
 

 
Het doel van LEARN2MOVE 16-24 
Uit voorgaand onderzoek blijkt dat 
personen met CP een minder actieve 
leefstijl hebben en minder fit zijn dan 
personen zonder lichamelijke beperking. 
De module ‘Actieve Leefstijl en 
Sportstimulering’ is gestart om jongeren 
en jongvolwassenen met CP meer actief 
te krijgen in het dagelijks leven, want 
bewegen is gezond en bewegen doet je 
goed. Het is de bedoeling dat de 
deelnemers, met een beetje hulp van ons, 
een gezonde en actieve leefstijl aanleren. 
De behandelmodule bestaat uit 
counseling gesprekken met een personal 
coach, fitnesstraining, sportadvies en 
sportworkshops. De duur van deze 
behandelmodule is 6 maanden en wordt 
aangeboden in Rotterdam (Erasmus MC / 
Rijndam), Amsterdam (VUmc / RCA), Den  
Haag (Sophia Revalidatie) en Utrecht (De 
Hoogstraat). 
 
We streven er naar om 60 deelnemers te 
includeren in dit onderzoeksproject. Deze 
deelnemers worden door middel van loting 
verdeeld in 2 groepen; één groep die de 
behandelmodule ‘Actieve Leefstijl en  

 
Sportstimulering’ volgt en één groep die 
deze behandelmodule niet volgt, maar de 
reguliere zorg ontvangt.  
 
Onafhankelijk van de groep waarin 
iemand is geloot vinden er na 0, 3, 6 en 
12 maanden metingen plaats om de 
effectiviteit van de behandelmodule te 
kunnen evalueren. Tijdens deze metingen 
wordt onder andere de conditie, de 
spierkracht en de kwaliteit van het 
bewegen van de deelnemers bepaald.  
 
Stand van Zaken 
In januari 2010 is het LEARN2MOVE 16-
24 onderzoek van start gegaan in 
Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. 
Inmiddels zijn er 34 deelnemers gestart. 
Zij krijgen nu van hun therapeuten de door 
loting toegewezen interventie.  
 
In Utrecht zullen we in juni starten met de 
inclusie van deelnemers voor het 
onderzoeksproject. Tot oktober 2010 
kunnen er deelnemers instromen in het 
LEARN2MOVE 16-24 onderzoeksproject. 
 
 

 

Nieuwsbrief 
Het Erasmus MC in Rotterdam voert in samenwerking met verschillende centra onderzoek 
uit bij jongeren en jongvolwassenen met spastische cerebrale parese (CP) van 16 tot en 
met 24 jaar en gaat na wat het effect is van het doorlopen van de module ‘Actieve Leefstijl 
en Sportstimulering’ op de mate dagelijkse activiteit en fitheid. Dit onderzoek heet 
LEARN2MOVE 16-24 en is onderdeel van het landelijk onderzoeksprogramma 
LEARN2MOVE. Met deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte brengen van de 
voortgang van LEARN2MOVE 16-24. 
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Stageprojecten 
Laura Haffmans is in opleiding tot 
revalidatie arts en zal als onderdeel van 
deze opleiding een onderzoek uitvoeren 
naar de haalbaarheid van de 
thuistrainingen binnen LEARN2MOVE 16-
24. Voor dit onderzoek maakt zij gebruik 
van hartslagmeters die de deelnemers 
mee naar huis krijgen.  
 
Wouter Visch, een student Bewegings-
technologie van de Haagse Hogeschool, 
voert binnen LEARN2MOVE 16-24 zijn 
afstudeeronderzoek uit. Hij analyseert de 
tot nu toe uitgevoerde metingen en 
onderzoekt of er een relatie bestaat 
tussen de fitheid van de deelnemers en 
hoe actief zij zijn in het dagelijks leven. In 
de volgende nieuwsbrief hopen we jullie 
meer te kunnen vertellen over de 
resultaten van dit onderzoek.  
 
Bedankt 
We willen alvast alle deelnemers aan het 
onderzoek bedanken voor hun inzet tot nu 
toe. We zijn heel blij met jullie 
medewerking.  

Projectgroep  
Jorrit Slaman is bewegingswetenschapper 
en werkzaam op de afdeling Revalidatie-
geneeskunde en Fysiotherapie van het 
ErasmusMC. Hij is als junior onderzoeker 
verantwoordelijk voor de dagelijkse 
uitvoering van het LEARN2MOVE 16-24 
project.  
 
De projectgroep bestaat verder uit: 

 dr. Rita van den Berg-Emons, 
senior onderzoeker, ErasmusMC. 

 dr. Marij Roebroeck, senior 
onderzoeker, ErasmusMC. 

 prof. dr. Henk Stam, Afdelingshoofd 
Revalidatiegeneeskunde, 
ErasmusMC. 

 dr. Jetty van Meeteren, 
Revalidatiearts, ErasmusMC. 

 drs. Wilma van der Slot, 
Revalidatiearts, Rijndam 
Revalidatiecentrum. 

 Johannes Verheijden, beleids-
medewerker, BOSK. 

 

 

 

 Colofon 
Met deze nieuwsbrief hopen we belangstellenden op de hoogte te houden van de voortgang 
van het LEARN2MOVE 16-24 onderzoek. Voor meer informatie: Jorrit Slaman, ErasmusMC, 
dr. Molewaterplein 50-60, 3015 GE Rotterdam. Tel: 010 70 44 601 Email: 
j.slaman@erasmusmc.nl 
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