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Stand van Zaken 

In januari 2010 is het LEARN 2 MOVE 16-24 

onderzoek van start gegaan in het ErasmusMC en 

Rijndam Revalidatiecentrum te Rotterdam, in het 

VUmc te Amsterdam en in Sophia Revalidatie Den 

Haag. Inmiddels is het onderzoek ook gestart in 

revalidatiecentrum De Hoogstraat te Utrecht en 

werkt ook Sophia Revalidatie Delft mee aan het 

LEARN 2 MOVE 16-24 onderzoek. De Vereniging 

van motorisch gehandicapten en hun ouders 

(BOSK) heeft een mailing onder haar leden 

verstuurd, wat ook een aantal nieuwe deelnemers 

heeft opgeleverd. Op dit moment zijn er 54 

deelnemers gestart. In totaal willen we 60 jongeren  
 

 

 

 

 

 

 

 

en jongvolwassenen laten deelnemen aan het 

onderzoek. We zijn er dus bijna! Laat het ons 

weten als u nog jongeren of jongvolwassenen kent 

die mogelijk zouden kunnen deelnemen. Zeven 

deelnemers hebben inmiddels het complete 

programma doorlopen, zij hebben een 

samenvatting van hun behaalde resultaten van de 

metingen ontvangen. De reacties van de 

deelnemers zijn overwegend positief. Lees op de 

volgende pagina het interview met Ellen Heijna, 

een deelneemster die het onderzoek inmiddels 

heeft afgerond.  

 

Nieuwsbrief 

Het Erasmus MC in Rotterdam voert in samenwerking met verschillende revalidatiecentra onderzoek uit bij 

jongeren en jongvolwassenen met spastische cerebrale parese (CP) in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar. 

Binnen dit onderzoek wordt nagegaan wat het effect is van het doorlopen van de module ‘Actieve Leefstijl en 

Sportstimulering’ op de mate van dagelijkse activiteit en fitheid. Dit onderzoek heet LEARN 2 MOVE 16-24 en 

is onderdeel van het landelijk onderzoeksprogramma LEARN 2 MOVE. Met deze nieuwsbrief willen we u 

graag informeren over de voortgang van het onderzoek. 
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Interview met Ellen Heijna: 

Hoi Ellen, jij bent binnen het onderzoek in de 

trainingsgroep geloot en hebt de behandelmodule 

afgerond. Heb jij effecten ondervonden? 

Mijn conditie is verbeterd door mijn deelname aan 

het onderzoek, waardoor bewegen in het dagelijks 

leven makkelijker gaat. Ik ga nu vaak een rondje 

lopen of fietsen als ik na mijn werk thuis kom. Ook 

het opstappen op de fiets is een van de activiteiten 

die ik nu makkelijker uit kan voeren.  

 

Het is al enige tijd geleden dat je bent gestopt met 

de trainingen binnen het onderzoek, heb je er nu 

nog steeds profijt van? 

Door mijn deelname heb ik een meer actieve 

leefstijl aangenomen. Door deze leefstijl te 

combineren met een gezond voedingspatroon ben 

ik inmiddels 15kg. afgevallen, waar ik natuurlijk 

ontzettend blij mee ben! 

 

Zou je andere jongeren met CP aanraden om aan 

het LEARN 2 MOVE 16-24 onderzoek mee te 

doen? 

Ik zou andere jongeren zeker aanraden om mee te 

werken aan het onderzoek. Ik denk dat het vooral 

geschikt is voor jongeren die niet weten hoe ze 

meer actief kunnen worden in hun drukke 

dagelijkse leven. Ik denk ook dat deelname nuttig 

kan zijn voor jongeren met CP die niet weten welke 

sport zij met hun lichamelijke beperkingen kunnen 

beoefenen. Binnen het onderzoek krijg je namelijk 

begeleiding in hoe je meer actief kunt worden in 

het dagelijks leven en wordt er gekeken welke 

sport mogelijk is binnen het voorkeursgebied en de 

lichamelijke mogelijkheden van de deelnemers. 

1e artikel 

Het 1e artikel binnen het LEARN 2 MOVE 16-24 

project staat online. Hierin wordt de achtergrond en 

methode van het project beschreven. Indien je 

geïnteresseerd bent is het artikel te downloaden 

via de volgende link.  

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-

2431-10-79.pdf 

 

Website 

De LEARN 2 MOVE website staat sinds enige tijd 

online. Op deze website is informatie te vinden 

over het LEARN 2 MOVE 16-24 onderzoeks-

project, maar ook over de LEARN 2 MOVE 

onderzoeksprojecten bij andere leeftijdsgroepen.  

http://cp-research.nl/LEARN2MOVE/ 

 

Bedankt 

We willen alle 

deelnemers 

aan het 

onderzoek 

bedanken 

voor hun inzet 

We zijn heel 

blij met jullie 

medewerking, 

zonder jullie is 

de uitvoering 

van dit project 

niet mogelijk. 

 

 

 

Germaine Borel tijdens de fitnesstraining 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
Met deze nieuwsbrief houden we belangstellenden op de hoogte van de voortgang van het 
LEARN 2 MOVE 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 | Website: http://cp-research.nl/LEARN2MOVE/ 


