
LEARN 2 MOVE 0-2 

Met deze nieuwsbrief willen we u 
graag weer even 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 landelijk 
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 –

Exclusiecriteria:
Ernstige congenitale aandoeningen
Ouders spreken onvoldoende
Nederlands

De kinderen uit het onderzoek worden 
uit Groningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel en de regio Amsterdam 
aangemeld via kinderartsen of 
fysiotherapeuten. In totaal willen we 
minimaal 40 kinderen includeren. 
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Beatrix kinderziekenhuis

Caring for infants with special needs –
a family centred program’ (COPCA) 
vergeleken met traditionele 
kinderfysiotherapeutische begeleiding.

Deelnemers onderzoek
Zuigelingen tussen de 1 en 9 
maanden (gecorrigeerde leeftijd) met 
een hoog risico op het ontwikkelen 
van een cerebrale parese worden 
geïncludeerd. 

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

Stand van zaken
Op dit moment zijn we nog druk bezig 
met de inclusie van kinderen. Vanuit 
verschillende ziekenhuizen wordt er 
zelfs terug gekeken in de tijd of er nog 
kinderen in aanmerking zijn gekomen 
de afgelopen periode. We zijn erg blij 
met deze inspanningen! 
Er doen nu 10 kinderen mee aan het 
onderzoek. Deze kinderen wonen 
verspreid over de noordelijke 
provincies en rond Amsterdam.
Op verschillende onderzoeks-
momenten willen we ook de 
houdingsregulatie tijdens reiken en 
grijpen bepalen. Dit gebeurt middels 
EMG-plakkers op de huid. Tot nu toe 
konden deze metingen eigenlijk alleen 
in het UMCG plaatsvinden, omdat hier 
de meetopstelling staat. Dankzij 
inspanningen van de technische 
mannen op onze afdeling, is er sinds 
kort een mobiele EMG-opstelling. 
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Zo kunnen ook deze metingen thuis 
plaatsvinden als ouders dit prettiger 
vinden. Dit scheelt voor ouders een 
hoop reistijd. We hopen hiermee dat 
de drempel om mee te doen aan het 
onderzoek voor ouders, en misschien 
voor u als behandelaar om ouders 
voor het onderzoek te vragen, minder 
hoog zal zijn. 
Het onderzoek LEARN 2 MOVE wordt 
op verschillende manieren onder de 
aandacht gebracht. Er zijn 
presentaties geweest op het landelijk 
Cerebrale Parese-symposium van de 
BOSK  (vereniging van motorisch 
gehandicapten en hun ouders), DACD 
(Dutch Academy of Childhood
Disability) en ICPS (International 
Cerebral Palsy Society) en bij de VRA 
(Nederlandse Vereniging van 
Revalidatieartsen). 
Voor LEARN 2 MOVE 0-2 hebben we 

Projectgroep LEARN 2 MOVE 0-2
De projectgroep bestaat uit

Mijna Hadders-Algra, hoogleraar
ontwikkelingsneurologie
Karel Maathuis, 
kinderrevalidatiearts
Heleen Reinders-Messelink, 
stafmedewerker onderzoek
Tineke Dirks, 
ontwikkelingsfysiotherapeut
Arie Bos, hoogleraar neonatologie
Lily van Doormaal, kinderarts
Johannes Verheijden, 
beleidsmedewerker BOSK
Carla Vlaskamp, hoogleraar
orthopedagogiek
Tjitske Hielkema, arts-onderzoeker
Elisa Hamer, MD/PhD student
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presentaties gehouden voor 
kinderartsen, fysiotherapeuten en 
andere geïnteresseerden. Zo zijn we 
onlangs op een IOF (Intercollegiaal 
Overleg Fysiotherapeuten) -
bijeenkomst van enthousiaste 
fysiotherapeuten geweest in Emmen. 
Het was een wederzijds positieve 
bijeenkomst waar we gedachten en 
ervaringen hebben kunnen 
uitwisselen. 

Aanmelding
Mocht u kandidaten hebben voor het 
onderzoek of heeft u vragen, dan kunt
u contact opnemen met Tjitske
Hielkema, tel. 050-3614250, e-mail
t.hielkema@developmentalneurology. 
com

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