
Drie postdoc fysiotherapie-onderzoekers ontvangen WCF subsidie  

Blijven trainen door patiënten met kanker, deelname aan racerunnen door kinderen met ernstige 

fysieke beperkingen en onderzoek van toepassing de vragenlijst STarT Back Tool bij lage rugklachten. 

Deze drie onderzoeken krijgen subsidie van WCF om daarmee de relevantie en impact van 

promotieonderzoeken een extra impuls te geven.  

Caroline Kampshoff (trainen bij kanker), Eline Bolster (racerunnen) en Jasper Bier (STarT Back Tool) 

verwachten door deze financiële bijdrage o.a. een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid 

van de specifieke doelgroepen en daarmee ook potentieel een afname in zorgkosten. 

Het Wetenschappelijke College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF stelt een deel van haar 

onderzoeksbudget ter beschikking om fysiotherapie-onderzoekers die klaar zijn met hun PhD 

onderzoek de kans te geven om onderzoek een vervolg te geven, de impact te vergroten of hun 

resultaten te implementeren. Op de call die in augustus 2019 opende, ontving het WCF 14 

aanvragen. 

Lees meer over de specifieke toepassing van de subsidie voor de drie verschillende onderzoeken:  

 

 

 

1. dr. Caroline Kampshoff:  
Start trainen, blijf trainen bij kanker: STEP-IN. 

 

Trainen tijdens en na de behandelingen van kanker is steeds meer reguliere zorg. Maar veel 

patiënten vinden het lastig om te blijven bewegen na afloop van de begeleide trainingen bij de 

fysiotherapeut. Blijven bewegen is bij veel vormen van kanker belangrijk voor het verminderen van 

de kans op recidieven, en bij alle vormen van kanker voor het bevorderen van gezondheid in 

algemene zin. De oncologische fysiotherapeutische richtlijnen en standaarden benadrukken wel dat 

tijdens het begeleid trainen, het 'volhouden van trainen' als apart behandeldoel aan bod moet 

komen, maar praktische handvatten ontbreken en fysiotherapeuten voelen zich hierin vaak 

onvoldoende bekwaam. 

STEP-IN heeft als doel om een 'gereedschapskist' aan technieken en oefeningen te ontwikkelen voor 

fysiotherapeuten, om samen met de patiënt toe te werken naar zelfstandig trainen. Een belangrijk 

element in de ontwikkeling van deze gereedschapskist is de actieve betrokkenheid van een 'co-

creatie team' bestaande uit patiënten die kanker hebben gehad en fysiotherapeuten. Verder wordt 

elke ontwikkelingsfase ondersteund door een adviesraad met experts. STEP-IN start met een 

behoeftebepaling bij patiënten en fysiotherapeuten, om op basis daarvan doelen en strategieën te 

bepalen. De materialen in de gereedschapskist zullen worden vormgegeven door grafisch designers 

en geëvalueerd op gebruikersvriendelijkheid. Het volhouden van trainen door patiënten met kanker 

zal positief bijdragen aan hun gezondheid, en zal daarmee ook potentieel bijdragen aan afname in 

zorgkosten. Een gereedschapskist aan technieken en oefeningen voor fysiotherapeuten om samen 

met patiënt toe te werken naar zelfstandig trainen draagt bij aan hoogwaardige fysiotherapeutische 

zorg. 

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

>> 



 

2. dr. Eline Bolster:  
Hoe kunnen we jonge kinderen met ernstige fysieke 
beperkingen laten racerunnen?  

Voldoende fysieke activiteit is van levensbelang. Het stimuleren van fysieke activiteit vanaf een jonge 

leeftijd is niet alleen goed voor het bevorderen van gezondheid maar ook voor het verbeteren van 

kwaliteit van leven. Er zijn weinig mogelijkheden om fysieke activiteiten te verhogen bij jonge 

kinderen met ernstige fysieke beperkingen omdat zij bijvoorbeeld niet kunnen lopen en fietsen. 

Kinderfysiotherapeuten zijn de aangewezen professionals om deze kinderen hierbij te begeleiden 

alleen missen zij specifieke kennis en vaardigheden. Tot voor kort was er ook geen geschikt 

loophulpmiddel beschikbaar voor deze kinderen. De racerunner heeft hier verandering in gebracht. 

De racerunner lijkt op een fiets maar dan met drie-wielen en een rompsteun en hiermee kunnen de 

kinderen bijvoorbeeld sporten of buiten spelen. Het doel van dit onderzoeksproject is het in 

cocreatie ontwikkelen van een toolbox om kinderfysiotherapeuten te leren om de racerunner te 

gebruiken om fysieke activiteiten van jonge kinderen met ernstige fysieke beperkingen te 

verbeteren. Daarvoor zullen wij bevorderende en belemmerende factoren voor het gebruik van de 

racerunner door deze kinderen, hun ouders en kinderfysiotherapeuten onderzoeken met behulp van 

semi-gestructureerde interviews. We onderzoeken ook welke kennis en vaardigheden de 

kinderfysiotherapeut nodig heeft om fysieke activiteit van deze kinderen te verhogen. Tenslotte zal 

na de ontwikkeling van de toolbox in samenwerking met kinderen, hun ouders en 

kinderfysiotherapeuten de ‘feasibility’ van de toolbox worden geëvalueerd. Door de ontwikkeling van 

deze toolbox beogen wij de fysieke activiteit van jonge kinderen met ernstige fysieke beperkingen te 

verhogen, om zo hun gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. 

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

 

3: dr. Jasper Bier:  
“The impact of the start back tool (SBT)-classification 
on physiotherapeutic management of patients with 
low back pain” 

Lage rugpijn is een veelvoorkomende aandoening binnen de fysiotherapie. Helaas is er niet een 

eenduidige goedwerkende behandeling voor lage rugpijn, hierdoor zien we een grote 

verscheidenheid aan behandelingen. In Engeland is men begonnen met een behandeling op basis van 

een vragenlijst (STarT Back Tool) (SBT)) welke een voorspelling doet over het risico op blijvende 

rugklachten. Het gebruik van dit systeem laat daar goede resultaten zien op zowel de afname van 

klachten bij de patiënt en op de afname van kosten voor de zorg. In Nederland wint dit instrument 

steeds meer aan populariteit maar is nog niet in diezelfde mate onderzocht als in Engeland. In 

Nederland is er al wel een proef gestart met een bekostigingsstructuur op basis van dit instrument. 

Therapeuten krijgen daarin niet meer per behandeling betaald maar krijgen een bedrag voor het 

gehele behandeltraject op basis van het risicoprofiel volgens deze vragenlijst. In dit onderzoek willen 

we onderzoeken wat de invloed is van de uitkomsten van de vragenlijst op de inhoud van de therapie 

en op de behaalde resultaat bij de patiënt. Dit willen we onderzoeken bij zowel het gebruikelijke 

bekostigingssysteem als bij het nieuwe bekostigingssysteem. 
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