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    Het Learn to Move project wordt mede mogelijk     
    gemaakt door ZonMw en de Phelps Stichting. 

Learn to Move 2-3 nieuwsbrief 
Editie nummer 1, december 2008 
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Learn to Move (L2M) 
Learn to Move is een landelijk onderzoeksprogramma dat de effecten en mechanismen van 
leeftijdsspecifieke interventies voor kinderen en jongeren met cerebrale parese (CP) gaat 
bestuderen. Het onderzoek is verdeeld in vier deelprojecten met elk een eigen 
leeftijdscategorie: L2M 0-2, L2M 2-3, L2M 7-12 en L2M 16-24. De onderzoeken  worden zoveel 
mogelijk op elkaar afgestemd, al heeft ieder deelproject ook zijn eigen aandachtspunten.  

Learn to Move 2-3 
Doel van L2M 2-3, is de interventie voor 
kinderen met CP te optimaliseren. In dit 
onderzoek worden 1) kindgerichte 
interventie, 2) omgevingsgerichte 
interventie en 3) reguliere interventie met 
elkaar vergeleken. Van deze worden de 
doeltreffendheid en de werkings-
mechanismen bestudeerd bij jonge kinderen 
(2-3 jaar) met CP. Hierbij kijken we vooral 
naar de ontwikkeling van dagelijkse 
activiteiten en participatie van de kinderen, 
en naar het gezinsfunctioneren. De kinderen 
krijgen 6 maanden lang de aan hen 
toegewezen interventie en na deze periode 
krijgen alle kinderen nog 3 maanden 
reguliere interventie.  

 

Projectgroep L2M 2-3 
Anne Kruijsen is bewegingswetenschapper 
en fysiotherapeut. Zij werkt sinds november 
in Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde in  
De Hoogstraat, Utrecht. Als junior 
onderzoeker is zij verantwoordelijk voor de 
dagelijkse uitvoering van het L2M 2-3 
onderzoek.  
De projectgroep bestaat verder uit: 
- Marjolijn Ketelaar, senior onderzoeker 

kinderrevalidatie, De Hoogstraat 
- Olaf Verschuren, kinderfysiotherapeut en 

onderzoeker, De Hoogstraat 
- Prof. Dr. Eline Lindeman, hoogleraar 

revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht 
- Prof. Dr. Marian Jongmans, hoogleraar 

orthopedagogiek, en pediatrische 
psychologie, Universiteit Utrecht 

- Jan Willem Gorter,  kinderrevalidatiearts 
en onderzoeker, CanChild, Canada 

- Johannes Verheijden, 
beleidsmedewerker zorg, BOSK 

Colofon 
Met deze nieuwsbrief hopen wij professionals en betrokkenen op de hoogte te houden van de 
voortgang van het Learn to Move 2-3 onderzoek. Voor meer informatie: Anne Kruijsen,  
Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht. Tel: 030-2561362. 
Email: a.kruijsen@dehoogstraat.nl.  

L2M 2-3 is tot stand gekomen in afstemming 
met de ‘Focus on Function study’ van 
CanChild in Canada. 



 
 


