Juryrapport KFA Revalidatieprijs 2015
Wij als beoordelingscommissie van de KFA Revalidatieprijs 2015 zijn bijzonder verheugd om dit jaar de
kinderrevalidatieprijs te mogen uitreiken. Naast het subsidiëren van allerlei projecten geloven we dat deze
prijs een belangrijke bijdrage kan leveren aan het stimuleren van innovatie en kwaliteit in de
kinderrevalidatie. Tot nu toe heeft de prijs prachtige projecten opgeleverd en zal dat dit jaar weer doen.
De beoordelingscommissie bestaat dit jaar uit de volgende personen:
 Michael Bergen (lid raad van bestuur Rijndam Revalidatie)
 Ellen Hanselaar (directeur Johanna KinderFonds)
 Anke Meester (winnaar KFA Revalidatieprijs 2012)
 Lennie van Osch (kindercardioloog Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis)
 Michael Echteld (voorzitter beoordelingscommissie, onderzoeker Stichting Prisma)
De beoordelingscriteria voor toekennen van de KFA Revalidatieprijs zijn:
- De juiste doelgroep: de voorstellen zijn bedoeld voor de revalidatie van kinderen in Nederland tussen de
0 en 18 jaar en/of voor het begeleiden van kinderen in de transitie naar jongvolwassenen t/m 25 jaar.
- Hoge mate van innovatie: hiermee wordt bedoeld het toepassen van een nieuw idee, middel of proces in
het geven van zorg, ondersteuning of begeleiding - te onderscheiden van een idee, middel of proces dat
alleen weinig is toegepast.
- Aangetoonde effectiviteit: aannemelijk moet worden gemaakt dat de voorstellen effectief zullen zijn wat
betreft de beoogde doelen.
- Implementeerbaarheid: aannemelijk moet worden gemaakt dat het voorstel goed implementeerbaar is.
Hierbij is van belang dat er wenselijkheid en draagvlak is voor het voorstel bij alle deelnemende partijen,
en dat er goede kans is op continuïteit.
Winnaar van de KFA Revalidatieprijs 2015 is Joke Geytenbeek (logopedist/logopediewetenschapper VUmc)
met het project ‘Ontwikkeling en toepassing van de C-BiLLT’.
De beoordelingscommissie was unaniem dat dit project de hoogste punten haalde op de
beoordelingscriteria. De doelgroep komt goed overeen met de criteria: kinderen met CP vanaf 1,5 jaar. Mooi
is dat ook bij kinderen met een ernstige beperking taalbegrip getest kan worden. Onder zorgverleners van
deze kinderen leeft het onderwerp taalbegrip en wordt als bijzonder relevant gevonden. De mate van
innovatie is hoog: niet eerder was het mogelijk om taalbegrip op een dergelijk toegankelijke manier bij zo
een brede groep kinderen te testen.
Rond dit instrument is adequaat onderzoek verricht. Vooral is het mooi dat de C-BiLLT onderscheid maakt
tussen kinderen bij wie neurale aanleg van taal met MRI is aangetoond en kinderen bij wie dat niet is
aangetoond. Longitudinaal onderzoek is gepland. Ook de implementeerbaarheid blijkt goed. Het instrument
kan via het internet aangeboden worden en is daarmee zeer toegankelijk.
De commissie heeft aandacht voor continuïteit van de ontwikkeling en blijvende toegankelijkheid. We hopen
dat de ontwikkeling en het onderzoek doorgaat en dat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft. We hebben er
dan groot vertrouwen in dat dit product in de handen van dit team een uitstekende bijdrage zal leveren aan
activering van talige communicatie in kinderen met CP.
Genomineerde Eugène Rameckers – ‘FitCare4U’ (kinderfysiotherapeut/onderzoeker Adelante Zorggroep)
De jury is bijzonder content dat er een programma voor wat oudere kinderen (vanaf 12 jaar) met lichamelijke
beperkingen is ingediend, omdat voor deze leeftijdsgroep relatief weinig programma’s beschikbaar zijn.
Bevorderen van inclusie en meedoen is voor deze groep van groot belang. Dit project scoorde op alle criteria
van de KFA Revalidatieprijs goed. Een interdisciplinaire, geïndividualiseerde methode om jongeren juist
onafhankelijker te maken van hulpmiddelen is innovatief. Ook hebben de auteurs laten zien dat de methode
haalbaar is. Het evaluatieonderzoek was alleen nog wat onvolledig ten tijde van indienen. De langetermijneffectiviteit kon hierdoor nog niet worden aangetoond. De commissie is wel tevreden over de
concrete plannen en opgezette infrastructuur rond evaluatie. De deadline voor het indienen van de prijs
kwam daarmee misschien iets te vroeg. Desalniettemin is de nominatie voor de prijs zeer verdiend.
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