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Stand van zaken 

Recent zijn er vier kinderen aangemeld voor 

het LEARN 2 MOVE-onderzoek, waardoor we 

het totale aantal kinderen wat we beoogden 

(40) hebben bereikt. We willen kinderen, 

ouders, fysiotherapeuten, kinderartsen en 

kinderneurologen bedanken voor alle 

medewerking hiervoor! In de afgelopen periode 

hebben ook weer een aantal kinderen het 

LEARN 2 MOVE-onderzoek afgerond. We 

willen hen en hun ouders bedanken voor de 

deelname en fijne samenwerking! Voor ons 

onderzoekers was het van grote waarde te 

voelen dat we welkom waren in de gezinnen.  

De kinderen die recent zijn aangemeld zullen, 

net als de andere kinderen die meedoen aan 

het onderzoek, gevolgd worden tot ze 21 

maanden oud zijn (gerekend vanaf de 

uitgerekende datum van geboorte). De laatste 

onderzoeksmomenten zullen halverwege 2015 

plaatsvinden. Daarna kunnen we gaan 

analyseren of er een verband is tussen de 

therapieën en de ontwikkeling van kinderen en 

functioneren van het gezin. Ondertussen zijn 

we bezig met tussentijdse analyses. 

 

Elisa is bezig met het afronden van het laatste 

deel van haar studie geneeskunde. Ze loopt tot 

half februari 2014 coschappen bij de 

(kinder)neurologie in Nijmegen en Arnhem.  

Daarnaast is ze bezig met het analyseren en 

bekijken van reacties van de pupil en de 

kniepeesreflex, o.a. om te kijken of er 

verbanden zijn te vinden met de 

hersenbeschadiging en de ontwikkeling van de 

kinderen. 

 

Anke heeft gesolliciteerd voor een functie 

waarin ze het laatste deel van haar 

geneeskundestudie kan combineren met een 

promotietraject op het LEARN 2 MOVE-

onderzoek! Half november heeft ze te horen 

gekregen dat ze is aangenomen, ook bij dezen 

willen we haar daarmee van harte feliciteren.  
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Beatrix kinderziekenhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel loopt Anke coschappen en vanaf 

half april 2014 is ze weer aanwezig op de 

afdeling Ontwikkelingsneurologie. 

 

Tjitske is vanaf 1 november weer een half jaar 

voltijds bezig met onderzoek. Ze is nu bezig 

met de analyses van de eerste 30 kinderen 

die het onderzoek hebben afgerond. 

Daarnaast onderzoekt ze  wat er verder in de 

literatuur bekend is over de ontwikkeling van 

kinderen met een hoog risico op 

ontwikkelingsproblemen, wat voor gevolgen 

dit kan hebben voor kind en ouders en wat dit 

voor mogelijkheden biedt voor interventie.  

 

Even voorstellen 

Vanaf half oktober is er een nieuwe 

onderzoeksmedewerker werkzaam binnen het 

LEARN 2 MOVE-onderzoek, Rivka Toonen. 

Hieronder stelt ze zich aan u voor. 

Dit project is onderdeel van het landelijke onderzoeksprogramma LEARN 2 MOVE en wordt financieel mogelijk gemaakt  

door ZonMw, het Johanna Kinderfonds, Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, het Revalidatie- 
fonds, de Phelps Stichting, Revalidatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. 

Inmiddels zijn alle kinderen in het LEARN 2 MOVE 

0-2 onderzoek geïncludeerd. We willen iedereen die 

hieraan een bijdrage heeft geleverd heel hartelijk 

bedanken!!!  

Ik ben Rivka Toonen en 

sinds half oktober  

werkzaam op de afdeling 

ontwikkelingsneurologie. 

Ik ben ergotherapeut en 

ik heb afgelopen zomer 

mijn masteropleiding 

orthopedagogiek 

afgerond. Mijn scriptie  

heb ik deels bij het LEARN 2 MOVE-

onderzoek voor 2-3 jarigen in Utrecht kunnen 

schrijven. Ik vind het een hele leuke overgang 

om mij nu in mijn nieuwe baan als 

onderzoeksmedewerker op de allerjongste 

kinderen binnen LEARN 2 MOVE te richten. 

Mijn belangrijkste werkzaamheden zijn het 

bekijken en analyseren van de filmpjes van de 

fysiotherapiebehandelingen. Daarnaast zal ik 

meegaan naar de metingen die nog gaan 

komen. Misschien tot dan! 

Graag willen we u als ouders, fysiotherapeuten en kinderartsen weer op de hoogte stellen 

van de ontwikkelingen binnen het LEARN 2 MOVE 0-2 jaar onderzoek.  

 



Projectgroep LEARN 2 MOVE 0-2 
 Mijna Hadders-Algra, hoogleraar 

ontwikkelingsneurologie 
 Jan Geertzen, hoogleraar revalidatiegeneeskunde 
 Karel Maathuis, kinderrevalidatiearts 
 Heleen Reinders-Messelink, beleidsmedewerker 

onderzoek 
 Tineke Dirks, ontwikkelingsfysiotherapeut 
 Arie Bos, hoogleraar neonatologie 
 Johannes Verheijden, beleidsmedewerker BOSK 
 Carla Vlaskamp, hoogleraar orthopedagogiek 
 Linze Dijkstra, technisch medewerker 

 Rivka Toonen, onderzoeksmedewerker 

 Anke Boxum, MD/PhD student 

 Tjitske Hielkema, arts-onderzoeker 

 Elisa Hamer, MD/PhD student 
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Studenten 

Er zijn ook  weer een aantal studenten die hun 

wetenschappelijke stage lopen op de afdeling. 

Zij maken o.a. video-opnames voor het 

onderzoek, dus wie weet ziet u een van hen 

binnenkort.  

 

 

 

 

 

 

 

Lindsey  Gerdien Siebrigje 

Bekkendam ten Brinke Hooijsma 

 

Voor vragen of opmerkingen over het 

onderzoek, kunt u contact opnemen met 

Tjitske Hielkema (t.hielkema01@umcg.nl) of 

Elisa Hamer (eg.hamer@umcg.nl) of per 

telefoon: 050-3614250 

  

Wij wensen u goede feestdagen! 

 

  

Beste LEARN 2 MOVE mensen, 

 

Wat kan Sinterklaas zich nou nog meer wensen, 

Iedereen heeft Sint en Piet een helpende hand gegeven, 

Zodat we eind 2013 gekomen zijn tot waar we naar streven; 

Een groep kinderen die begeleiding nodig heeft 

En waarbij een grote wens leeft: 

De begeleiding zo goed mogelijk te geven 

Om te richten op een zo prettig mogelijk leven 

We zijn blij dat we met jullie hulp dit kunnen onderzoeken 

En hopen dat we uiteindelijk in de boeken 

De resultaten kunnen noteren 

Om hiervan zoveel mogelijk te leren 

Wat de beste begeleiding is voor ouder en kind 

want dat is wat de Sint belangrijk vindt 

Nogmaals willen we iedereen heel erg bedanken  

Voor de samenwerking zonder wanklanken 

Voor alle inzet, gastvrijheid en meedenken 

  en bij deze willen we jullie hiervoor een kleinigheidje schenken.  

 

Met een hartelijke groet,  

Sint en Piet 

In LEARN 2 MOVE 0-2 wordt bij zuigelingen met een hoog risico op het ontwikkelen van een cerebrale parese 

de nieuwe fysiotherapeutische interventiemethode ‘Coping with and Caring for infants with special needs – a 

family centred program’ (COPCA) vergeleken met reguliere kinderfysiotherapeutische begeleiding 
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