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EMMA BEWEEGT

Kinderen met een chronische aandoening: hulpvraag, diagnostiek, interventie 

Raoul Engelbert & Jaap Oosterlaan

Faculteit Gezondheid HvA, Kindergeneeskunde, Kinderrevalidatiegeneeskunde 
EMMA Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC

Emma beweegt; Follow You2



Emma beweegt: Follow Me

Kinderen met een chronische aandoening

• Hulpvraag
• Interdisciplinaire diagnostiek: bewegen, voeding, gedrag met behulp van technologie 
• Interdisciplinaire behandeling – begeleiding met kruisbestuiving tussen 1e, 2e en 3e lijn

- Kinderen met hart en longproblemen (COVID)
- Kinderen die geopereerd zijn in verband met aangeboren afwijkingen
- Kinderen die op de IC hebben gelegen
- Kinderen die te vroeg zijn geboren
- Kinderen met bindweefsel aandoeningen (Follow You)

EMMA beweegt3



Kinderen met een erfelijke bindweefsel aandoening: 
soepele gewrichten en klachten in functioneren en meedoen



Samenwerking Amsterdam UMC + Universiteit van Gent + patiëntenverenigingen

• 150 kinderen met  

• Marfan Syndroom

• Loeys Dietz syndroom

• Ehlers-Danlos syndroom



kwalitatief onderzoek

EMMA beweegt6

Parents perceived a large impact of MFS on daily functioning of their children with 
MFS, themselves and their family. More awareness among all professionals involved 
in the care of children with MFS and their families is needed

Adolescents with MFS perceived problems in keeping up with 
peers in school, work, sports, leisure and friendships/relationships 
and perceived to be and feel different from peers due to 
appearance and disabilities. 



kwantitatief onderzoek vragenlijsten

EMMA beweegt7



kwantitatief onderzoek metingen + vragenlijsten

EMMA beweegt8

N= 60
• Problemen in kracht en 

stabiliteit
• Problemen in conditie



behandeling

EMMA beweegt9

N= 25
• Mega power training
• HIT training
• Haalbaarheids studie

aanbeveling

Follow You voor alle kinderen met een chronische aandoening



Best practices Armoede interventies

Dr. Mirre Stallen
onderzoeker lectoraat Armoede Interventies
Universitair docent Universiteit Leiden

Armoede interventies10
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Ongeveer half miljoen huishoudens met laag inkomen
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Meer dan 1 miljoen Nederlanders met laag inkomen en schulden



Emotionele effect van armoede

“Altijd moe”
“Snel boos”

“Eenzaam”
“Ik kan soms even niet meer”

“Zal toch altijd arm zijn”
“Ik schaam me soms”



Cognitieve effect van armoede

Financiële stress beïnvloedt beslissingen

+ Het leidt tot concentratie op het hier en nu

- Maar neemt veel mentale capaciteit in beslag 



Dit zorgt voor problemen
- Onvoldoende ‘bandbreedte’ voor invullen van ingewikkelde formulieren

• Hogere kans op problemen met belastingaangifte
• Mislopen inkomen door geen beroep op vergoedingen of toeslagen

- Route naar ondersteuning niet effectief of bekend
• Verplichte budgettrainingen lijden onder grote uitval
• Effectiviteit publiekscampagnes vrijwel nihil (“lenen van geld kost geld”, “kom uit je 

schuld”)
- Schaamte en gebrek aan vertrouwen vertraagt zoeken naar hulp

- Klein sociaal netwerk
- Eenzaamheid

….
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Wat werkt wel – emotionele effect
Kom tegemoet aan psychologische basisbehoeften:

- Autonomie: mensen willen niet ‘moeten’
• geef altijd een keuze

- Betrokkenheid: mensen willen ergens bij horen
• communiceer wat anderen doen en bereik doelgroep via eigen 
netwerk

- Competent voelen: mensen willen ertoe doen
• geef het gevoel van ‘kunnen’
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Wat werkt wel – cognitieve effect
- Versimpel communicatie

• Taalniveau aanpassen: maximaal B1
- Versimpel regelgeving

• Inhouden premies ipv zelf betalen (ziekenfonds)
- Biedt ondersteuning

• Vrijwilligersorganisaties, peers
- Wees slim met inrichting van keuzeopties

• Standaardkeuzes aanpassen (DUO)

17

Aanpassen default-optie: Het aantal 
studenten dat koos voor een maximale 
lening, nam af van 69% naar 34%. 



Dank!

m.stallen@hva.nl
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Partnering for Change (P4C):
Building Capacity through Collaboration & Coaching in Context

Margo van Hartingsveldt & Koen van Dijk (HvA)
Barbara Piskur & Sarah Meuser (Zuyd)
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Partnering for Change (P4C)
• cross-over samenwerken en ondersteuning van leerkracht binnen de klas 

door een ergotherapeut
• ‘empowerment’ van leerkrachten en ouders
• het aanpassen van de fysieke en sociale omgeving op school (in de klas)
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P4C shifts service provision away from “fixing” 
impairments towards an approach in which the therapist 
works collaboratively with teachers to change the 
classroom environment and enhance participation 
(Missiuna et al., 2012)
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Hoe werkt P4C?

4 maanden

½ dag per 
week 
(4 uur)

Scholings
-modules  

ET’s

Fase 1:
Opbouwen van de 

samenwerkingsrelatie

Fase 2:
ET krijgt vragen 

van de leerkracht

Fase 3: 
Interventie



Onderzoek Zuyd en HvA
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Adaptation and validation to the Dutch setting



• 9 Ergotherapeuten
• 10 scholen
• 11 Leerkrachten
• ~250 kinderen

Vragenlijsten
• Leerkrachten
• Ergotherapeuten
• Ouders
• kinderen

Interviews
• Leerkrachten
• Ergotherapeuten

21

20
19

-2
02

0 Pilot
P4C-NL



Uitkomsten 2019-2020
• Vergroting van kennis en 

vaardigheden van leerkrachten in 
handelen van kinderen in het 
basisonderwijs, 

• Meer inclusieve klasgerichte 
strategieën dan individuele 
aanpassingen

• Minder behoefte aan verschillende 
specialisten voor elk kind en 
onderwijskundige behoefte
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Verder met P4C onderzoek
• Meedoen met de kosteneffectiviteitsstudie op scholen in Amsterdam

• Exploreren samenwerking met Urban Education

• Voor meer informatie: k.van.dijk@hva.nl; 
m.j.van.hartingsveldt@hva.nl

• Website: https://www.hva.nl/urban-vitality/gedeelde-
content/projecten/ergotherapie-%E2%80%93-participatie-en-
omgeving/4pc.html

• P4C video: https://www.youtube.com/watch?v=BmggW6fEx1g
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Cultuursensitief werken bij 
leefstijlinterventies voor gezinnen 
met jonge kinderen
Ruben Fukkink, Marloes Verseveld, Yvonne Booij & Loes Leistra

Cultuursensitief werken27



• Diverse leefomgevingen • Diverse disciplines & partners

• Diverse culturen • Diverse problemen

Wicked problems bij urban CoE’s HvA
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Cultuursensitief werken (‘cultural adaptation’)

à veranderende demografie in diverse landen: groei aantal minderheden & 
toenemende heterogeniteit binnen groepen (‘diversification of diversity’) Vertovec
(2007)

à ‘one-size-fits-all’-aanpak niet toereikend (Abe et al., 2018; Bernal & Adames, 2017)

à culturele achtergrond gezin speelt rol in eetpatroon en opvoeding (Bruss et al., 2007)

à toename van relevantie, minder uitval en grotere effectiviteit van interventies
(Bender & Clark, 2011; Bukman et al., 2016; Kumpfer et al., 2002; Nierkens et al., 2013; Pels et al., 2009)

Bij interventies binnen sociale domein - incl. leefstijlinterventies voor  ouders met 
jonge kinderen met (risico op) overgewicht Van der Hof et al., 2018 – groeiende aandacht
voor ‘cultural adaptation’

‘systematic modification of an evidence-based treatment (EBT) or
intervention protocol to consider language, culture, and context in such a way 

that it is compatible with the client’s cultural patterns, meanings, and values’ 
(Bernal & Domenech-Rodriguez, 2012)



Intervention Mapping als theoretisch kader
https://en.wikipedia.org/wiki/Intervention_mapping; https://interventionmapping.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Intervention_mapping


Opzet van de systematische review
(1) Logic model (design paper) Page

Special planning group with community informants / advisory board q yes

External a priori needs analysis for specific group (check goals) q yes

Description of intervention context: population / setting / community q yes

Program goals are tailored (‘framing’) to cultural group (Bernal..., 2006) q yes

Other q yes

Which:

Search: 41 studies à 31 interventies

Coderen: schema met 53 indicatoren voor
culturele adaptatie van gezonde leefstijl-
interventies,
verdeeld over de 6 IM-stappen

Analyse: categorische principale
componenten-analyse (CAT-PCA) van 53 
indicatoren bij 31 interventies



Enkele voorbeelden culturele adaptatie

Intervention Mapping-stap Indicator voor culturele adaptatie

1. Logic model Is er een divers samengestelde adviesgroep?

2. Logic model of change Is er aandacht voor cultuur-specifieke determinanten van gezonde leefstijl?

3. Program design Zijn de materialen beschikaar in vereenvoudigde taal?

4. Program production Aanpassing van materialen op basis culturele doelgroep?

5. Program implementation Worden medewerkers getraind in diversiteitscompetenties?

6. Evaluation Worden effecten geanalyseerd voor verschillende groepen? (cultuur als

moderator)

}  In totaal: 53 indicatoren voor culturele adaptatie



Factoranalyse (CATPCA): 6 profielen (a)

1. Integraal IM-perspectief op diversiteit: 
Aandacht voor culturele en talige achtergrond(en) van de doelgroep bij  (vrijwel) alle stappen van IM-model

(Cronbach’s α= .88, eigenvalue λ= 6.03, ‘verklaarde’ variantie: 14.0%)

2. Integraal samenwerkingsmodel:
Nauwe samenwerking met leden van de doelgroep bij (vrijwel) alle stappen van het IM-model

(α= .88, λ= 5.99, variantie: 13.9%)

3. Aandacht voor culturele diversiteit bij implementatie en procesevaluatie
Gebruik maken van netwerken in de community bij toeleiding

(α= .82, λ= 4.84, variantie: 11.2%)



Factoranalyse (CATPCA): 6 profielen (b)

4. culturele adaptatie vanuit een cultuurspecifiek ‘logic model’ 
Aandacht voor culturele en talige achtergrond(en) van de doelgroep bij vrijwel alle IM-stappen

(α= .84, λ= 4.52, variantie: 10.5%)

5. ‘logic model’-gestuurde implementatie, vanuit ecologisch valide model met cultuurspecifieke uitkomsten 
(IM-stap 2) verbinding leggen met implementatie, incl. samenwerking (raakvlak met 2)

(α= .82, λ= 3.71, variantie: 9.2%)

6. Community-model bij implementatie: 
Gebruik maken van netwerken in de community bij toeleiding doelgroep

(α= .73, λ= 3.27, variantie: 7.6%)



Culturele adaptatie in leefstijlprogramma‘s: 
% totaal aantal indicatoren per profiel
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Culturele adapTatie hangt samen met …

Kenmerken van interventies:
hoger voor top-down-interventies met culturele aanpassingen vs. overige 
(resp. % van M= 22.0, SD= 11.5, N= 14 vs. M= 5.5, SD= 10.8, N= 17; mediaantest: χ2= 14.23, df=1, p = .001)

Hoger voor interventies met focus op empowerment vs. overige
(resp. M= 24.0, SD= 13.7, N= 10 vs. M= 7.7, SD= 10.4, N= 21), χ2= 5.91, df= 1, p= .041)

Hoger voor interventies met een ‘family-centered’ perspectief vs. overige 
(resp. M= 25.2, SD= 10.5, N= 8 vs. M= 8.7, SD= 12.2, N= 23, χ2= 11.5, df= 1, p = .003)

Positieve samenhang met aandacht voor opvoeding (rs = .497, p = .004)

Studie-kenmerken:
niet met kwantitatief/kwalitatieve studies 
design-papers hebben hogere scores dan evaluatie-papers 
(M= 15.4%, SD= 9.0, N= 13 vs. M= 9.0%, SD= 11.0, N= 28)

aantal publicaties over interventie
(intercept= 5.98, b= 4.71, p = .044, R2= .132)



Mogelijke implicaties voor praktijk

Voor interventies voor gezinnen met jonge kinderen (1-4 jaar): 
• Ruimte voor culturele adaptatie in alle IM-stappen (gem. 14.6%, 0 - 44%)

• meer aansluiting bij pedagogische gezinscontext (gem. 13.7%, 0 - 39%)

rekening houdend met onderrapportage in literatuur & 
descriptieve (niet-normatieve) karakter codeerschema!

Voor opleiding & praktijk:
• Verbinding van culturele adaptatie met Intervention Mapping
• Checklist culturele adaptatie-indicatoren voor analyse & ontwikkeling van interventies



Succes CoE Urban Vitality!

Bij wicked problems
Bij „voeding en opvoeding“

bij kinderen, gezinnen en anderen
met interdisciplinair onderzoek

p.s. Dank voor de samenwerking.
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Gezond opgroeien via de 
kinderopvang
Martinet Streppel – lectoraat Voeding en Beweging (lector: Peter Weijs)

Gezond opgroeien via de kinderopvang39
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Waarom kinderopvang?

• Jonge doelgroep

• Vorming van gewoontes

• Leeftijdsperiode 2-6 jaar belangrijk in ontwikkeling 
overgewicht op volwassen leeftijd (de Kroon, 2010)

• Potentieel positieve rol pedagogisch professionals

• Bereiken kwetsbare groepen
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PreSchool@HealthyWeight

• Interventie voor professionals: scholing Een Gezonde 
Start & PLAYgrounds voor Peuters

• Wat is het effect van de interventie op:
• De kennis, houding en vaardigheden van 

professionals t.a.v. gezond eten & bewegen?
• Het vertrouwen van professionals in het 

ondersteunen van peuters (en hun ouders) bij gezond 
eten & bewegen.

Toussaint et al. BMC Public Health 2019 



Scholing Een Gezonde Start

• Scholing van de landelijke, integrale aanpak Gezonde Kinderopvang

• Aangepaste versie: 3 bijeenkomsten van 2 uur
1. Gezonde leefstijl (ook van de medewerkers zelf)
2. Interactie met kinderen rondom een gezonde leefstijl
3. Interactie met ouders rondom een gezonde leefstijl van hun kind(eren)

42
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PLAYgrounds voor Peuters

• Biedt professionals handvatten om de kwaliteit van het 
buitenspelen te optimaliseren

• Workshops
• Locatiebezoek door PLAYgrounds trainer (coaching on 

the job)

PLAY
grounds
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Resultaten (1)
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Resultaten (2) 

• Onze interventie had een positief effect op:
• De kennis van de Richtlijnen Goede Voeding (vooral 

na de scholing Een Gezonde Start)
• De houding t.a.v. gezonde leefstijl 
• Het voorbeeldgedrag t.a.v. bewegen (vooral na het 

PLAYgrounds programma)
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• Onze interventie had geen effect op:



OK-GEZOND

Ouderbetrokkenheid op de Kinderopvang voor een GEZONDe leefstijl van peuters 
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Toolkit OK-GEZOND

• 10 Ouder-kind activiteiten
• Eten
• Bewegen
• Slapen

• Training voor professionals

• Applicatie (in ontwikkeling)



De ondersteuningsroute 
Bewegen en Motoriek
Mirka Janssen & Dayenne L’abée

Ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek48
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Bewegen / 
spelen
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Bewegen / 
spelen

Bewegen / 
spelen
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Bewegen / 
spelen

Bewegen / 
spelen

Neuro-
motorische 
fitheid gaat 
achteruit 

(1980 vs. 2006 
vs. 2015/2017)

Slechts 56% van 
de 4- tot 12-

jarigen beweegt 
voldoende

Gevolgen al 
zichtbaar?
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Bewegen / 
spelen

Bewegen / 
spelen

Zelfvertrouwen
Sociale vaardigheden

Taalvaardigheid
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Om hoeveel 
kinderen gaat het?

• MAMBO cohort: 535/265 (5000)

• Amsterdam: 6675/3306 (62380)
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In groep 3 motorisch 
achter, grotere kans op 
blijvende achterstand

• Longitudinaal: 60% van de rode kinderen na 3 jaar rood/oranje, 
40% van de oranje kinderen rood/oranje, 10% van de groene 
kinderen rood/oranje

• Ieder kind is er 1 teveel..!
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Hoe zorgen we dat 
we tijdig signaleren 
en zorg bieden?

PGO5/groep 3
Indicatie hogere lft
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4 Vaardighedentest (van Gelder, 2010)

Stilstaan Stuiteren

Springen - kracht

Springen -
coordinatie
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Hoe ziet de route er 
uit bij een ‘groene’ 
score?

Basis:
• 2x pw 45 min gymles
• (5x pw 45 min gymles kleuters)
• Voor, tijdens en na schooltijd 

stimuleren bewegen
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Hoe ziet de route er 
uit bij een ‘oranje’ 
score?

• Overleg groepsleerkracht en IB-er
• Overleg ouder(s)
• Extra aanbod in school + advies 

thuis, buurt en sport
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Hoe ziet de route er 
uit bij een ‘rode’ 
score? 

• Overleg groepsleerkracht en IB-er
• Overleg ouder(s)
• Oproep door jeugdarts
• Verwijzing naar zorg
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Effect?
51% bij hertest
verbetering motoriek
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Wat is de invloed van 
omgeving?
• Centre of Expertise Urban 

Vitality, thema Gezond 
Opgroeien
• Multi-disciplinaire aanpak, 

inzicht in 
omgevingsfactoren- en 
persoonlijke factoren



CoE –
Gezond opgroeien


