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Wat vooraf ging – semester 1, jaar 2

In de periode februari tot juni 2016 (semester 1, 
jaar 2) heeft u samen met ouderen, vier studenten 
en een docent van hogeschool Leiden voorwerk 
gedaan voor het implementeren van Functionele 
Training Ouderen (FTO) in de fysiotherapie-/ 
oefentherapiepraktijk. 

Dit voorwerk zal resulteren in een implementatie 
advies met:
- Inzicht in de behoefte van de doelgroep
- Aanbevelingen voor optimalisatie van het FTO 

basisprogramma aan de lokale praktijksituatie
- Een wervingsstrategie met ondersteunend 

materiaal (bijvoorbeeld flyers, posters) 
- Een overzicht van de kosten en baten van het 

FTO aan de hand van een businesscase. 
Daarnaast is in de workshop met de studenten 
gebrainstormd over creatieve oplossingen om het 
FTO goedkoper te kunnen aanbieden. De hand-
outs van deze presentatie vindt u als bijlage 4*.

De studenten moeten uiterlijk 12 juni 2016 hun 
afstudeerwerk inleveren bij de opleiding. Op 
vrijdag 24 juni moeten zij (overdag) hun 
afstudeerwerk op de opleiding presenteren. Daarna 
zijn zij klaar met hun onderzoeksopdracht in het 
kader van het KNOP project.

Het vervolg – semester 2, jaar 2

Voorafgaand aan het tweede semester zullen 
ouderen geworven worden voor het FTO, om vanaf 
september het FTO uitgevoerd en bestuderen we of 
het FTO effectief is en of de businesscase klopt. 
Eind juni is bekend welke studenten jullie KNOP 
teams eind september komen versterken. Verder 
blijft de samenstelling van het KNOP team 
gehandhaafd: u gaat met dezelfde ouderen en 
docent ook komend half jaar aan de slag.

Het tweede semester loopt van september ’16 tot 
januari ’17. Het project zal zich in deze periode 
richten op de volgende vragen: 

- “Is de voorgestelde wervingsstrategie 
toereikend om de doelgroep te bereiken?”

En als het FTO eenmaal draait: 
- “Wat is het effect van het aangepaste FTO bij 

ouderen, en wat beïnvloedt dit effect?” 

Daarnaast kijken we samen met u of het afgelopen 
half jaar u voldoende voorbereiding heeft geboden 
om het FTO binnen de fysiotherapie-
/oefentherapiepraktijk te kunnen implementeren. 
Aan het einde van jaar 2 wordt bekeken wat de 
daadwerkelijke kosten en baten van het FTO zijn 
geweest en wordt een (eventueel) aangepaste 
businesscase opgesteld.

Om bovengenoemde vragen te beantwoorden 
wordt in het tweede semester van dit KNOP 
projectjaar het FTO uitgevoerd en geëvalueerd. Om 
u te ondersteunen bij de evaluatie van het FTO en 
de optimalisatie van de businesscase, zijn er vanaf 
september ‘16 t/m januari ‘17 weer groepen van 
vier studenten inzetbaar. Zij verzamelen de 
gegevens en voeren het onderzoek uit in het kader 
van hun afstudeeronderzoek Fysiotherapie. 

De taken/verantwoordelijkheden voor verschillende 
betrokkenen (therapeuten, ouderen, studenten) 
tijdens het tweede KNOP semester (vanaf 
september 2016) treft u in bijlage 1*. 

KNOP stand van zaken 

Dit is het tweede jaar van KNOP project. Het eerste semester van dit tweede jaar is nu bijna afgelopen. 
Wij willen we u allen van harte bedanken voor uw inzet en inspiratie in het KNOP project tot nu toe. 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen wat tijdens de afronding van het eerste semester nog mag verwachten van 
ons / de studenten en wat de planning is voor het tweede semester. 
* Bijlagen zijn niet op de website geplaatst. Deze zijn eventueel op te vragen bij Leontien van Wely.

Werving ouderen voor FTO en start FTO 
programma

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van deze 
studenttijd, start het FTO programma bij voorkeur 
tussen 14 september en 1 oktober. 
- Studenten krijgen op 13 september instructie 

over het uitvoeren van de metingen en kunnen 
zo goed voorbereid van start. 

- Door voor 1 oktober te starten kunnen de 
studenten de eindevaluatie nog meenemen in 
hun analyses.

Daarom willen we de therapeuten vragen voor die 
tijd ouderen te werven voor deelname aan het FTO 
programma in uw praktijk. 



Om de kansen op succesvolle werving te vergroten….:

• Organiseren we op 29 juni 2016 (17-18.30u op Hogeschool Leiden) een ‘kennisdeel-avond’ voor alle 
deelnemende KNOP praktijken. Hier zullen we ingaan op:
 Uw ervaringen met co-creatie
 ‘Wat werkt wel en wat werkt niet ’ bij de implementatie van het FTO en het werven van ouderen?
 Wanneer zou u met het FTO kunnen/willen starten?
 Hoe schat u de werving in?

• Er is met Zorg en Zekerheid overeengekomen dat er een gedeeltelijke vergoeding is voor aanvullend 
verzekerden. In bijlage 2* treft u nogmaals deze informatie.

• Ook treft u een overzicht aan van lokale fondsen waar u eventueel (start-)subsidie zou kunnen proberen 
aan te vragen (bijlage 3*).

• Verder hebben we  aandacht besteed aan PR over het KNOP project in de media:
 KNOP is uitgekozen als koploper project van het Zorgpact. Meer informatie is te vinden op: 

https://werkgevers.care2care.nl/nl/zorgpact
 Andere handige websites om eventueel naar te verwijzen aangaande het FTO en het KNOP project zijn:
 https://www.hsleiden.nl/eigen-regie/onderzoeken/knop-project
 https://www.hsleiden.nl/eigen-regie/nieuws/landelijke-aandacht-voor-bevindingen-knop-project
 http://www.deleidseproeftuin.nl/tno-functionele-training-ouderen
 Daarnaast zijn we op zaterdag 28 mei aanwezig op de Museumnacht Leiden om burgers (en ouderen) 

warm te maken voor het (belang van) FTO.

Inschatting haalbaarheid werving

Voor het slagen van het KNOP project is de werving van ouderen voor het FTO van groot belang. Ook voor de 

24 studenten (zes groepen) die zich hebben aangemeld voor het KNOP project is dit belangrijk. Wij willen hen 

zoveel mogelijk garanderen dat hun afstudeerproject kan doorgaan, zodat zij geen studievertraging oplopen. 

We maken graag de balans op met betrekking tot de werving, zodat wij kunnen inschatten of de KNOP 

opdracht in de oorspronkelijk vorm door kan gaan.

Idealiter gaan we aan de slag met de oorspronkelijke opdracht, mocht dat om wat voor reden niet lukken dan 

kijken we welk alternatief traject goed zou passen.

Meer informatie of vragen? 

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

06 - 39117998

Data en bijeenkomsten 

De belangrijke data voor het tweede semester zijn als volgt:

KNOP team bijeenkomsten en ouderen
De KNOP team bijeenkomsten zijn wederom met therapeuten, ouderen, studenten en een docent. We gaan 
hiervoor uit van enkele (maximaal 4) KNOP team bijeenkomsten in de fysiotherapie-/oefentherapiepraktijk. 
Deze bijeenkomsten plannen de studenten in samenspraak met de therapeuten, de ouderen en de docent. 
Voor een goede start wordt de studenten aangeraden de eerste bijeenkomst op korte termijn al te plannen. 
Als er ouderen in uw KNOP team gestopt zijn, willen we u vragen nieuwe ouderen te benaderen om hun 
plaats te vervangen in het KNOP team. Deze nieuwe ouderen kunnen bijvoorbeeld deelnemers van het FTO 
zijn.

Woe. 24 aug. 2016 (10-12): Startbijeenkomst voor ouderen in KNOP team

Woe. 7 sept. 2016 (17-18.30): Kick-off semester 2 (therapeuten, ouderen, studenten)

Woe. 23 nov. 2016 (17-18.30): Kennisdelen tussen KNOP teams (therapeuten)

Woe. 18 jan. 2017 (17-19.45): Afsluitende bijeenkomst KNOP project (therapeuten, ouderen, studenten)

+ KNOP team bijeenkomsten:    Door u samen met de ouderen en studenten te plannen

Het KNOP project team kijkt terug op een inspirerend half jaar en zet dit 

graag met u allen voort vanaf september 2016! 
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