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KNOP stand van zaken 

Drie KNOP teams hebben voldoende deelnemers 
geworven om het FTO te gaan draaien volgens plan. 
Hierbij zal door de studenten de effectiviteit van het FTO 
worden geëvalueerd.

De drie andere KNOP teams gaan verder met een 
alternatieve opdracht. Dit vanwege het feit dat de 
werving nog niet goed op gang is gekomen. De 
alternatieve opdracht staat in dienst van bewustwording 
van het functioneren en bewegingsgedrag ouderen. Wij 
zijn blij dat deze praktijken gewoon doorgaan met de 
werving van deelnemers voor FTO. Op deze manier 
kunnen studenten in ieder geval een goede 
afstudeeropdracht uitvoeren en daarnaast ondersteunen 
bij het verzamelen van meetgegevens van deelnemers 
die zich later aanmelden. 

Kennis en ervaringen delen KNOP teams

We horen vanuit enkele deelnemers uit de KNOP teams 
dat er behoefte is onder de KNOP praktijken om elkaar 
beter te (leren) kennen en ervaringen rondom werving en 
implementatie delen (‘wat werkte bij jou?’, ‘hoe heb je 
dat aangepakt?’). 
We faciliteren daarom graag een vrijwillige 
werkveldavond op de hogeschool Leiden, waar we u en 
collega’s van harte uit voor uitnodigen. Wij zorgen voor 
soep en een broodje.
Graag wel even aanmelden i.v.m. de catering via 
wely.van.l@hsleiden.nl .
Daarnaast hebben we een ‘wie-is-wie’ pagina gemaakt 
(zie bijlage).

Parallel traject met zorgverzekeraar

Wij zijn in gesprek met Zorg & Zekerheid. Zij zijn 
geïnteresseerd in programma’s die de stap van zorg naar 
niet-zorg verkleinen. FTO zou daar een mooi voorbeeld 
van kunnen zijn. Zij zullen kijken of het FTO onder de 
criteria voor Meer Bewegen voor Ouderen kan vallen. 
Binnenkort hebben wij een afspraak met Reinier de 
Vetten, zorginkoper bij Z&Z. Daarnaast proberen we hem 
in de klankbordgroep voor KNOP te betrekken.

FTO op Nacht van Kunst en Kennis

Zaterdag 19 september was alweer de derde editie van 
de Nacht van Kunst en Kennis op diverse locaties in 
Leiden.

De bijdrage van de Leidse Proeftuin tijdens de Nacht van 
de Kunst en Kennis was een groot succes en met drie 
onderdelen ook goed vertegenwoordigd: een FTO-circuit, 
de Mensenbibliotheek en fysieke metingen. Veel mensen 
waren geïnteresseerd in het FTO (‘Functioneel Training 
voor Ouderen’)-circuit van lectoraat Eigen Regie van 
Hogeschool Leiden en TNO.

Gedurende de hele avond stonden met name jongeren in 
de rij om te ervaren hoe het is om functioneel te 
trainen. Om dat te ervaren konden ze een kort circuit 
afleggen, waarbij diverse dagelijkse handelingen als 
tillen, bukken, opstappen, afstappen en arm liften werden 
geoefend in een verouderingspak.

De reacties van de deelnemers waren positief. Een 
geneeskundestudente: ‘Ik wil wel eens ervaren wat mijn 
patiënten voelen’ en een jonge deelnemer: ‘Hier ga ik 
met mijn opa over praten’. Aan het eind van de avond 
wilde een reporter nog zelf de proef op de som nemen 
met het verouderingspak aan. Zijn ervaringen werden ’s 
nachts live uitgezonden op Unity FM.

Beste KNOP therapeuten, ervaringsdeskundigen, docenten en studenten,

Jullie zijn inmiddels al weer een maand van start met fase 2 van het KNOP project. 
Hoogste tijd voor een update.

In deze nieuwsbrief treffen jullie informatie over de stand van zaken van het KNOP en een vooruitblik naar komend half 
jaar.

http://deleidseproeftuin.nl/
http://deleidseproeftuin.nl/tno-functionele-training-ouderen
http://www.hsleiden.nl/eigen-regie


Huisarts voor klankbordgroep gezocht

Het blijkt lastiger dan gedacht om een (vertegenwoordiger namens) huisarts te vinden die aan de 
klankbordgroep wil deelnemen. Wij zetten de zoektocht voort. Suggesties horen wij graag.

Meer informatie of vragen? 

Leontien van Wely, wely.van.l@hsleiden.nl

06 - 39117998

Belangrijke data voor KNOP:

Woensdagavond 25 nov (18-19.30u): Vrijwillige werkveldavond (graag aanmelden bij
wely.van.l@hsleiden.nl i.v.m catering)

Dinsdagavond 19 jan. 2016 (v.a. 18u): Afsluiting KNOP jaar 1, incl. presentaties KNOP

Daarnaast willen we u vast attenderen op het fysiotherapie symposium op Hogeschool Leiden

Donderdag 10 maart 2016 (v.a. 18.30u): Presentatie van de zes beste afstudeerwerken van de 
opleiding Fysiotherapie 

We hopen jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben en wensen jullie een goed half jaar toe. 
Wij en de studenten hebben er veel zin in!

Vriendelijke groet,

Leontien van Wely
Mede namens John Verhoef
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