
LEARN 2 MOVE 0-2 

Zo na de zomervakantie willen we u 
graag weer even op de hoogte stellen van 
de ontwikkelingen binnen LEARN 2 
MOVE 0-2, waar uw kind en u aan 
meedoen. Hopelijk heeft iedereen een 
goede zomer gehad!

LEARN 2 MOVE 0-2
De kinderen die meedoen aan ons
onderzoek zijn aan het begin tussen de 1 
en 9 maanden oud. De behandelend arts 
heeft bij het kind ontwikkelingsproblemen
geconstateerd. Kinderen krijgen de 
standaard fysiotherapiebehandeling of 
een nieuwe vorm van fysiotherapie, 
COPCA (COPing with and CAring for 
infants with special needs – a family 
centred program). De totale behandeling
met een van deze vormen van 
fysiotherapie duurt een jaar. Gedurende
dit jaar volgen we de kinderen
nauwkeurig. Dit gebeurt d.m.v. 
onderzoeken in het UMCG, bij u thuis en 
aan de hand van vragenlijsten en 
weekboekjes.

Stand van zaken
Er worden nog steeds kinderen 
aangemeld door kinderartsen of 
fysiotherapeuten. De kinderen die nu 
meedoen, zijn op verschillende 
momenten begonnen met het onderzoek. 
Sommige kinderen hebben we net voor 
de eerste keer gezien en anderen volgen 
we nu ruim een half jaar. De onderzoeken 
die we afnemen verschillen een beetje 
per meetmoment. Alle onderzoeken 
vinden spelenderwijs plaats. Iedere keer 
kijken we naar de hele ontwikkeling, 
d.w.z. naar de motoriek, de neurologie 
(o.a. reflexen) en de algemene 
ontwikkeling. 

Een aantal keren willen we ook graag 
onderzoeken hoe de spieren werken 
tijdens het reiken en grijpen naar 
speelgoed. Dit meten we met plakkers op 
de huid, een zogenaamd EMG.  

Onderzoeksteam
De mensen die u bij de 
onderzoeksmomenten tegen bent 
gekomen en nog tegen zult komen, 
stellen zich bij deze wat uitgebreider aan 
u voor. Tjitske Hielkema is arts en zal 
over dit onderzoek haar proefschrift 
schrijven. Elisa Hamer is student 
geneeskunde en zal haar studie en haar 
stages in het ziekenhuis gaan 
combineren met het onderzoek. Tineke 
Dirks is ontwikkelingsfysiotherapeut. Zij 
heeft u verteld welke vorm van 
fysiotherapie uw kind krijgt en 
beantwoordt ook al uw vragen op het 
gebied van fysiotherapie. Ze begeleidt 
ook de fysiotherapeuten die meedoen aan 
het onderzoek. Michiel Schrier, onze 
technische man, zult u vaak tegenkomen 
wanneer er een EMG-meting plaatsvindt. 
Mijna Hadders-Algra is hoogleraar 
Ontwikkelingsneurologie en heeft de 
leiding over het onderzoek. 

V.l.n.r. Tjitske Hielkema, Mijna Hadders-
Algra met een kindje dat meedoet aan het 
onderzoek en Elisa Hamer
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Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen 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

Mocht u binnenkort verhuizen, zou u uw
nieuwe adres dan door willen geven door 
een telefoontje, kaartje of e-mail te
sturen? 
Alvast bedankt!

LEARN 2 MOVE 0-2

Een andere vaste medewerker op onze 
afdeling is Loes de Weerd, secretaresse. 
U zult haar vast op de afdeling zien of 
gezien hebben, of u heeft haar misschien 
aan de telefoon gehad. 
Naast de vaste medewerkers zullen er 
regelmatig studenten meewerken aan het 
onderzoek. Op dit moment zijn dat 
Monique Roelofs en Willemijn Roukema, 
allebei studenten geneeskunde. Omdat 
de onderzoekers niet mogen weten welke 
vorm van fysiotherapie uw kind krijgt, zal 
er voor het maken van video-opnames bij 
u thuis een andere medewerker of 
student bij u langskomen. We willen niet 
weten welke vorm van therapie uw kind 
krijgt om te voorkomen dat we hierdoor 
worden beïnvloed bij het kijken naar en 
onderzoeken van uw kind. 

Projectgroep LEARN 2 MOVE 0-2
Naast de hierboven genoemde mensen
van het onderzoeksteam, zijn er
inhoudelijk nog een aantal mensen
betrokken bij het onderzoek. Zij denken
mee en adviseren op allerlei gebieden. 
Dit zijn:
- Karel Maathuis, kinderrevalidatiearts
- Heleen Reinders-Messelink, 
stafmedewerker onderzoek
- Arie Bos, hoogleraar neonatologie
- Lily van Doormaal, kinderarts
- Johannes Verheijden, 
beleidsmedewerker BOSK
- Carla Vlaskamp, hoogleraar
orthopedagogiek

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


