
 

 

 

 

 

Stand van Zaken 

 

De inclusie van het onderzoek is inmiddels 

stopgezet; er kunnen geen nieuwe 

deelnemers meer instromen. In totaal nemen 

maar liefst 57 jongeren en jongvolwassenen 

met CP deel aan het onderzoek, waarvan er 

48 het onderzoek helemaal hebben afgerond. 

De overige deelnemers zullen het onderzoek 

op korte termijn gaan afronden. 

 

Elke deelnemer wordt 4 keer gezien voor 

onderzoeksmetingen. Tijdens deze onder-

zoeksmetingen worden veel gegevens 

verzameld om een beeld te krijgen over hoe 

de situatie van de deelnemer verloopt in de 

tijd. Momenteel zijn we druk bezig om deze 

meetgegevens uit te werken en te analyseren. 

Over deze gegevens zullen we verschillende 

onderzoeksartikelen gaan schrijven. Bij een 

volgende editie hoop ik jullie dan ook graag te 

kunnen informeren over de resultaten van het 

LEARN 2 MOVE 16-24 onderzoek.  

 

Succesvol sportadvies 

 

De deelnemers die in de trainingsgroep zijn 

geloot hebben de mogelijkheid om deel te 

nemen aan sportadvies. Hierbij wordt gezocht 

naar een geschikte sport passend bij de 

lichamelijke mogelijkheden. Bij dit sportadvies 

wordt onder andere rekening gehouden met 

de  sportvoorkeuren,  financiële  middelen   en  

 

 

 

 

mogelijkheden tot vervoer. Leuk om te 

vermelden is dat 1 van de deelnemers aan 

LEARN 2 MOVE 16-24 momenteel deel uit 

maakt van het Nederlands CP-voetbalteam. 

Deze deelnemer was al actief was in een 

regulier voetbalteam. Tijdens het sportadvies 

werd hij gewezen op het bestaan van CP 

voetbal en momenteel maakt hij dus deel uit 

van het Nederlands CP voetbalteam. Met dit 

team is hij onlangs naar Rusland en Oekraïne 

geweest voor internationale CP voetbal-

toernooien. Daarnaast is hij in de race om 

geselecteerd te worden voor het team dat dit 

jaar zal deelnemen aan de Paralympics in 

Londen. Dit gunnen wij hem natuurlijk van 

harte en zou de kroon op het werk van het 

sportadvies zijn! 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

Internationaal CP congres 

 

In oktober 2012 zullen we het internationale 

CP congres in Pisa bezoeken om op de 

hoogte te worden gebracht van de laatste 

stand van zaken wat betreft onderzoek naar 

personen met CP. Zelf zullen we daar de 

“Module Actieve 

Leefstijl en Sport-

stimulering’, zoals 

in LEARN 2 MOVE 

16-24 toegepast, 

presenteren en 

onze ervaringen 

met de module 

delen.  

  

Aankondiging LEARN 2 MOVE / PERRIN+ / 

D-ACD symposium 

 

Op vrijdag 30 november 2012 zal het 

gezamenlijke    symposium   van    LEARN   2  

 

 

 

 

MOVE, PERRIN+ en de D-ACD plaatsvinden. 

Zowel professionals als personen met CP zijn 

welkom op dit symposium. De aankondiging 

van het symposium is toegevoegd aan de 

nieuwsbrief. Noteer het alvast in je agenda! 

 

Website 

 

Meer informatie over LEARN 2 MOVE 16-24 

en de LEARN 2 MOVE onderzoeksprojecten 

bij andere leeftijdsgroepen is te vinden op 

onze website:  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 



 

 

 

 

 

Symposium van PERRIN+, L2M en D-ACD 

Cerebrale parese: What's new?! 

Waar: Utrecht 

Wanneer: 30 november 2012 

Voor wie: Werkers in de kinderrevalidatie en andere professionals betrokken bij kinderen met 

Cerebrale Parese. Ook ouders zijn welkom! 

Noteer het vast in uw agenda! 

Gedetailleerd programma en mogelijkheid voor opgave volgt in september. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: info@dutch-acd.nl 

PROGRAMMA 

Binnen PERRIN+ zijn de gegevens van alle kinderen met Cerebrale Parese uit het PERRIN 

onderzoek van 1-24 jaar aan elkaar gekoppeld en longitudinaal geanalyseerd. Dit levert unieke 

informatie op over de lange termijn ontwikkeling van het motorisch en dagelijks functioneren 

en participatie.  

Vanuit LEARN 2 MOVE zullen de eerste resultaten van de effectonderzoeken naar interventies bij 

kinderen met Cerebrale Parese van verschillende leeftijden gepresenteerd worden. 

En vanuit de Dutch-ACD zal informatie van de EACD 2012 en andere onderwerpen 

gepresenteerd worden. 

Tevens zal de KFA Revalidatie Prijs 2012 uitgereikt worden! 

Voor meer informatie over deze prijs zie: www.kinderfondsadriaan.nl 

Gedetailleerd programma en mogelijkheid voor opgave volgt in september. 

 

In samenwerking met BOSK 

 

 


