
LEARN 2 MOVE 0-2 

Bij deze ook – hopelijk voor de laatste keer - de 
oproep aan alle kinderartsen en 
fysiotherapeuten: mochten jullie kinderen zien 
die in aanmerking komen voor LEARN 2 MOVE 
0-2, meld ze aan! De inclusiecriteria staan 
vermeld op de achterzijde van de nieuwsbrief. 
Degenen die de laatste drie kinderen 
aanmelden, krijgen van ons een traktatie. 

Op 31 mei jl. heeft Tineke Dirks, 
ontwikkelingsfysiotherapeut binnen 
LEARN2MOVE 0-2 jaar, de Stichting 
Beatrixoord Noord Nederland Prijs gekregen. 
Deze prijs werd toegekend vanwege haar 
jarenlange betrokkenheid, inzet en innovatieve 
ideeën en uitvoering daarvan binnen de 
kinderfysiotherapie en –revalidatie. De prijs 
werd uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst 
in het UMCG door Han Jaarsma, juryvoorzitter, 
in aanwezigheid van leden van het 
Stichtingbestuur, familie, vrienden en collega’s. 
Jacques d’Ancona, ook jurylid, zorgde voor een 
charmante verbale omlijsting. Bij deze willen 
we Tineke nogmaals van harte feliciteren! 

v.l.n.r.: Tineke Dirks, professor Eisma, emeritus hoogleraar 
revalidatie en lid van de jury van de Stichting Beatrixoord 
Noord Nederland Prijs, Mijna Hadders-Algra
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Beatrix kinderziekenhuis

Elisa heeft de resultaten van het deelproject 
over de pupilreacties bij de LEARN2MOVE 
kinderen gepresenteerd op de PAS (het 
jaarlijkse internationale congres over 
kindergeneeskunde in de Verenigde Staten) 
en bij het ISCOMS (een internationaal 
studentencongres in 
het UMCG). Zij zal in 
het najaar van 2013 
starten met haar 
laatste onderdeel van 
haar opleiding tot arts, 
dat wil zeggen met de 
semi-arts stage. Tjitske 
zal dan de metingen 
binnen LEARN2MOVE 
weer overnemen.

Ook Anke heeft een presentatie gehouden op 
het ISCOMS. Zij vertelde over de resultaten 
van haar wetenschapsstage, waarin zij de 
ontwikkeling van de houdingsregulatie 
(onderzoek met de plakkers) van de eerste 
kinderen binnen LEARN2MOVE onderzocht. 

Tjitske is momenteel het grootste deel van de 
week bezig met de opleiding voor 
revalidatiearts. Daarnaast is ze voor LEARN 2 
MOVE 0-2 bezig met de analyses van de 
eerste 30 kinderen. Hierbij wordt gekeken of 
er verschillen zijn tussen de groep kinderen 
die COPCA heeft gehad en de groep kinderen 
die reguliere fysiotherapie heeft gekregen. 
Hierbij kijken we naar hoe de kinderen zich 
motorisch en cognitief ontwikkelen en hoe in 
de loop van de tijd de ervaringen van ouders 
zijn met het zorgproces. 

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.

Er hoeven nog maar 3 kinderen aangemeld te worden voor het onderzoek! Van de 
40 kinderen die we hopen te includeren, doen er dus al 37 kinderen mee aan 
LEARN2MOVE. De afgelopen maanden heeft weer een deel van de kinderen het laatste 
onderzoeksmoment gehad. We willen hen en hun ouders hartelijk danken voor hun 
bijdrage aan het onderzoek!

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

Elisa Hamer spreekt 
op studentencongres



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
� 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

UMCG - LEARN 2 MOVE 0-2 
Ontwikkelingsneurologie
Huispostcode CA85
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
tel. 050-3614247
www.developmentalneurology.com
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Even voorstellen
Ik ben Daan Jansen, 6ejaars 
student geneeskunde. Sinds 
een aantal weken ben ik 
werkzaam op de afdeling 
ontwikkelingsneurologie van 
het UMCG. Ik onderzoek de 
ontwikkeling van de 
kniepeesreflex bij baby’s. 
Daarnaast help ik de andere 
onderzoekers van de afdeling bij 
huisbezoeken. Wellicht ziet u mij dus 
binnenkort bij u thuis. In dat geval: tot dan!

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

Wij wensen u een hele goede zomer!

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

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


