
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

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. 

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.

Stand van zaken
Op dit moment doen er 33 kinderen mee aan 
het onderzoek. Dit betekent dat we bijna het 
totale aantal van 40 kinderen die we graag 
willen volgen hebben bereikt! Als er nog 7 
kinderen bijkomen kunnen we de twee 
verschillende interventies goed met elkaar 
gaan vergelijken. We zullen dan bekijken of er 
verschillen in uitkomsten zijn tussen de twee 
interventies en hoe alle kinderen zich hebben 
ontwikkeld in de loop van het onderzoek. 

We hopen dan ook van harte dat als er 
kandidaten zijn voor het onderzoek, deze bij 
ons aangemeld worden, om zo de laatste 
kinderen die nodig zijn voor het onderzoek te 
kunnen gaan volgen! 
In de tabel hiernaast vindt u de inclusiecriteria.

Onder diegenen die de laatste kindjes 
aanmelden verloten we vrijkaartjes voor het 
L2M symposium! (zie verderop in deze 
nieuwsbrief)  

Deelproject GMFM
Ondertussen zijn we bezig met het invoeren, 
analyseren en opschrijven van de eerste 
tussenresultaten van het onderzoek. Een van 
de deelprojecten gaat over het toepassen van 
meetinstrumenten in onze onderzoeksgroep. 
Zoals u gemerkt hebt, doen we bij alle 
kinderen verschillende testjes en spelletjes om 
te kijken hoe ze zich ontwikkelen, o.a. op 
motorisch gebied. 

z.o.z.
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Beatrix kinderziekenhuis



Zoals de ouders inmiddels gewend zijn, zal er 
ook vaak een student meegaan om te 
assisteren met de metingen. Ook zult u de 
studenten zien bij het filmen van de 
fysiotherapie en het baden en spelen.

De volgende personen kunnen binnenkort 
langskomen in het kader van het onderzoek:

Anke Boxum
Student Geneeskunde
Project: houdingsregulatie 
(EMG)

Carlijn Tiekstra
Student Geneeskunde
Project: analyseren van 
het baden

Maayke Willenborg
Student Psychologie
Project: analyseren van 
het spelen

Anne Alkema
Student Geneeskunde
Project: houdingsregulatie 
(EMG)

Thomas Kok
Student Geneeskunde
Project: houdingsregulatie
(EMG)

Regina Konst
Student Geneeskunde
Project: problemen bij het 
zitten

Iris Jager
Student geneeskunde
Project: houdingsregulatie

Renée van Bentum
Student Geneeskunde
Project: videoanalyse EMG

Elisa Hamer
MD/PhD student
Onderzoeker LEARN2MOVE

LEARN 2 MOVE 0-2

- Vervolg deelproject GMFM -
Op de babyleeftijd bestaan er verschillende 
motorische testen. De kinderen die wij in 
LEARN 2 MOVE volgen, verschillen nogal in 
hun ontwikkeling. Sommigen hebben relatief 
weinig problemen, anderen juist duidelijke 
beperkingen. Er bestaat helaas nog geen 
perfecte test die de gehele ontwikkeling van 
alle kinderen goed in kaart kan brengen, en 
daarmee ook een uitspraak kan doen over de 
toekomst. Daarom nemen we meerdere testen 
af. 

Een van de testen die we doen is de Gross 
Motor Function Measure (GMFM). Deze wordt 
vooral gebruikt bij wat oudere kinderen met 
cerebrale parese. 
Tijdens het afnemen van de GMFM bij de 
kinderen van LEARN 2 MOVE 0-2 hebben we 
gemerkt dat het niet altijd makkelijk is om alle 
onderdelen die beschreven zijn af te nemen 
op de manier die de test voorschrijft. Er zijn 
bijvoorbeeld onderdelen waarbij we moeten 
vragen of een kind 10 seconden op handen en 
voeten kan blijven staan. Als een kind net kan 
kruipen, kan hij/zij dit misschien wel, maar laat 
hij/zij dat niet zien. Als je net hebt leren 
kruipen, wil je dat ook graag doen en niet op 
de plaats rust houden. Het is jonge kinderen 
immers eigen om nieuwe motorische 
vaardigheden steeds te willen toepassen en 
uit te proberen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor 
kinderen die net geleerd hebben om van de 
rug naar de buik te rollen. Als je die op de rug 
legt, draaien ze zich na een paar tellen weer 
in buikligging. Dit maakt dat het onmogelijk is 
om te beoordelen wat de baby in rugligging 
allemaal kan. 
Om een lang verhaal kort te maken: op basis 
van onze ervaringen hebben we 
aanpassingen voor de test (de GMFM) 
geschreven, zodat de test beter toepasbaar is 
voor kinderen onder de 2 jaar.

Nieuws medewerkers
Ilse is inmiddels bevallen van een dochter, ze 
maken het goed! Zij zal niet meer gaan 
werken voor het LEARN 2 MOVE onderzoek. 
Tjitske is op dit moment bezig met haar 
opleiding tot revalidatiearts, hetgeen zij 
combineert met het onderzoek. De meeste 
onderzoeken zullen de komende tijd worden 
uitgevoerd door Elisa.
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Wij wensen iedereen een 
fijne zomervakantie!

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

LEARN 2 MOVE 0-2
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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

Aankondiging Symposium: Cerebrale parese: What's new?! 

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 30 november a.s. zal er een symposium plaatsvinden waarop de eerste resultaten van de 
onderzoeken gepresenteerd zullen worden. Dit symposium is bedoeld voor professionals die 
betrokken zijn bij kinderen met een cerebrale parese, ook ouders zijn van harte welkom.

Meer informatie is binnenkort te vinden op www.cp-research.nl/LEARN2MOVE

Wereld CP dag
Cerebrale parese (CP) is de meest 
voorkomende oorzaak van lichamelijke 
beperkingen bij kinderen. Het komt voor bij 
ongeveer 1 op de 500 kinderen. Toch weten 
veel mensen niet wat CP is. Dit is opvallend, 
omdat het bijvoorbeeld twee keer zo vaak 
voorkomt als multipele sclerose (MS). Om de 
bewustwording over CP te vergroten wordt op 
4 september de eerste Wereld CP dag 
georganiseerd. 
Het thema van deze dag is ‘verander mijn 
wereld in één minuut’. Op lokaal, nationaal en 
internationaal niveau wordt gezamenlijk 
geprobeerd een verschil te maken in het leven 
van mensen met cerebrale parese en hun 
families. In Nederland doet de BOSK (de 
vereniging voor ouders en kinderen met een 
handicap) ook mee aan de organisatie. Op 
hun website (www.bosk.nl) is hierover meer 
informatie te vinden. Ideeën naar aanleiding 
van het thema kunnen geupload worden als 
tekst of video op de website 
www.worldcpday.com. 

Ook in het UMCG wordt aandacht besteed 
aan deze dag. De LEARN 2 MOVE 
projectgroep gaat samen met andere 
professionals binnen het UMCG haar best 
doen om CP meer onder de aandacht te 
brengen. Een verslag hiervan vindt u in de 
volgende nieuwsbrief!
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KLEURPLAAT ZOMER


