
LEARN 2 MOVE 0-2 

Met deze nieuwsbrief willen we u als 
ouders, fysiotherapeuten en kinderartsen 
graag weer op de hoogte stellen van de 
ontwikkelingen binnen het LEARN 2 MOVE 
0-2 jaar onderzoek. 

In LEARN 2 MOVE 0-2 wordt bij zuigelingen 
met een hoog risico op het ontwikkelen van 
een cerebrale parese de nieuwe 
fysiotherapeutische interventiemethode 
COPCA vergeleken met reguliere 
kinderfysiotherapeutische begeleiding.

Symposium LEARN 2 MOVE/ 
PERRIN/DACD
Op 30 november 2012 vond in het Utrecht het 
gezamenlijke DACD-symposium van PERRIN 
en LEARN 2 MOVE plaats. DACD is de 
afkorting van Dutch Association of Childhood 
Disability. Deze Nederlandse organisatie zet 
zich in voor kinderen met ontwikkelings-
problemen. PERRIN is een landelijk 
onderzoek dat vooraf ging aan het LEARN 2 
MOVE onderzoek. In dit onderzoek hebben ze 
kinderen met cerebrale parese in 
verschillende leeftijdsgroepen gevolgd. Er is 
gekeken hoe kinderen zich ontwikkelen en 
hoe je dit goed in kaart kunt brengen. Op 
basis van de resultaten van dit PERRIN-
onderzoek is ook gekeken welke 
meetinstrumenten geschikt zouden zijn voor 
het LEARN 2 MOVE-onderzoek. Zoals 
gezegd, deden aan het PERRIN-onderzoek 
kinderen mee met de diagnose cerebrale 
parese. In het onderzoek LEARN 2 MOVE 0-2 
jaar doen jonge kinderen mee die mogelijk 
een cerebrale parese zullen ontwikkelen, 
maar waar dit niet zeker is. 

Op het symposium werden resultaten 
gepresenteerd van het PERRIN-onderzoek en 
van het landelijke LEARN 2 MOVE-
onderzoek, met resulaten van LEARN 2 
MOVE 0-2, 2-3, 7-12 en 16-24 jaar. Vanuit 
LEARN 2 MOVE 0-2 hebben Elisa Hamer en 
Tjitske Hielkema een presentatie gehouden. 
Elisa heeft op het congres verteld over het 
voorspellen van uitkomsten op latere leeftijd
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Beatrix kinderziekenhuis

op basis van gegeneraliseerde bewegingen 
(general movements) op jonge leeftijd. 
Zij liet resultaten uit een eerder onderzoek 
zien en vertelde tevens over de eerste 
bevindingen binnen het LEARN2MOVE 
project. De gegevens uit het vorige en het 
huidige onderzoek geven aan dat bewegingen 
die erg weinig gevarieerd en daarbij ook nog 
stijf zijn samenhangen met een verhoogd 
risico op cerebrale parese. Ook in 
LEARN2MOVE 0-2 zal onderzocht worden 
wat bevindingen op jonge leeftijd kunnen 
zeggen over de verdere ontwikkeling. Tjitske 
heeft een presentatie gehouden over de 
uitkomsten van het deelonderzoek naar een 
van de meetinstrumenten, de GMFM (Gross 
Motor Function Measure), waarover we u in 
de vorige nieuwsbrief informeerden. Het blijkt 
dat bepaalde testen van de motoriek bij hele 
jonge kinderen soms moeilijk zijn om uit te 
voeren. Daarom hebben we enkele 
aanpassingen bedacht waardoor de test ook 
bij jonge kinderen beter toepasbaar lijkt. We 
gaan nu kijken of de aanpassingen ook 
werkzaam zijn voor alle kinderen van L2M 0-2 
jaar.

Onderzoeksprojecten
Recent hebben we onderzocht of de 
pupilreacties (het kleiner worden van de pupil 
van het oog als reactie op licht) van de 
kinderen in het LEARN2MOVE project 
samenhangen met de ontwikkeling van de 
kinderen. We vonden dat kinderen die 
gedurende de onderzoeksperiode meestal 
langzame pupilreacties hadden, gemiddeld 
een minder hoge score op de algemene 
ontwikkelingstest (BSID-II ‘spelletjestest’), en 
een minder hoge score op de IMP-test 
(kwaliteit van de motoriek) behaalden op de 
leeftijd van 21 maanden. 

Publicaties
Het artikel van Tjitske over de GMFM bij de 
kinderen in het LEARN2MOVE 0-2 jaar project 
is geaccepteerd. Binnenkort worden de 
resultaten gepubliceerd in het tijdschrift 
Pediatric Physical Therapy.

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.



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
� Michiel Schrier, technisch medewerker
� Linze Dijkstra, technisch medewerker
� Tjitske Hielkema, arts-onderzoeker
� Elisa Hamer, MD/PhD student

UMCG - LEARN 2 MOVE 0-2 
Ontwikkelingsneurologie
Huispostcode CA85
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
tel. 050-3614247
www.developmentalneurology.com
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Even voorstellen
Er zijn weer nieuwe studenten betrokken bij 
LEARN2MOVE, die zullen assisteren met de 
metingen. Ook zult u de studenten zien bij het 
filmen van de fysiotherapie en het baden en 
spelen.

Studenten Geneeskunde Jeanine Molenaars 
(op de foto links) en Tamara Bucher 

We zijn nog op zoek naar de laatste kandidaten!

Wie komen in aanmerking? Zuigelingen tot 9 maanden oud (gecorrigeerde leeftijd) met een 
hoog risico op het ontwikkelen van cerebrale parese, die voldoen aan één van de volgende 
inclusiecriteria: 

Inclusiecriteria:

� Cystische periventriculaire leukomalacie

� Uni- of bilaterale
hersenparenchymbloeding

� Uni- of bilateraal  hersenparenchyminfarct

� Ernstige perinatale asfyxie (Sarnat 2-3 
met hersenschade op MRI)

� Neurologische disfunctie duidend op de 
ontwikkeling van een cerebrale parese

Exclusiecriteria:

- Ernstige congenitale afwijkingen

- Ouders spreken onvoldoende Nederlands

Regio
Groningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel, Flevoland, Noord-Holland 
en een gedeelte van Gelderland

Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek of het aanmelden van mogelijke kandidaten, kunt u 
contact opnemen met Tjitske Hielkema (t.hielkema01@umcg.nl) of Elisa Hamer (eg.hamer@umcg.nl) of per 
telefoon: 050-3614250


