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Nieuwsbrief 
Met deze 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. 

Eerste deelnemers 
In september is het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek van 
start gegaan in Revalidatiecentrum de Hoogstraat. De 
eerste vier kinderen zijn voor de eerste keer gemeten en 
krijgen nu van hun therapeuten de door loting 
toegewezen interventie. Begin 2010 zal weer een nieuwe 
groep ouders en kinderen worden benaderd om mee te 
doen aan het onderzoek. Ouders en kinderen kunnen tot 
en met januari 2011 instromen in het onderzoek. 

Internationale symposium “A global status quo on 
Cerebral Palsy” 
Van 5 tot en met 7 november vond in Utrecht het  
internationale symposium “A global status quo on 
Cerebral Palsy” plaats. We hebben hier het landelijke 
LEARN 2 MOVE onderzoek gepresenteerd. De vier 
onderzoeksprojecten hebben een gezamenlijke 
presentatie gehouden. Ook hing er van elk onderzoeks-
project een poster. De poster van LEARN 2 MOVE 2-3 
vindt u op de achterkant van deze nieuwsbrief. Het 
congres is druk bezocht door zowel professionals als 
ouders uit binnen- en buitenland. Er was veel 
belangstelling voor het LEARN 2 MOVE onderzoek. 

Onderzoeksassistenten  
De metingen voor LEARN 2 MOVE 2-3 worden door 
onderzoeksassistenten uitgevoerd. Deze onderzoeks-
assistenten hebben een training gehad in de 
meetinstrumenten die in het onderzoek gebruikt 
worden (GMFM-88, PEDI-NL en BSID-II cognitieve schaal). De 
eerste metingen zijn goed verlopen.  
De onderzoeks-assistenten die de eerste metingen 
hebben gedaan zijn; Marjolijn van Alst (orthopedagoog), 
Evelien Janssen (fysiotherapeut), Annemieke Jansen 
(ergotherapeut), Margreet van de Weerd 
(bewegingswetenschapper), Aniek Claassen (student 
bewegingswetenschappen) en Desirée Florisson 
(student orthopedagogiek). Anneleen de Pagter 
(ergotherapeut & orthopedagoog) en Ilona Post 
(student orthopedagogiek) zullen bij de komende 
metingen ook als onderzoeksassistent aan de slag gaan. 

LEARN 2 MOVE 2-3 in het land 
Het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek zal in Nederland in 
verschillende revalidatiecentra en revalidatie-
afdelingen worden uitgevoerd. Vanaf januari 2010 
zullen Rijndam Revalidatiecentrum, Revalidatie-
centrum Tolbrug, Revalidatie Friesland locatie 
Beetsterzwaag en afdeling kinderrevalidatie van het 
Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord gaan 
starten met het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek. 
Binnenkort worden de ouders geïnformeerd over 
het onderzoek en wordt hun gevraagd of ze willen 
deelnemen aan het onderzoek. De therapeuten 
worden getraind in de onderzoeksinterventie. 
Een groot aantal andere centra heeft ook 
belangstelling getoond in het onderzoek. Met deze 
centra gaan we bekijken wanneer ze  kunnen starten 
met deelname.  
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LEARN 2 MOVE - landelijk 
De onderzoeksprojecten LEARN 2 MOVE 0-2, LEARN 2 
MOVE 7-12 en LEARN 2 MOVE 16-24 zijn ook in volle 
gang. In alle onderzoeksprojecten zijn de eerste 
deelnemers begonnen met de onderzoeksinterventie.  

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.  

Fijne feestdagen & gelukkig nieuwjaar 
Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 
toegewenst namens  Marjolijn Ketelaar,  
Olaf Verschuren, Eline Lindeman, Marian Jongmans,  
Jan-Willem Gorter, Johannes Verheijden en Anne 
Kruijsen (de projectgroep van LEARN 2 MOVE 2-3). 

 



 


