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Zij werkt nu verder aan volgende analyses over 

de houdingsregulatie.  

 

Rivka is druk met het analyseren van de 

filmpjes van de fysiotherapiebehandelingen en 

de interviews. Daarnaast gaat ze haar werk bij 

LEARN2MOVE combineren met een baan in 

het UMCG als ergotherapeut! 

 

Inspiring Infancy  

Van 15 t/m 17 mei vond in het UMCG in 

Groningen het Inspiring Infancy congres plaats, 

dat in het teken stond van de motorische en 

cognitieve ontwikkeling van baby’s, en welke 

consequenties dit heeft voor vroege interventie.   

Elisa en Tjitske hebben beiden een presentatie 

gehouden. Tjitske vertelde wat er in de 

literatuur te vinden is over het verloop van de 

cognitieve en motorische ontwikkeling bij 

kinderen met bepaalde hersenbeschadigingen, 

en de mogelijkheden voor vroege interventie. 

Elisa presenteerde ook resultaten van een 

literatuurstudie: zij analyseerde wat bepaalde 

neurologische afwijkingen op babyleeftijd 

kunnen betekenen voor de motorische 

ontwikkeling, waarbij ze ook vertelde over de 

kinderen binnen LEARN2MOVE. Professor 

Mijna Hadders-Algra hield een voordracht over 

motorische variatie bij baby’s en de cognitieve 

ontwikkeling. 
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Beatrix kinderziekenhuis 

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. 

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.  

 

Stand van zaken 

In de vorige nieuwsbrief vermeldden wij al dat 

alle kinderen zijn geïncludeerd. In juli 2015 

zullen de laatste onderzoeken plaatsvinden. 

De komende onderzoeken zullen vooral 

worden uitgevoerd door Rivka en Anke. 

 

Elisa heeft onlangs haar studie geneeskunde 

afgerond en richt zich nu op het afronden van 

haar promotietraject. Zij is onder andere bezig 

met analyses van de kniepeesreflexen (het 

onderzoek met de plakkers en de reflexhamer). 

 

Tjitske focust zich momenteel op haar opleiding 

tot revalidatiearts en zal in januari 2015 weer 

fulltime met onderzoek bezig zijn.  

 

Anke werkt sinds 1 mei binnen LEARN2MOVE 

aan haar promotietraject. Haar eerste artikel 

over de houdingsregulatie (op basis van het 

onderzoek met de plakkers en het reiken naar 

speeltjes) bij een aantal kinderen die mee 

hebben gedaan aan het onderzoek is 

gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift 

Early Human Development. Zij onderzocht of 

de basisstructuur van houdingsregulatie van 

kinderen die meededen aan LEARN2MOVE 

veranderde tijdens het leren zitten. Dat bleek 

niet het geval. De basale ontwikkeling van de 

houdingsregulatie van de onderzochte 

LEARN2MOVE kinderen verschilde ook weinig 

van die van kinderen die geen risico hebben op 

motorische problemen.  



EACD 

Van 3 t/m 5 juli werd de EACD (European 

Academic for Childhood Disability) gehouden 

in Wenen. Op dit congres hebben Tjitske, 

Elisa en Anke alle drie een poster 

gepresenteerd. Professor Mijna Hadders-

Algra heeft ook op dit congres een presentatie 

gehouden. Zij vatte met andere internationale 

experts de stand van zaken samen ten 

aanzien van vroege diagnostiek en vroege 

interventie bij CP.   

 

Studenten 

Er zijn ook  weer een aantal  

geneeskundestudenten 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.  
 

Boven: Brenda Visser &  

Onder: Henrike Kreeft-Heres 

 

 

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

ontwikkelingsneurologie 
 Jan Geertzen, hoogleraar revalidatiegeneeskunde 
 Arie Bos, hoogleraar neonatologie 
 Carla Vlaskamp, hoogleraar orthopedagogiek 
 Karel Maathuis, kinderrevalidatiearts 
 Heleen Reinders-Messelink, beleidsmedewerker 

onderzoek 
 Tineke Dirks, ontwikkelingsfysiotherapeut 
 Johannes Verheijden, beleidsmedewerker BOSK 
 Linze Dijkstra, technisch medewerker 

 Rivka Toonen, onderzoeksmedewerker 

 Anke Boxum, MD/PhD student 

 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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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 

Aankondiging LEARN2MOVE symposium: 

 
Het onderzoek LEARN 2 MOVE 0-2 maakt deel uit van het landelijke onderzoeksprogramma LEARN 2 

MOVE, waarbij het effect van fysiotherapeutische interventies bij kinderen met (een hoog risico op) een 

cerebrale parese op het functioneren van kind en gezin wordt onderzocht. 

 

Op 3 oktober a.s. zal er een landelijk LEARN 2 MOVE symposium plaatsvinden waarbij het thema 

draait om communicatie. Dit zal besproken worden vanuit het perspectief van de client, de docent, de 

onderzoeker en de zorgprofessional. Onder andere Tjitske en Elisa houden hier een presentatie.  

 

Locatie: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht 

Kosten: Artsen: € 125, overige professionals: € 75, ouders & studenten: € 50  

 

Ook ouders zijn dus welkom! Voor meer informatie: http://www.cp-research.nl/LEARN2MOVE/ 

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 
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