

Maart 2021 – Juli 2021 Communicatie en coördinatie 
proeftuinen 
Afnemen vragenlijsten 

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB)
• lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker)
Stichting Fitkids (EK)
25 x proeftuinen (21 eerste lijn praktijken, 3 ziekenhuizen, 
1 revalidatiecentrum)
Kind- en ouder panel

Juli 2021 Valorisatiegroep 2 Hogeschool Utrecht
• lectoraat leefstijl en gezondheid (HW, MB, MP)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CV, CK)
Stichting Fitkids (EK)
Move2Data (JJ)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)

September 2021 Co-creatie sessie 2 Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE, RR)
•  lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie 
Kinderfysiotherapie (EB)
Stichting Fitkids (EK)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)
WKZ (TT)
Move2Data (JJ)
25 x proeftuinen (21 eerste lijn praktijken, 3 ziekenhuizen, 
1 revalidatiecentrum)
Kind- en ouderpanel

September 2021-november 2021 Design sprint voor deelproject 2 Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE)
•  lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Stichting Fitkids (EK)
25 x proeftuinen (21 eerste lijn praktijken, 3 ziekenhuizen, 
1 revalidatiecentrum)
•  per sprint zal er een afvaardiging zijn van de proeftuinen, 

zodat er met een kleine groep gewerkt kan worden 
tijdens de sprints. 

Kind- en ouderpanel 

November 2021 Reflectie sessie (na design sprint van 
deelproject 2)

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE)
•  lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Stichting Fitkids (EK)

November 2021 Evaluerend leermoment project tijdens 
stuurgroep

Hogeschool Utrecht
• lectoraat leefstijl en gezondheid (HW, MB, MP)
• lectoraat co-design (RvdL)
• Lectoraat Innovatie van Beweegzorg (CV)
Stichting Fitkids (EK)

Oktober 2021- januari 2022 Communicatie en coördinatie 
proeftuinen 
Afnemen vragenlijsten 

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB)
•  lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker)
Stichting Fitkids (EK)
25 x proeftuinen (21 eerste lijn praktijken, 3 ziekenhuizen, 
1 revalidatiecentrum)
Kind- en ouder panel
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Januari 2022 Valorisatiegroep 3 Hogeschool Utrecht
• lectoraat leefstijl en gezondheid (HW, MB, MP)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CV, CK)
Stichting Fitkids (EK)
Move2Data (JJ)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)

Januari 2022 Co-creatie sessie 3 Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE,RR)
• lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie 
Kinderfysiotherapie (EB)
Stichting Fitkids (EK)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)
WKZ (TT)
Move2Data (JJ)
25 x proeftuinen (21 eerste lijn praktijken, 3 ziekenhuizen, 
1 revalidatiecentrum)
Kind- en ouderpanel

Januari 2022 – februari 2022 Iteratief ontwikkelen ‘werkpakket 
Move2Data’ versie 1

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE, RR)
• lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie 
Kinderfysiotherapie (EB)
Stichting Fitkids (EK)
WKZ (TT)
25 x proeftuinen (18 eerste lijn praktijken, 3 ziekenhuizen, 
1 revalidatiecentrum)
Kind- en ouderpanel

Fase 3 Haalbaarheidsstudie

November 2021  – Juni 2022 Haalbaarheidsstudie uitvoeren
• rekruteren kinderfysiotherapeuten
• scholing  kinderfysiotherapeuten
• afnemen vragenlijsten
• afnemen interviews
• analyseren vragenlijsten
• analyseren interviews

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Stichting Fitkids (EK)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)

Fase 4 Aanpassen en finaliseren

Juli 2022 Valorisatiegroep 4 Hogeschool Utrecht
• lectoraat leefstijl en gezondheid (HW, MB, MP)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CV, CK)
Stichting Fitkids (EK)
Move2Data (JJ)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)

Juli 2022 Co-creatie sessie 4 Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE, RR)
• lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie 
Kinderfysiotherapie (EB)
Stichting Fitkids (EK)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)
WKZ (TT)
Move2Data (JJ)
25 x proeftuinen (21 eerste lijn praktijken, 3 ziekenhuizen, 
1 revalidatiecentrum)
Kind- en ouderpanel
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Juli 2022 - Oktober 2022 ‘Werkpakket Move2Data’ aanpassen 
en concreet afmaken zodat definitieve 
versie klaar is.

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE, RR)
• lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie 
Kinderfysiotherapie (EB)
Stichting Fitkids (EK)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)
Move2Data (JJ)

Augustus 2022 - Oktober 2022 Schrijven artikel ontwikkeling 
‘werkpakket Move2Data’, incl. 
haalbaarheidsstudie.

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE)
• lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
Stichting Fitkids (EK)

Oktober 2022 Valorisatiegroep 5 Hogeschool Utrecht
• lectoraat leefstijl en gezondheid (HW, MB, MP)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CV, CK)
Stichting Fitkids (EK)
Move2Data (JJ)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)

Gehele traject Disseminatie van opgedane kennis naar 
werkveld en onderwijs.

Hogeschool Utrecht
•  lectoraat leefstijl en gezondheid (junior onderzoeker, MB, 

MP, SE)
• lectoraat co-design (TW en junior onderzoeker, RvdL)
• lectoraat innovatie van beweegzorg (CK)
Masteropleiding Fysiotherapie, specialisatie 
Kinderfysiotherapie (EB)
Stichting Fitkids (EK)
NVFK (AO)
Stichting Keurmerk Fysiotherapie (HK)

6.5  Doorwerking naar het onderwijs en de 
onderzoeksgemeenschap.

De resultaten van dit onderzoeksproject krijgen een plaats 
binnen de Masteropleiding Kinderfysiotherapie (HU), binnen 
de leerlijn fitheid en fysieke activiteit bij kinderen. Het 
‘werkpakket Move2Data’ wordt voor de studenten beschikbaar 
gesteld tijdens het onderwijs zodat zij in staat worden 
gesteld om de kennis toe te passen binnen hun opleiding en 
daarmee binnen hun praktijk. Tevens bedden wel het project 
in binnen de module Zorginnovatie en Masterthesis van 
deze opleiding; waardoor de studenten leren hoe zij middels 
co-creatie met stakeholders innovaties kunnen ontwikkelen 
en praktijkgericht onderzoek kunnen uitvoeren. Studenten 
van de Minor Kind en Ontwikkeling participeren binnen ons 
onderzoek door deel te nemen aan deelprojecten zoals het 
kwalitatief onderzoek en co-design, evenals het meedoen aan 
de haalbaarheidsstudie. Studenten Communicatie en Media 
Design betrekken we gedurende diverse projecten gericht 
op het ontwikkelen van de webapplicatie, het ontwikkelen 
van de praktische tools en het ontwikkelen van het totale 
‘Werkpakket Move2Data’. Hetzelfde geldt voor studenten van 
de minor Co-design Studio.

Door onze resultaten te delen bij nationale en internati-
onale congressen gerelateerd aan kinderfysiotherapie en 
kinderrevalidatie zorgen we voor doorwerking van dit project 
naar de onderzoeksgemeenschap. Een van de senior onder-
zoekers is aangesloten bij de wetenschappelijke commissie 
van de International Organisation of Pediatric Physical 
Therapy, waarbij kennis wordt gedeeld binnen internationale 
samenwerkingsverbanden binnen de kinderfysiotherapie. 
Halverwege en aan het einde van dit project organiseren we 
vanuit de HU een symposium voor kinderfysiotherapeuten 
gericht op de nieuwste ontwikkelingen en innovaties binnen 
de kinderfysiotherapie. Tevens brengen we periodieke 
nieuwsbrieven uit en delen we belangrijke momenten via 
social media zoals LinkedIn.
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7.1  Professioneel projectmanagement (project-
structuur, projectplanning, projectadministratie)

Het consortium is samengesteld uit partners met verschil-
lende expertises, die intensief samen gaan moeten werken 
om het ‘werkpakket Move2Data’ te gaan ontwikkelen en de 
haalbaarheidsstudie uit te voeren. In figuur 8 staat de project 
organisatie weergegeven. Projectleider voor het gehele 
project is Manon Bloemen, senior onderzoeker Lectoraat 
Leefstijl en Gezondheid. Voor de studie zijn de volgende 
werkgroepen samengesteld:

Project management
Is verantwoordelijk voor de projectorganisatie en bestaat 
uit Harriet Wittink (lector Leefstijl en Gezondheid), Manon 
Bloemen (projectleider) en Sonja Barends. 

Werkpakket 1
Is verantwoordelijk voor het beantwoorden van de kennis-
vragen, de integratie van de bestaande en nieuwe kennis 
binnen het gehele project en de disseminatie en implemen-
tatie van de bevindingen in het onderwijs en extern (koppeling 
onderwijs, praktijk en onderzoek). We werken samen met het 
werkveld, docenten van de verschillende opleidingen die 
samenhangen met de lectoraten van de HU (Lectoraat Leefstijl 
en Gezondheid, Lectoraat Co-Design, Lectoraat Innovatie 
van Beweegzorg), onderzoekers van de lectoraten, NVFK, het 
Keurmerk en Stichting Fitkids. Werkpakketleider is Manon 
Bloemen, senior onderzoeker binnen Lectoraat Leefstijl en 

Gezondheid en Hogeschooldocent Master Kinderfysiotherapie 
van Instituut Beweging Studies. 

Werkpakket 2
Is verantwoordelijk voor het ontwikkelproces van de 
kindvriendelijke Move2Data, de webapplicatie en de 
praktische tools. De werkpakketleiders is Remko van der 
Lugt, lector Co-Design. Senior onderzoeker Michiel Punt van 
Lectoraat Leefstijl en Gezondheid (en expert op het gebied 
van activiteitenmonitoring) is verantwoordelijk voor de 
concrete ontwikkeling van de webapplicatie. In dit werkpakket 
wordt samengewerkt tussen het Lectoraat Co-Design, 
Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Lectoraat Innovatie van 
Beweegzorg, 25 proeftuinen, Stichting Fitkids, Kinderen 
en diens ouders, onderzoekers van het WKZ, de NVFK, het 
Keurmerk en MKB-Move2Data.  

Werkpakket 3
Is verantwoordelijk voor het contact met de proeftuinen en 
het uitvoeren en analyseren van de haalbaarheidsstudie. 
De werkpakketleider is Elles Kotte, senior onderzoeker van 
Stichting Fitkids. In dit project wordt samengewerkt met het 
Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Lectoraat Innovatie van 
Beweegzorg, Stichting Fitkids en kinderfysiotherapeuten.
 
Inzicht in de beoogde projectbemensing ten aanzien van 
vakkennis en werkervaring.
De stuurgroep bestaat uit de lectoren van de deelnemende 
lectoraten aangevuld met Michiel Punt en Manon Bloemen 

7.  Projectorganisatie  
en -management

 (1067 WOORDEN)

Consortium

HU, Stichting Fitkids, MKB-Move2Data, NVFK, Stichting Keurmerk Fysiotherapie , 
De Leeuwensprong, Praktijk voor kinderfysiotherapie Maasland, Bengels en Kanjers, Adphys, 

Kinderfysiotherapie- en ergotherapie praktijk Leidseweg, Fysiotherapiepraktijk Barel-
van Zee, Bee Kind Valerie, Arcus Fysiotherapie, Fysiotherapie Beelen, Kanjer Kinderfysio, 

Praktijk voor kinder(bekken)fysiotherapie Druten, Boven-leeuwen en Wamel, 
Beweegacademie/AFP- Fysio-Fitkids, Praktijk de Wiel, De Regge Kinderfysiotherapie, De Sprong 

Kinderfysiotherapie, Kinderfysiotherapeutisch centrum Zoetermeer, Fysiotherapie 
De Molengaard, Fysiotherapie Regio Westland, Fyzie, C-enter paramedische praktijk, 

Stichting Jan van Rijn Kinderfysiotherapie, WKZ, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, 
Sint Antonius Ziekenhuis, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Kind- en ouderpanel

Stuurgroep

HU (Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Lectoraat Co-Design, 
Lectoraat Innovatie van Beweegzorg), Stichting Fitkids

Projectmanagement
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Figuur 8. Projectorganisatie
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(senior onderzoekers van Lectoraat Leefstijl en Gezondheid) 
en Elles Kotte (senior onderzoeker Stichting Fitkids).
De stuurgroep:
• Bewaakt de kwaliteit van de inhoud van het project.
• Bewaakt de voortgang van het project.
• Neemt beslissingen over de hoofdlijnen van de uitvoering 

van het project.
• Onderhoudt de contacten met externe deskundigen 

(buiten partners/consortium).

De stuurgroep vergadert vier keer per jaar. De voorzitter van 
de stuurgroep is Manon Bloemen, Senior onderzoeker binnen 
Lectoraat Leefstijl en Gezondheid. De voorzitter heeft o.a. de 
volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Eerste aanspreekpunt voor het programmabureau RAAK-MKB
• Zorgt voor het toeleveren van de gevraagde documenten 

voor de verschillende fasen in de procesgang van RAAK-MKB
• Verantwoordelijk voor een deugdelijk(e) administratie en 

projectmanagement welke wordt ondersteund door een 
(HU) interne project ondersteuner

• Verantwoordelijk voor de financiële administratie welke 
wordt ondersteund door een (HU) interne financieel 
administrateur

Het consortium als geheel fungeert als een klankbordgroep. 
Onder aansturing van de voorzitter van de stuurgroep komen 
de partners in het consortium 2 x per jaar bijeen. Dit plannen 
we aansluitend aan een co-creatie sessie. In deze groep zitten 
vertegenwoordigers van de diverse organisaties. Doel van de 
bijeenkomsten is:
• gelegenheid bieden tot tijdige inspraak op de 

voorgenomen plannen,
• leden van de groep op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen en voortgang projectkennis delen.
Hierbij wordt door consortiumpartners zo nodig de achterban 
geraadpleegd.

7.2 SWOT-analyse en voorgenomen maatregelen 
naar aanleiding van deze SWOT.

In figuur 9 staat de SWOTanalyse weergegeven. 
Voorgenomen maatregelen naar aanleiding van SWOT:

• Omdat er weinig voorafgaand onderzoek beschikbaar is 
over praktische toepasbaarheid van activiteitenmonitoring 
binnen de kinderfysiotherapie hebben we in dit project 
bewust gekozen om door middel van co-creatie het 
‘werkpakket Move2Data’ te ontwikkelen. Door ten eerste aan 
te sluiten bij de wensen van de kinderfysiotherapeuten en 
de barrières die zij ervaren en ten tweede het ‘werkpakket 
Move2Data’ te verbeteren na de haalbaarheidsstudie, 
vergroten we de kans dat het ‘werkpakket Move2Data’ 
daadwerkelijk binnen de kinderfysiotherapie praktijk 
gebruik gaat worden. Tevens hebben we bewust 
valorisatiegroepen binnen het project gepland;

• Omdat veel betrokkenen een andere taal spreken en de 
verschillende stakeholders andere expertise hebben, ligt 
er een uitdaging om iedereen effectief en efficiënt samen 
te laten werken. Het gebruik van een co-designaanpak 
waarborgt gedeeld begrip tussen de stakeholders. We 
hebben hier ervaring mee opgedaan in voorgaande 
SIA-RAAK projecten, vandaar dat we bewust kiezen voor 
een startermijn van vier maanden om fase 1 (voorbereiden 
en verkennen) goed te doorlopen. Optimale teamvorming 
is essentieel, vandaar dat we hiervoor tijdens fase 1 en 
co-creatie sessie 1 tijd voor vrij maken. Tevens is er tijd 
gereserveerd bij een senioronderzoeker om te zorgen dat 
de samenwerking en communicatie adequaat verloopt en 
er een goede integratie van werkpakket 1 (kennis) en 2 
(ontwikkeling) plaatsvindt;

• Betrokkenheid van docenten (tijdsdruk) en 
studenten is van groot belang: er zullen concrete 
studentenprojectopdrachten uitgezet worden, met 
een concrete planning afgestemd op de fasering van 
het onderwijs in blokken en semesters. Hierbij is de 
communicatie en het contact met de docenten persoonlijk 
zodat betrokkenheid bij ons project gewaarborgd 
wordt. Daarnaast hebben verschillende onderzoekers 
een dubbelrol (docent en onderzoeker), waardoor de 
aansluiting met het onderwijs gewaarborgd is;

• De tijdsdruk waaronder professionals werken in de 
beroepspraktijk: belangrijke voorwaarde voor het 
‘werkpakket Move2Data’ is dat deze praktisch makkelijk 
inzetbaar is. Doordat we het pakket gezamenlijk met de 
professionals ontwikkelen en constant evalueren via de 
proeftuinen lijkt dit punt ondervangen.

Sterke 

• Sterke relatie werkveld én onderwijs
• Samenwerking met kinderen en diens ouders (co-design/co-creatie)
•  Aanpak passend bij werkwijze MKB-kinderfysiotherapie, door 

borgen van ketenzorg in  samenwerking met ziekenhuizen en 
revalidatie, in verschillende proeftuinen (zowel grote als kleine 
gemeenten en verspreid over Nederland)

• Project levert concrete resultaten, die direct inzetbaar zijn
•  Concrete aansluiting bij het gezondheidsbeleid van de Nederlandse 

overheid
•  Multidisciplinaire onderzoeksopzet; intensieve samenwerking 

tussen verschillende lectoraten met verschillende achtergronden 

Zwaktes

•  Weinig voorafgaand onderzoek beschikbaar naar praktische 
toepasbaarheid van activiteitenmonitoring binnen de 
kinderfysiotherapie 

•  Daardoor weinig beschikbare kennis over State-of-the-Art, waardoor 
weinig houvast bestaat voor de randvoorwaarden voor het 
‘werkpakket Move2Data’ in dit onderzoek.

Kansen

•  Aansluiting zorg vanuit MKB-kinderfysiotherapie naar 
kinderfysiotherapie binnen ziekenhuizen en revalidatiecentra: 
mogelijkheid tot ketenzorg.

• Langdurige samenwerking partners
• Innovatie die leidt tot zorgverbetering

Bedreigingen

• Alle betrokkenen spreken een andere taal, afstemming is essentieel
•  Kennisniveau over het onderwerp van de nieuwe 

samenwerkingspartners is nog niet gelijk aan kennisniveau van 
bestaande samenwerkingspartners

•  Betrokkenheid van docenten (tijdsdruk) en studenten is van groot 
belang

• De tijdsdruk waaronder professionals werken in de beroepspraktijk

Figuur 9. SWOT-analyse
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Indien Hoeveel Beweeg Jij?! wordt goedgekeurd en gaat 
starten, zullen de onderzoekers samen met de informatiespe-
cialisten van de HU een uitgebreider datamanagementplan 
opstellen. De templates van DANS vormen hiervoor de basis.

1. Worden er data verzameld of gegenereerd die voor herge-
bruik geschikt zijn?

Ja. 

2. Waar worden de data gedurende het onderzoek 
opgeslagen?

Onderzoeksdata worden opgeslagen op het HU-Netwerk op 
een plaats die speciaal is ingericht voor HU-Onderzoek. Hier 
wordt per lectoraat, met de daarbij behorende onderzoeks-
projecten, opslagcapaciteit beschikbaar gemaakt. Ook de 
langdurige opslag is op deze plek geregeld. Deze ruimte is 
alleen bereikbaar wanneer men op het HU-Netwerk werkt 
of via een VPN-verbinding daarmee verbonden bent. Voor 
langdurige opslag kan data ook worden opgeslagen in online 
archiveringssysteem Easy van Dans (zie 7.3). Voor het delen 
van data met andere instellingen is Surfdrive beschikbaar en 
DataverseNL.
Ruwe sensordata wordt opgeslagen in een comma separated 
value (.csv) bestand. Deze bestanden worden bij SURF archive 
opgeslagen met in de bestandsnaam een cliënt identifica-
tiecode, en het moment van meten in de tijd.

Hoe worden de data na afloop van het project voor de lange 
termijn opgeslagen en voor hergebruik beschikbaar gesteld 
voor derden? Voor wie zijn de data toegankelijk?
Graag zouden we na afloop van het project de data voor lange 
termijn opslaan bij EASY (DANS). 
Onze bestandsformat van sensordata (csv) is ook aanbe-
volen voor lange termijn opslag (https://dans.knaw.nl/
nl/over/diensten/easy/toelichting-data-deponeren/
voor-het-deponeren/bestandsformaten).

4. Welke voorzieningen (ICT*, (beveiligd) archief, koelkasten 
of juridische expertise) zijn naar verwachting nodig voor 
de opslag van data gedurende het onderzoek en na het 
onderzoek? Zijn deze beschikbaar?

*  Met ICT-voorzieningen voor dataopslag wordt bijvoorbeeld bedoeld: 
capaciteit voor dataopslag, bandbreedte voor datatransport en reken-
kracht voor dataverwerking.

De opslag van data en de benodigde rekenkracht, webhosting 
enzovoort zijn relatief beperkt en vallen binnen het ‘gratis’ 
pakket High performance cloud (HPC) computing pakket van 
SURF. Mochten blijken dat we toch hierbuiten vallen dan 
zullen de kosten gering zijn en hebben we hier budget voor 
gerekend binnen het project.    

8. Datamanagementparagraaf
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Netwerkvorming

Type organisatie Aantal Waarvan 
consortiumpartner

Waarvan overige 
betrokken partijen

Hogeschool 1 1

Mkb-onderneming 21 21

Publieke instelling 3 3

Kennisinstelling 1 1

Onderwijs

Welke opleidingen zijn betrokken? Deelname aantal studenten 
bij uitvoering

Deelname aantal docenten 
bij uitvoering

Instituut Bewegingsstudies, Bachelor opleiding 
Fysiotherapie (minor Kind in Ontwikkeling en 
Beweging) en Master Opleiding Fysiotherapie 
specialisatie Kinderfysiotherapie

20 3

Instituut voor Media, Bacheloropleiding 
Communication and Multimediadesign Minor 
Co-design

20 3

9. Prestatie-indicatoren
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CV en publicatie overzicht dr. Manon Bloemen 

CV en publicatie overzicht dr. Michiel Punt

CV en publicatie overzicht dr. Remko van der Lugt
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activiteiten van Hogeschool Utrecht, neem dan gerust contact op met lectoraat 
Leefstijl en Gezondheid via https://www.hu.nl/onderzoek/leefstijl-en-gezondheid
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Curriculum vitae 
Surname:  Bloemen 
Christian names: Maria Anne Trude 
First name::  Manon 
Date of birth:  24-02-1976 
Gender:  female 
Home address:  Willem Barentszstraat 77, 3572 PE, Utrecht 
Mobile phone:  06-23272149 
E-mail:   manonbloemen@hotmail.com / manon.bloemen@hu.nl  
BIG:   59050568204 
 
Educations:  March 2013 – June 2017 

University of Applied Sciences Utrecht (Lifestyle and Health research group) 
and University Medical Centre Utrecht / Wilhelmina Children’s Hospital 
-    PhD student: Physical Activity and Physical Fitness in (wheelchair-using)     
     youth with spina bifida  
-    Graduate School of Life Sciences University Utrecht 
www.manonbloemen.hu.nl for Ebook PhD thesis 
2006 – 2009 
Clinical Health Sciences, Masters of Physiotherapy, University Utrecht 
1994 - 2004 

   Specialisation Paediatric Physiotherapy. Transfergroep Rotterdam 
Sensory Integration Therapy, Transfergroep Rotterdam 
Bachelor Physiotherapy, University of Applied Sciences Enschede 
General Medicine, Erasmus University Rotterdam, study was discontinued 
Pre-University education, Twents Carmellyceum Oldenzaal 

 
Courses:  November 2018 - present 

TULIPS Child Health Postdoc-program (Training Upcoming Leaders in 
Pediatric Science, http://www.tulipsforchildhealth.nl) 
September 2017 – March 2018 
Leergang Bouwstenen, grant writing course 
March 2016 – March 2018 
TULIPS Child Health PhD-program (Training Upcoming Leaders in Pediatric 
Science, http://www.tulipsforchildhealth.nl) 
January 2000 – November 2016 
Statistical course Modern Methods, Julius Center, University Medical Center 
Utrecht 
Statistical course Introductory Biostatistics for Researchers, Julius Center, 
University Medical Center Utrecht 
Statistical course Clinimetrics, EpidM, Amsterdam 
Basiscursus Regelgeving & Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK: 
good clinical practice), University Medical Centre Utrecht 
Basis Kwalificatie Examinering, University of Applied Sciences Utrecht 
Senior Kwalificatie Onderwijs Ontwerpen, University of Applied Sciences 
Utrecht 
Didactics I and II Bureau Talent, University of Applied Sciences Utrecht 
Scientific Writing in English, James Boswell Institute 
Project management, Rehabilitation Centre De Hoogstraat 
Coaching Trainees 
Excel and Powerpoint 

 
Experience:   July 2017 – present  

University of Applied Sciences Utrecht (Lifestyle and Health research group)  
-   Postdoc-researcher, research topic: Children with disabilities and   
    participation. Research projects: Post-doc Child in Motion, What is moving    
    you?!, HALYNeD (Health Active Living for Youth with Neuromotor Disability:   
    Active Now, Healthy Later), Let’s Ride….!, Fit For the Future!,  
September 2019 – present  
Chair expert-group Pediatrics University of Applied Sciences Utrecht 

mailto:manonbloemen@hotmail.com
mailto:manon.bloemen@hu.nl
http://www.manonbloemen.hu.nl/


September 2008 – present  
University of Applied Sciences Utrecht  
-    Lecturer Master Physiotherapy, specialization Paediatrics. Both lecturing   
     and developing the curriculum.  
July 2011 – June 2017  
University of Applied Sciences Utrecht (Lifestyle and Health research group) 
and University Medical Centre Utrecht / Wilhelmina Children’s Hospital  
-    PhD student: Physical Activity and Physical Fitness in wheelchair-using  
     youth with spina bifida. Research projects: HALYNeD (Health Active  
     Living for Youth with Neuromotor Disability: Active Now, Healthy Later),     
     Let’s Ride….! and Fit For the Future! 
January 2011 - June 2011 
Erasmus MC Rotterdam 
-   Research assistant Transition Research 
July 1999 – December 2010 
Rehabilitation Centre De Hoogstraat, location School for Special Education 
Ariane de Ranitz 
-    Paediatric physical therapist, Project leader Fitness in children with a     
     disability, Coaching trainees, Lecturer Bed Side Teaching 
Practice for Physiotherapy “Sjúkraþjálfun Garðabæjar” Iceland. 
-     Paediatric physical therapist: starting and developing paediatric  
      physiotherapy 
Rehabilitation Centre Leijpark Tilburg. 
-    Paediatric physical therapist, Projects Spasticity, Fitness, Cognitive  
     Rehabilitation, Coordinator Bed Side Teaching Specialisation Paediatric  
     Physiotherapy, Coaching Trainees 
Practices for Paediatric Physiotherapy 
Temporarily employment in (paediatric) physiotherapy 

 
Secondary-activities: 2009 – present 

-    Board Dutch Association Paediatric Physical Therapy  
-    Scientific committee International Organization of Paediatric Physical        
     Therapy  
-    Board Paediatric Physiotherapy group Midden Nederland 
-    Co-author KNGF IOF program "Children with spastic Cerebral  
     Palsy, GMFCS I en II" 
-    Co-author chapter Child with Cerebral Palsy in "Clinical Reasoning       
     according to the HOAC II" (Raoul H. H. Engelbert, Harriet Wittink editors) 

 
Grants:  Kind en Beweging. SIA-Postdoc. Juli 2018. Manon Bloemen 

Wat beweegt jou?! SIA-RAAK- mkb. Maart 2018. Manon Bloemen, Remko van der Lugt, 
Froukjes Smits, Sander Hermsen, Harriet Wittink. First ranking.   

 
Publications: Determinants of physical behavior in wheelchair-using youth with spina bifida. Bloemen 

MAT, Takken T, de Groot JF, Kruitwagen CLJJ, Rook RA, vd Berg-Emons HJG, Backx FJG. 
Submitted  
Physical activity and sedentary behaviour in children with spina bifida. 
Claridge EA, Bloemen MAT, Rook RA, Obeid J, Timmons BW, Takken T, Van Den Berg-Emons 
RJG, De Groot JF, Gorter JW. Dev Med Child Neurol. 2019 Dec;61(12):1400-1407. 
Wheelchair Mobility Confidence Scale for Dutch youth using a manual wheelchair. Sol ME, 
Bloemen MAT, Verschuren O, Rushton PW, Visser-Meily JMA, de Groot JF. Disabil Rehabil 
Assist Technol. 2019 Apr 23:1-8. 
Cardiopulmonary Exercise Test Using Arm Ergometry in Children With Spina Bifida: A 
Prediction Model for O2peak. Tuijtelaars JAM, Leonardi-Figuiredo MM, Crescencio J, Gallo L Jr, 
Martinez EZ, Bloemen M, Takken T, Mattiello-Sverzut AC. Pediatr Phys Ther. 2019 
Apr;31(2):185-190. 
Physical behavior in wheelchair-using youth with Spina Bifida, an observational study. 
Bloemen MAT, vd Berg-Emons HJG, Tuijt M, Nooijen CFJ, Takken T, Backx FJG, Vos M, de 
Groot JF. J Neuroeng Rehabil. 2019 Jan 14;16(1):9. 
The Wheelchair Shuttle Test for Assessing Aerobic Fitness in Youth with Spina Bifida; a 
validity and reliability study. Manon AT Bloemen, Janke F de Groot, Frank JG Backx, Joyce 
Benner, Cas LJJ Kruitwagen, Tim Takken 
Phys Ther. 2017 Oct 1;97(10):1020-1029. 



Evidence for increasing physical activity in children with physical disabilities: a systematic 
review. Bloemen M, Van Wely L, Mollema J, Dallmeijer A, de Groot J. Dev Med Child Neurol. 
2017 Oct;59(10):1004-1010. 

 Validity and Reliability of Skill-Related Fitness Tests for Wheelchair-Using Youth with 
Spina Bifida. Bloemen MA, Takken T, Backx FJ, Vos M, Kruitwagen CL, de Groot JF. Arch Phys 
Med Rehabil. 2017 Jun;98(6):1097-1103. 
Arm cranking versus wheelchair propulsion for testing aerobic fitness in children with 
spina bifida who are wheelchair dependent. Bloemen MA, de Groot JF, Backx FJ, Westerveld 
RA, Takken T. J Rehabil Med. 2015 May;47(5):432-7. 
Personal and environmental factors to consider when aiming to improve participation in 
physical activity in children with Spina Bifida: a qualitative study. Bloemen MA, Verschuren 
O, van Mechelen C, Borst HE, de Leeuw AJ, van der Hoef M, de Groot JF. BMC Neurol. 2015 
Feb 10;15:11. 
Factors associated with physical activity in children and adolescents with a physical 
disability: a systematic review. Bloemen MA, Backx FJ, Takken T, Wittink H, Benner J, 
Mollema J, de Groot JF. Dev Med Child Neurol. 2015 Feb;57(2):137-48. 
Reference values for anaerobic performance and agility in ambulatory children and 
adolescents with cerebral palsy. Verschuren O, Bloemen M, Kruitwagen C, Takken T. Dev Med 
Child Neurol. 2010 Jul 28. Epub ahead of print 
Reference values for aerobic fitness in children, adolescents, and young adults who have 
cerebral palsy and are ambulatory. Verschuren O, Bloemen M, Kruitwagen C, Takken T. Phys 
Ther. 2010 Aug;90(8):1148-56. Epub 2010 Jun 17. 
Referentiewaarden voor de aerobe prestatie, anaerobe prestatie en de  
behendigheid bij lopende kinderen en jongeren met spastische cerebrale  
parese. M.A.T. Bloemen, O. Verschuren, C.L.J.J. Kruitwagen en T. Takken 
Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 2011;12(4) 
Functionele spierkracht- en conditietraining bij een vijfjarige jongen 
Bloemen MAT, van Dolder R, Helders PJM. FysioPraxis 2008 Juli: 2-5  

    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20670284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20670284
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20558568
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20558568


Curriculum vitae 

Personalia 
Dr. Michiel Punt 
Molenweg 76  
3604 AV Maarssen 
+31 6 21 57 40 59
michielpunt@hotmail.com
14-01-1986

Profiel 
Michiel is een gedreven en enthousiaste onderzoeker / data analist. Problemen/opdrachten pakt hij 

gestructureerd aan en gaat vervolgens oplossingsgericht te werk. Michiel is een scherpe denker met 

een wetenschappelijke basis, hij blijft zich graag ontwikkelen. In team verband wordt Michiel 

omschreven als een optimistische realist. 

Werkervaring 
Postdoctoraal onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam | 2017 - heden 

- Hier werk ik als postdoctoraal onderzoeker samen met Europese consortiumpartners.  Het

onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een nieuw actief exoskelet wat de mechanische

belasting op de onderrug moet verminderen. Ik werk aan het voorspellen wat de gebruiker

voor beweging wil gaan maken zodat het actieve exoskelet hier tijdig op kan anticiperen.

Verder doe ik onderzoek of mensen een externe vorm van reinforcement learning kunnen

toepassen en hiermee de tiltechniek aanpassen.

 Tools: 

- Python, Matlab simulink, Octave, machine learning, in het bijzonder hidden markov models

(HMM).

Data analist & webdeveloper Move2Data.bv  | januari 2018 tm januari 2019 

- Ontwikkelaar algoritmen door middel van machine learning, deep learning. Gebruik van

amazone cloud solutions. Webapplicatie ontwikkeling ten behoeve van online intensieve

data analyse.

Tools: 

- Python, Tensorflow, Node.js, Javascript, Express, CSS, Html, Bootstrap, No-SQL MongoDB,

d3.js, model pickling, Cloud9 (AWS).

Hogeschooldocent Hogeschool Utrecht | 2012 – heden 

- Hogeschooldocent & onderzoeker bij het instituut voor beweging studies. Voornamelijk

begeleiding van afstudeerders en geven van colleges over onderzoeksmethodologie. Lid en

betrokken bij onderzoek van de lectoraten leefstijl en gezondheid en micro systeem

technologie (sensoren).

Ervaring opgedaan in: 

mailto:michielpunt@hotmail.com


- Onderzoeksmethoden, schrijven van subsidie aanvragen, geven van feedback.

Promovendus Hogeschool Utrecht & Vrije universiteit Amsterdam | Jan 2014 tot oktober 2017 

- Na honorering van eigen geschreven onderzoeksvoorstel bij NWO. Onderzoek naar het

voorspellen van valrisico bij mensen na beroerte. Ik heb hiervoor veel tijdserie analyse en

machine learning technieken gebruikt. Proefschrift ‘Gait stability in stroke survivors’

Tools: 

- Data analyse met Matlab, Python, SPSS, Tensorflow, time serie analysis, schrijven van

artikelen, presenteren op congressen.

Data analist /  onderzoeker McRoberts.bv | 2010 tm 2011 

- Data analyse in het gebied van tijdserie analyse. Schrijven van algoritmen en sensor fusion

technieken gebruikt.

Tools: 

- Data analyse met Matlab, Python

Opleidingen 
The webdevelopment course, Udemy  | 2017 tm 2018 

Van frontend tot en met backend instaat om volledige webapplicatie te bouwen met Node.js, 

Express, MongoDB en diverse front end tools. 

Statistical interference, Coursera | 2014 

Introduction in Machine learning, Coursera | 2014 

BROK | 2014  

Time serie analysis and non linear dynamics Vrije Universiteit Amsterdam 12 EC | 2013 

Didactische bevoegdheid, leraren opleiding 30 EC | 2010 

Master human movement sciences, Vrije universiteit Amsterdam | 2008 tm 2010 richting 

Dynamical system theory.  

Bachelor in biomedical engineering University of Applied Science The Hague| 2004 tm 2008 

Vaardigheden 
Programmeren 

Python(± 7 jaar), Matlab (± 8 jaar), Octave, Javascript, d3.js, HTML5, Jquery, Bootstrap, CSS, SPSS, 

Tableau 

SQL, No-SQL, MongoDB 

Taalvaardigheden 

Nederlands woord en schrift. 

Engels woord en schrift. 



Persoonlijke situatie 
Geregistreerd partner met Trude van Aalst. Vader van Lieke (2016) en Lenthe (2018). 

Hobby: Schaatser, fietser, hardloper.  

Publicaties 
1–7

1. Punt M, van Alphen B, van de Port IG, et al. Clinimetric properties of a novel feedback device
for assessing gait parameters in stroke survivors. J Neuroeng Rehabil. 2014;11:30.

2. Punt M, Wittink H, van der Bent F, van Dieën J. Accuracy of Estimates of Step Frequency From
a Wearable Gait Monitor. J Mob Technol Med. 2015;4(1):2-7. doi:10.7309/jmtm.4.1.2

3. Punt M, Bruijn SM, Wittink H, van Dieën JH. Effect of arm swing strategy on local dynamic
stability of human gait. Gait Posture. 2015;41(2):504-509. doi:10.1016/j.gaitpost.2014.12.002

4. Punt M, Bruijn SM, van Schooten KS, et al. Characteristics of daily life gait in fall and non fall-
prone stroke survivors and controls. J Neuroeng Rehabil. 2016;13:67.

5. Punt M, Bruijn SM, Roeles S, van de Port IG, Wittink H, van Dieën JH. Responses to gait
perturbations in stroke survivors who prospectively experienced falls or no falls. J Biomech.
2017. doi:10.1016/j.jbiomech.2017.02.010

6. Punt M, Bruijn SM., Wittink H, van de Port IG, van Dieën J. Do clinical assessments, steady-
state or daily-life gait characteristics predict falls in ambulatory chronic stroke survivors? J
Rehabil Med. 2017;49. doi:10.2340/16501977-2234

7. Punt M, Bruijn SM, Wittink H, van de Port IG, Wubbels G, van Dieën JH. Virtual obstacle
crossing: Reliability and differences in stroke survivors who prospectively experienced falls or
no falls. Gait Posture. 2017;58:533-538. doi:10.1016/j.gaitpost.2017.09.013

8. Port IG, Punt M, JW Meijer. Walking activity and its determinants in free-living ambulatory

people in a chronic phase after stroke a cross-sectional study. Disability and Rehabilitation.

2018. Epub ahead of print.

9. Punt M, Bruijn SM, Port IG, de Rooij IJM, Wittink H, van Dieën JH. Does a Perturbation-Based

Gait Intervention Enhance Gait Stability in Fall-Prone Stroke Survivors? A pilot Study. J Appl

Biomech. 2019;1-9 doi:10.1123/jab.2017-0282.

10. Punt M, Bruijn SM. Human Activity Recognition from a single sensor, Machine Learning versus

Deep Learning. Journal of medical interest research. 2019, under review.

11. Punt M, Kingma I, Bruijn SM, van Dieën JH. Reinforcement learning in human – machine

interaction: a-proof-of-concept study. J Biomech. 2019 Submitted.

12. Punt M, Nematimoez M, van Dieën JH, Kingma I. Real-time feedback to reduce low-back load
in lifting and lowering. J Biomech 2019 Nov 14:109513. doi: 10.1016/j.jbiomech.2019.109513.

13 Blatter T, Outermans J, Punt M, Wittink H. Reproducibility of Different Methodologies to
Calculate Oxygen Consumption and Oxygen Cost During Walking in Chronic Stroke Survivors. J
Stroke Cerebrovasc Dis. 2020 Jan 29:104637. doi: 0.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104637.

Proefschrift: Gait stability in stroke survivors. 31 oktober 2017 



Curriculum Vitae Remko van der Lugt

Als lector Co-Design doet Remko sinds 2007 middels praktijkgerichte projecten onderzoek naar het 

betrekken van mensen bij innovatieprojecten. Daarbij legt hij nadruk op hoe de gebruiker 

opgewerkt kan worden tot ‘ervaringsexpert’ en hoe de tools, methoden, vaardigheden en houding 

van ontwerpers complexe innovatieprojecten kunnen versnellen. Daarin combineert hij het 

gedachtengoed van het participatief ontwerpen met systeemdenken, waarbij hij geinspireerd is 

door onder andere theory U, transitiemanagement en systemisch werk. Het gaat hem daarom om 

concrete werkwijzen te ontwikkelen die ontwerpers in staat stellen te functioneren als ‘vroedvrouw’ 

bij veranderprocessen. Enige voorbeelden daarbij zijn: Gigamapping, Design Probing, Stakeholder 

opstellingen en Sociona’s. 

Remko is tijdens zijn studie Maritieme Techniek aan de TU Delft in de greep geraakt van het creatief 

probleemoplossen. Hij volgde een Master’s opleiding in Creative Studies bij het Center for Studies in 

Creativity in Buffalo, New York: De bakermat van het brainstormen. Nog steeds benieuwd naar het 

stimuleren van creativiteit heeft Remko een promotieonderzoek uitgevoerd aan de TU Delft, bij de 

faculteit Industrieel Ontwerpen. Zijn proefschrift “Sketching in design idea generation meetings” 

heeft hij verdedigd op 11 september 2001. Hij was van 2000 tot 2007 universitair docent bij 

Industrieel Ontwerpen, eerst bij de sectie ontwerpmethodologie, daarna bij de sectie design 

communication and conceptualization. Daarin heeft hij zijn blik steeds meer verlegd naar hoe 

gebruikers te betrekken bij deze creatieve ontwerpprocessen. Remko heeft altijd een voet in de 

praktijk gehouden. Hij heeft uitgebreide praktijkervaring omtrent het faciliteren van creatieve co-

design processen bij zowel profit (o.a. Unilever, Philips, Sara Lee, GITP) als non-profit organisaties 

(o.a. Belastingdienst, Rijkswaterstaat, SURFnet, KNVB Sectie Betaald Voetbal). Hij is actief in het 

Network Applied Design Research (NADR) als trekker van een programmalijn over de emanciepatie 

van ontwerpend onderzoek.Van 2012-2015 was hij bestuurslid van KIVI afdeling Industrieel 

Ontwerpen en van 2014-2017 bestuurslid van Service Design Network-Netherlands. 

Relevante projecten: 

POWERTOOLS:  Participatief Ontwerpen van Technologie ter bevordering van zelfredzaamheid van 

clienten met een cognitieve beperking. (RAAK Publiek, 2016-2018, penvoerder). 

- Wat beweegt jou?!

-ACTS

-SOLACE

• Rescue Creations (Ucreate). Innovatie scouting op de

spoedeisende hulp van het UMC Utrecht. Penvoerder. 

(2016); 

• POKO: Participatief Ontwerpen voor de KinderOncologie

(RAAK Publiek). Penvoerder (2015-2017); 

• Touchpoints! Persuasief ontwerpen voor duurzaam

en gezond gedrag (RAAK MKB) Auteur en penvoerder 

(2013-2015); 



• Schone Zorg.: Duurzame Systeem Innovaties (Provincie 

Utrecht). Penvoerder, Faciliteren innovatieproces vanuit 

transitiemanagement gedachtengoed. (2011-2013); 

 

Relevante publicaties: 

• Van der Lugt, R. & Van der Laan, T. (2017). A design 

facilitator’s journey through the ‘jungle of co’ in 

healthcare. In. Proceedings of the Design for Next 

Conference. 12-14 April, Rome; 

• Hermsen, S., Lugt, van der, R., Mulder, S. S., & Renes, R. 

J. (2016). How I learned to appreciate our tame social 

scientist : experiences in integrating design research and 

the behavioural sciences. In Design + Research + Society - 

Future-Focused Thinking : Proceedings of DRS2016, 27-30 

June 2016, Brighton, United Kingdom (pp. 1375-1390). s.l.: 

Design Research Society; 

• Van Der Lugt, R. (2013) A Participatory Co-Evolution 

Approach to Sustainable Systems Innovation. Proceedings 

Of The ERSCP-EMSU 2013 Conference, 16th Conference Of 

The European Roundtable On Sustainable Consumption And 

Production (ERSCP) & 7th Conference Of The Environmental 

Management For Sustainable Universities (EMSU), 4 – 7 

June 2013, Istanbul, Turkey. , Pp. 1-18. 

 

  

 

 




