
Learn 2 Move 0-2 
Nieuwsbrief 1; januari 2009

Met deze eerste nieuwsbrief willen 
we u graag op de hoogte stellen 
van de ontwikkelingen binnen het 
Learn 2 Move 0-2 jaar onderzoek, 
waarover u eerder bericht hebt 
gehad middels een informatiebrief. 
In deze nieuwsbrief zetten we nog 
een keer kort de informatie over 
het onderzoek op een rij en vindt u 
de stand van zaken.

Learn 2 Move  
Learn 2 Move is een landelijk 
onderzoeksprogramma waarin 
wordt gekeken of specifieke 
fysiotherapeutische interventies bij 
kinderen met (een hoog risico op) 
cerebrale parese (CP) leiden tot 
beter functioneren van het kind en 
het gezin, in de leeftijdsgroepen 0-
2 jaar, 2-3 jaar, 7-12 jaar en 16-24 
jaar. In Groningen richten we ons 
op de jongste groep van 0-2 jaar.

Learn 2 Move 0-2 
In Learn 2 Move 0-2 wordt bij 
zuigelingen met een hoog risico op 
het ontwikkelen van een cerebrale 
parese de nieuwe fysio-
therapeutische interventiemethode 
‘Coping with and Caring for infants 
with special needs – a family 
centred program’ (COPCA) 
vergeleken met traditionele 
kinderfysiotherapeutische
begeleiding.

Deelnemers onderzoek
Zuigelingen tussen de 3 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

* Exclusiecriteria:
- ernstige congenitale afwijkingen
- ouders spreken onvoldoende 
Nederlands 

De kinderen uit het onderzoek
worden uit Groningen, Friesland, 
Drenthe, Overijssel en de regio
Amsterdam aangemeld. In totaal
willen we 40 kinderen includeren. 

Stand van zaken
Op dit moment hebben we de 
eerste aanmeldingen van kinderen
via de kinderartsen gekregen. 
Onze hartelijke dank hiervoor! 
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Beatrix kinderziekenhuis



Er zijn nu 4 kinderen in het 
onderzoek geïncludeerd. Zij zijn 
geloot in de COPCA-
interventiegroep of in de 
traditionele fysiotherapiegroep. De 
fysiotherapeuten in de COPCA-
interventiegroep hebben hiervoor 
een cursus gevolgd. De frequentie
van de fysiotherapie is in het begin  
twee keer per week en wordt
gedurende het onderzoeksjaar 
geleidelijk afgebouwd naar een 
keer per twee weken. 

De eerste metingen hebben 
inmiddels plaatsgevonden.  De 
metingen vinden zowel in het 
UMCG als bij ouders thuis plaats. 
Meetmomenten zijn bij de start, na
3 maanden, 6 maanden, 12 
maanden en op de leeftijd van 21 
maanden. Gekeken wordt naar de 
motorische en cognitieve
ontwikkeling van het kind en de 
invloed van het hebben van een
kind met ontwikkelingsproblemen
op het gezin.
Ouders en fysiotherapeuten
werken enthousiast mee!N
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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

Aanmelding
Mocht u kandidaten hebben voor 
het onderzoek of heeft u vragen 
over het onderzoek, 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

Het Learn 2 Move 0-2 project wordt mede mogelijk gemaakt door 
ZonMW, de Phelps Stichting en het Johanna Kinderfonds


