
LEARN 2 MOVE 0-2 

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

LEARN 2 MOVE 0-2 
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. 
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.

Deelnemers onderzoek
Zuigelingen tot 9 maanden oud (gecorrigeerde 
leeftijd) met een hoog risico op het ontwikkelen 
van cerebrale parese. 

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

De kinderen uit het onderzoek worden uit 
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de 
regio Amsterdam aangemeld via kinderartsen of 
fysiotherapeuten. We willen 40 kinderen 
includeren.

Stand van zaken
Op dit moment doen er 30 kinderen mee aan 
het onderzoek. We zijn heel blij dat er door 
kinderartsen, fysiotherapeuten en anderen aan 
het onderzoek wordt gedacht en dat ouders zo 
enthousiast meewerken.
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Beatrix kinderziekenhuis

Om u een beeld te geven van wat wij als 
onderzoekers zoal doen, hieronder een 
werkdag uit het leven van de onderzoekers 
Tjitske en Ilse.

Een L2M-dag
Om 09.00 uur worden we bij Daan* verwacht. 
Daan is één van een tweeling en heeft een 
lastige start gehad bij de geboorte. Daan is 5 
maanden oud en loopt qua ontwikkeling 
achter. Zijn ouders en de kinderarts maken 
zich zorgen. De kinderarts heeft de ouders 
geattendeerd op het onderzoek van LEARN 2 
MOVE, waarin Daan nauwlettend in de gaten 
wordt gehouden en door een fysiotherapeut 
wordt begeleid. Zijn ouders hebben besloten 
om mee te doen aan het onderzoek en 
vandaag komen we voor de eerste keer bij 
Daan thuis.

We worden door de ouders gastvrij 
ontvangen. Nadat we ons hebben voorgesteld 
en een kopje koffie hebben gedronken, starten 
we het onderzoek. Eerst kijken we wat Daan 
ons spontaan laat zien. Vijf minuten lang 
observeren we Daan. Om  later nauwkeurig te 
kunnen kijken wat Daan allemaal laat zien, 
leggen we het onderzoek vast op video. Hij 
heeft goed in de gaten dat hij in de 
belangstelling staat. Als de 5 minuten om zijn 
gaan we met Daan spelen. We doen 
spelenderwijs testjes zodat we een beeld 
kunnen krijgen van de mogelijkheden en 
eventuele beperkingen van Daan. Daan doet 
enthousiast mee en laat zien wat hij in zijn 
mars heeft. De ouders vinden het leuk dat hij 
laat zien wat hij kan. Na twintig minuten 
spelen mag Daan lekker bij papa op schoot. 
We voelen nog zijn spierspanning en zingen 
daarbij ‘Klap eens in je handjes’. Daan vindt 
de aandacht leuk en daarmee maakt hij het 
voor ons erg gemakkelijk om hem te 
onderzoeken. Om 10.00 uur is het voor Daan 
tijd voor een fruithapje en daarna legt moeder 
hem in bed. Ook zijn tweelingzus gaat lekker 
slapen. Wij hebben dan de gelegenheid om 
vragenlijsten af te nemen en naar het verhaal 
van ouders te luisteren. Om 11.00 uur 
vertrekken we weer richting het UMCG. We 
praten in de auto na over Daan en zijn ouders 
en schrijven onze onderzoeksbevindingen op.

*om privacyredenen zijn de namen gefingeerd



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
� Lily van Doormaal, kinderarts
� 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
� Ilse Ebbers-Dekkers, 

bewegingswetenschapper

LEARN 2 MOVE 0-2

Rond lunchtijd komen we aan in het 
ziekenhuis en gaan we een hapje eten met 
collega’s. Om 13.00 uur hebben we een 
afspraak met onze leidinggevende, professor 
Mijna Hadders-Algra. We gaan het onderzoek 
van Sanne* bespreken bij wie we vorige week 
op bezoek zijn geweest. Sanne is 9 maanden 
oud en doet ook mee aan het LEARN 2 
MOVE onderzoek. Gezamenlijk kijken we 
naar de video-opnames. Zo beoordelen we de 
kwaliteit van bewegen in verschillende posities 
en beoordelen haar motorisch en neurologisch 
functioneren aan de hand van 
observatielijsten. Om 14.00 uur zijn we klaar 
met de bespreking en schrijven we een brief 
naar de kinderarts van Sanne. We vinden het 
belangrijk om onze bevindingen te delen met 
de kinderarts en willen de arts op de hoogte 
houden van de ontwikkeling van Sanne. 
Vervolgens voeren we de gegevens van alle 
vragenlijsten en onderzoeken in het LEARN 2 
MOVE- databestand. 
De rest van de middag gaan we bezig met de 
analyse van andere video’s. We filmen 
namelijk ook een aantal keren de 
fysiotherapiesessies van de kinderen zodat 
we een duidelijk beeld kunnen krijgen van de 
inhoud van de behandeling. De analyse van 
de fysiotherapie wordt pas uitgevoerd 
wanneer wij het kind voor de laatste keer 
onderzocht hebben. Dit is nodig omdat wij, als 
we de kinderen onderzoeken, niet mogen 
weten welke vorm van behandeling de 
kinderen krijgen. De analyse van de video’s 
wordt met een computerprogramma 
uitgevoerd. Op die manier kunnen we per 
seconde bijhouden wat er tijdens de 
behandeling gebeurt en wat er wordt gezegd. 
Die analyse is arbeidsintensief. Maar 
tegelijkertijd is het elke keer interessant te 
zien hoe de kinderfysiotherapeut haar 
behandeling vormgeeft en hoe kind, ouder en 
therapeut op elkaar reageren. Aan het einde 
van de middag zit onze werkdag erop. We 
ronden onze werkzaamheden af en gaan naar 
huis. 
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Aanmelding
Heeft u vragen over het onderzoek, of mocht u 
mogelijke kandidaten hebben voor LEARN 2 
MOVE 0-2 jaar, kunt u contact opnemen met 
Tjitske Hielkema, tel. 050-3614250, e-mail  
t.hielkema@developmentalneurology.com

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 Revalidatiefonds, de Phelps Stichting, Revalidatie 

Nederland en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

UMCG - LEARN 2 MOVE 0-2 
Ontwikkelingsneurologie
Huispostcode CA85
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
tel. 050-3614247/ fax 050-3636905
www.developmentalneurology.com
www.cp-research.nl

Nieuws medewerkers
Vanaf november combineert Tjitske het 
onderzoek met de opleiding tot revalidatiearts, 
u zult haar dan minder vaak zien. Tot april zult 
u vooral Ilse zien die bij u langs komt. Vanaf 
april is Elisa er weer en zal ook zij weer bij u 
langs komen voor onderzoeken. Er zijn vaak 
studenten op de afdeling werkzaam en ook 
hen zult u tegenkomen. Op dit moment zijn dat 
Tom, Ines, Janneke en Jenny.

We wensen iedereen fijne 
kerstdagen en een gelukkig 2012!


