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Nieuwsbrief 
Met deze tweede nieuwsbrief willen we  u 
graag op de hoogte brengen van de 
voortgang van LEARN 2 MOVE 2-3. Het 
onderzoek naar effectiviteit van interventies 
bij 2-3 jarige kinderen met cerebrale parese. 

Goedkeuring 
Het onderzoeksproject LEARN 2 MOVE 2-3 is  
begin juni goedgekeurd door de Medisch 
Ethische Toetsingscommissie (METC) van het 
UMC Utrecht.  Dit is een belangrijke mijlpaal! 

LEARN 2 MOVE 2-3 gaat van start! 
In september 2009 gaat het LEARN 2 MOVE 
2-3 van start in Revalidatiecentrum De 
Hoogstraat in Utrecht. Vanaf januari 2010 
kunnen revalidatiecentra en 
revalidatieafdelingen van ziekenhuizen  uit 
heel Nederland mee doen aan het 
onderzoek. Wilt u ook mee doen aan het 
LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek ?! Laat het ons 
dan weten op: a.kruijsen@dehoogstraat.nl ! 

Website 
Op www.cp-research.nl vindt u de website 
(nog in ontwikkeling) van LEARN 2 MOVE.  

LEARN 2 MOVE - landelijk 
LEARN 2 MOVE 2-3 maakt deel uit van een 
landelijk onderzoeksprogramma.  De andere 
drie LEARN 2 MOVE onderzoeksprojecten 
zijn inmiddels ook goedgekeurd door de 
METC. In LEARN 2 MOVE 0-2 zijn de eerste 
kinderen al in het onderzoek ingestroomd. 
LEARN 2 MOVE 7-12 en  
LEARN 2 MOVE 16-24 zullen ook in 
september 2009 van start gaan. 

Colofon 

Met deze nieuwsbrief hopen wij professionals en betrokkenen op de hoogte te houden van de 
voortgang van het LEARN 2 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.  
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Voortgang 
De afgelopen maanden zijn we druk bezig 
geweest met de voorbereidingen van het 
onderzoek. Zo hebben we bijvoorbeeld met 
therapeuten uit de zorg een training 
ontwikkeld voor therapeuten die in het 
onderzoek de kindgerichte en 
omgevingsgerichte  interventie gaan geven. 



 


