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Bij de reguliere fysiotherapie hebben we gezien 

dat in de loop van de jaren ouders meer bij de 

behandeling betrokken worden, zowel op 

communicatief gebied als bij het trainen en leren 

van vaardigheden. Binnen COPCA wordt vanaf 

het begin een grote betrokkenheid van ouders 

binnen de therapie gezien. Er wordt veel gebruikt 

gemaakt van coachen, d.w.z. het samen met 

ouders zoeken naar oplossingen die passen 

binnen een specifiek gezin, en de tijd die hieraan 

besteed wordt is in de loop van de jaren 

toegenomen. De tijd die besteed is door de 

fysiotherapeut aan het leren aan ouders hoe en 

op welke manier precies iets uitgevoerd moet 

worden, is afgenomen binnen de COCPA-

interventie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personele zaken 

Siebrig Hooijsma, die een periode als arts-

onderzoeker bij L2M 0-2 heeft gewerkt, is per 1 

juni begonnen met een baan als arts op de 

spoedeisende hulp in Almelo. Siebrig heeft zich 

binnen L2M vooral bezig gehouden met het 

analyseren van filmpjes van het spelen en baden. 

Siebrig, bedankt voor al je inzet en succes met je 

nieuwe baan!  

Anke Boxum combineert haar promotie-

onderzoek met de coschappen voor haar studie 

geneeskunde. Vanaf 1 september zal zij een jaar 

coschappen gaan lopen in het ziekenhuis van 

Drachten.  

Elisa Hamer werkt momenteel als arts-assistent 

bij de neurologie in Nijmegen en is aangenomen 

voor de opleiding tot neuroloog. Zij is daarnaast 

bezig de laatste bevindingen voor haar 

proefschrift op papier te zetten. 

Tjitske Hielkema zal vanaf 1 oktober haar 

onderzoekswerkzaamheden gaan combineren 

met het laatste deel van haar opleiding tot 

revalidatiearts en zal vanaf 1 september 2016 

gaan werken als kinderrevalidatiearts bij het 

UMCG, Centrum voor Revalidatie.  
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Beatrix kinderziekenhuis 

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.  

 
Laatste nieuws 

Inmiddels hebben alle onderzoeksmetingen van 

LEARN 2 MOVE 0-2 (L2M 0-2) plaatsgevonden. 

Dit betekent dat alle kinderen die meedoen aan 

L2M 0-2 op de leeftijd van rond de 21 maanden 

zijn onderzocht. We willen dan ook alle kinderen 

en ouders heel hartelijk bedanken voor alle 

moeite, inzet en gastvrijheid!!! We willen ook alle 

betrokken fysiotherapeuten, artsen en 

verpleegkundigen heel hartelijk danken voor de 

goede samenwerking! Zonder alle medewerking 

van de gezinnen en de professionals had L2M 0-2 

niet bestaan. Anke, Elisa en Tjitske zijn nu druk 

bezig met het analyseren van alle verzamelde 

gegevens. Zodra er resultaten bekend zijn, zullen 

we u hiervan op de hoogte stellen door middel 

van de nieuwsbrief. 

 

Congres European Academy of Childhood 

Disability (EACD): ‘New waves, new moves’,  

27 t/m 30 mei 2015, Kopenhagen 

Zowel Anke als Tjitske hebben 

onderzoekresultaten gepresenteerd op het 

jaarlijkse congres van de EACD. Samen met 

Siebrig Hooijsma hebben ze het congres in 

Denemarken bezocht.  

Anke hield een presentatie over de 

houdingsregulatie van kinderen met een 

hersenbeschadiging. Zij ging daarbij in op de 

vraag of de houdingsregulatie bij de ene 

hersenbeschadiging anders is dan die van een 

andere hersenbeschadiging. Zij presenteerde 

voorlopige resultaten; hoe het echt zit, zoekt ze 

nog beter uit met behulp van het nu complete 

onderzoeksmateriaal. Hopelijk kan zij in een 

volgende nieuwsbrief hier iets meer over zeggen. 

Tjitske heeft een poster gepresenteerd over 

veranderingen die er de laatste jaren 

geobserveerd zijn binnen de kinderfysiotherapie. 

Hiervoor heeft ze de inhoud van de fysiotherapie 

die gegeven is in een vorig onderzoeksproject 

vergeleken met de inhoud van de fysiotherapie 

zoals die in L2M 0-2 is gegeven. Er is zowel 

gekeken naar veranderingen binnen de reguliere 

fysiotherapie als binnen de nieuwe 

interventiemethode COPCA, ‘Coping with and 

Caring for infants with special needs – a family 

centred program’. Bij het analyseren van de 

inhoud kwam naar voren, dat bij beide vormen 

van fysiotherapie de mate waarin informatie 

uitgewisseld wordt tussen fysiotherapeut en 

ouder, is toegenomen. 

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. 



Oproep: meedenken onderzoek interviews 

Tijdens de onderzoeksperiode is er bij de ouders 

van de deelnemende kinderen op meerdere 

momenten een interview afgenomen over 

ervaringen in de periode waarin er van alles 

gebeurt rond kind en gezin. Hier komt veel 

waardevolle informatie uit voort. We gebruiken 

een standaard interview, dat vaker wordt gebruikt 

in de literatuur. Het is echter de eerste keer dat dit 

interview bij een groep ouders van zulke jonge 

kinderen is afgenomen, in een periode waarin er 

vaak nog veel onduidelijkheid is over de verdere 

ontwikkeling. Om deze reden is het verzamelde 

interviewmateriaal uniek en zijn we bezig te kijken 

welke specifieke aspecten er - naast wat al 

onderzocht is in eerdere onderzoeken - nog meer 

van belang kunnen zijn om verder te onderzoeken 

en uit te diepen. Omdat ouders natuurlijk 

inhoudsdeskundigen zijn, zijn we op zoek naar 

ouders die geïnteresseerd zijn in het meedenken 

over hoe dit er precies uit moet zien en wat er 

vanuit ouderperspectief belangrijk gevonden 

wordt. Mocht u hier interesse voor hebben of meer 

over willen weten, dan kunt u contact opnemen 

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

Prof. Dr. Mijna Hadders-Algra (m.hadders-

algra@umcg.nl), te bereiken via e-mail of 

telefoonnummer 050-3614252.  

 

Symposium boek kinderrevalidatie 

De afgelopen jaren is Prof. Dr. Mijna Hadders-

Algra samen met een team van specialisten 

binnen de kinderrevalidatie bezig geweest  

met het herzien van het boek  

kinderrevalidatie. Op 16 oktober  

2015 zal dit geheel herziene  

boek gepresenteerd worden op  

een symposium in het UMCG,  

met als titel: ‘Kinderrevalidatie 5.0:  

ontwikkelingen binnen de  

kinderrevalidatie’.  

Het symposium is bedoeld voor kinder- 

revalidatieartsen, kinderartsen, kinderneurologen, 

kinderorthopeden, AIOS, kinderfysiotherapeuten, 

ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, 

orthopedagogen, medisch maatschappelijk 

werkenden, vertegenwoordigers vanuit het 

onderwijs en overige geïnteresseerden. Voor 

meer informatie, kosten en aanmelding kunt u 

kijken op de website van het Wenckebach-

instituut van het UMCG: 
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/ 

Wenckebach_Instituut/Artsen/cursus/Kinderrevalidatie-50-

ontwikkelingen-in-de-kinderrevalidatie-7262.aspx   
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Projectgroep LEARN 2 MOVE 0-2 
 

Mijna Hadders-Algra,  
hoogleraar ontwikkelingsneurologie 

Arie Bos, hoogleraar neonatologie  
Tineke Dirks, ontwikkelingsfysiotherapeut 

Jan Geertzen, hoogleraar revalidatiegeneeskunde 
Karel Maathuis, kinderrevalidatiearts 

Heleen Reinders-Messelink,  
beleidsmedewerker onderzoek  

Johannes Verheijden, beleidsmedewerker BOSK 
Carla Vlaskamp, hoogleraar orthopedagogiek 

Linze Dijkstra, technisch medewerker 
Anke Boxum, MD/PhD student  

Elisa Hamer, MD/PhD student 
Tjitske Hielkema, arts-onderzoeker 

 
 

UMCG - LEARN 2 MOVE 0-2  
Ontwikkelingsneurologie 

Huispostcode CA85 
Hanzeplein 1 

9713 GZ Groningen 
tel. 050-3614252 

www.developmentalneurology.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek, 

kunt u contact opnemen met Tjitske Hielkema 

(t.hielkema01@umcg.nl) of Anke Boxum 

(a.g.boxum@umcg.nl) of per telefoon:  

050-3614250 

Vanuit de projectgroep willen we alle 

betrokkenen heel hartelijk danken 

voor alle inzet de afgelopen jaren 

voor LEARN2MOVE 0-2!!! 

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. 


