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Elisa heeft een literatuuronderzoek gedaan 

naar de voorspellende waarde van bepaalde 

neurologische testjes bij kinderen met een 

risico op ontwikkelingsproblemen. Het is al 

bekend dat bepaalde tekenen (zoals het hoofd 

helemaal laten hangen bij het optrekken tot zit) 

samenhangen met een verhoogd risico op 

ontwikkelingsproblemen. Echter er is weinig 

bekend over de toegevoegde waarde van deze 

testen bij kinderen die, door bijvoorbeeld een 

hersenbeschadiging of vroeggeboorte, al een 

verhoogd risico hebben. Zo onderzocht Elisa 

onder andere de betekenis van de Moro 

respons bij deze kinderen. De Moro respons is 

een reactie die de jonge baby laat zien als je 

zijn hoofd of zijn hele lijf plots wat naar 

beneden beweegt, of die de baby als 

schrikreactie kan vertonen. Hierbij maakt de 

baby dan een wijde armbeweging. Elisa vond 

dat het blijven bestaan van de Moro respons bij 

oudere baby’s samenhangt met het 

ontwikkelen van cerebrale parese. De 

resultaten worden gepubliceerd in het tijdschrift 

Developmental Medicine and Child Neurology. 

Elisa is verder bezig met het afronden van haar 

promotietraject. 

 

Ondertussen blijft Anke druk met het 

analyseren van het onderzoek met de plakkers. 

Ze analyseert dit op twee manieren, ze is 

begonnen met de signalen van de spieren, 

maar inmiddels ook bezig met de oplichtende 

bolletjes. Deze bolletjes kunnen heel precies de 

beweging van de arm, het hoofd en het been 

volgen tijdens het reiken naar een speeltje. 

 

Verder willen we Rivka feliciteren met een 

nieuwe baan! Per 1 januari gaat zij het 

LEARN2MOVE onderzoek verlaten om volledig 

als ergotherapeut aan de slag te gaan. Ze zal 

twee dagen in de week in het UMCG te vinden 

zijn, de andere dagen in revalidatiecentrum 

Beatrixoord. Wellicht komen sommigen van 

jullie haar nog tegen op de peutergroep! 

 

De onderzoeken in 2015 zullen vooral gedaan 

worden door Tjitske en Anke. 
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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.  

 

Even voorstellen 

Ik ben Siebrig Hooijsma en  

werk sinds 1 oktober 2014  

op de afdeling  

ontwikkelingsneurologie.  

Als u denkt, ‘Hé dit gezicht  

herken ik’, kan dat kloppen.  

Tijdens mijn afstudeerstage  

schreef ik mijn scriptie op de  

afdeling ontwikkelingsneurologie over het 

LEARN2MOVE-project. Ook  filmde ik in die tijd 

soms de fysiotherapeutische behandeling. Nu 

ik inmiddels afgestudeerd ben en mijn 

artsendiploma heb mogen ontvangen, zal ik mij 

binnen het LEARN2MOVE-project richten op 

het analyseren van de data die in de afgelopen 

jaren verzameld zijn. Daarnaast zal ik mij 

inzetten voor de filmopnames die nog gaan 

komen, dus wie weet, tot dan! 

 

Stand van Zaken 

Tjitske heeft een review geschreven over 

hersenbeschadiging en uitkomst op latere 

leeftijd. Zij heeft in de literatuur gezocht naar 

wat er vanaf de jaren ’70 bekend is geworden 

over de ontwikkeling van jonge kinderen met 

een hersenbeschadiging. Ze heeft daarbij 

gekeken naar hoeveel kinderen cerebrale 

parese ontwikkelden en hoeveel kinderen een 

verstandelijke beperking. Het bleek dat van de 

kinderen met cystische periventriculaire 

leukomalacie een groot deel (ongeveer 80%) 

een cerebrale parese ontwikkelde en bijna de 

helft een verstandelijke beperking. Bij te vroeg 

geboren kinderen met een beschadiging van de 

hersenschors ontwikkelden 2 van de 3 kinderen 

een cerebrale parese, bij kinderen die rond de 

uitgerekende datum waren geboren was dit 1 

van de 3 kinderen.  

Een kwart tot een derde van de kinderen met 

een beschadiging van de hersenschors 

ontwikkelde een verstandelijke beperking. Wat 

belangrijk is bij het interpreteren van deze 

gegevens, is dat het om groepen kinderen gaat 

en niet om individuele kinderen. Voor het 

individuele kind blijft het dus nog steeds lastig 

om te voorspellen hoe het kind zich na een 

vroege hersenbeschadiging zal ontwikkelen.  



LEARN2MOVE symposium 

Op 3 oktober vond het landelijke 

LEARN2MOVE/DACD symposium plaats in 

Utrecht. Elisa vertelde over haar 

literatuuronderzoek, Tjitske vertelde iets over 

COPCA waarbij ze filmpjes meegenomen had 

van een COPCA coach en ouders, die 

vertelden over hun ervaringen met COPCA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRA symposium 

Op 6 en 7 november vond in De Doelen in 

Rotterdam het jaarlijkse congres voor 

revalidatieartsen plaats (VRA symposium). 

Tineke heeft hier een presentatie gehouden 

over COPCA en het belang van coachen. 

Vanuit het landelijke LEARN2MOVE-

onderzoek was er een minisymposium, 

waarbij bevindingen van de vier 

LEARN2MOVE-projecten werden 

gepresenteerd. Tjitske heeft hier wat 

bevindingen uit LEARN2MOVE 0-2 

gepresenteerd. Omdat nog niet alle kinderen 

het onderzoek hebben afgerond, ging dit om 

voorlopige resultaten. Tot nu toe hebben we 

geen verschil gevonden tussen uitkomsten 

van kinderen die COPCA of reguliere 

fysiotherapie hebben gehad  - dit  zegt nog 

niet zoveel omdat de voorlopige resultaten 

gebaseerd zijn op te weinig kinderen om het 

verschil goed te kunnen aantonen. Dus het 

blijft spannend om te zien wat we vinden als 

we de resultaten van alle kinderen hebben. 

Daarnaast zijn we zeer benieuwd of we aan 

de hand van de video-opnames van de 

fysiotherapiesessies kunnen zeggen of 

bepaalde elementen van fysiotherapie 

gerelateerd zijn aan de latere ontwikkeling van 

het kind. Daarom worden alle opgenomen 

video’s nu geanalyseerd.  

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 

 Tjitske Hielkema, arts-onderzoeker 

 Elisa Hamer, MD/PhD student 

 Anke Boxum, MD/PhD student 

 Rivka Toonen, onderzoeksmedewerker 

 Siebrig Hooijsma, onderzoeksmedewerker 
 
 
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. 

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 wensen we u fijne 

feestdagen en een goed 2015! 
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