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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. 

Inclusie kinderen 

In het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek willen we 94 

deelnemers includeren. Tot nu toe hebben we 6 

kinderen en hun ouders geïncludeerd. Nog 88 te 

gaan dus. Dat is best veel, dus we willen iedereen 

vragen om alle zeilen bij te zetten! 

Trainingsdag therapeuten 

Therapeuten in de kind- en omgevingsgerichte 

interventiegroep in het LEARN 2 MOVE 2-3 

onderzoek volgen een eendaagse training. Op 16 

maart heeft een gezamenlijke trainingsdag voor 

therapeuten van Rijndam Revalidatiecentrum, 
Revalidatiecentrum Tolbrug en Centrum voor 

Revalidatie locatie Beatrixoord plaatsgevonden. 

Het was een inspirerende trainingsdag, aldus een 

van de therapeuten:  
 

 “Een leuke, leerzame dag waarin de diverse 
benaderingen (kindgericht of omgevingsgericht) 
werden toegelicht, afhankelijk van je groepsindeling 
na de loting. Vooraf had ik bij deze twee 
benaderingen hele andere ideeën. Met het volgen 
van deze dag is op een praktische manier door 
middel van filmmateriaal een duidelijk beeld 
ontstaan over de benadering en ons aandeel aan het 
onderzoek.” 

LEARN 2 MOVE 2-3 in het land 

In april 2010 zijn Rijndam Revalidatiecentrum, 

Revalidatiecentrum Tolbrug en afdeling kinder-

revalidatie van het Centrum voor Revalidatie 

locatie Beatrixoord gestart met het LEARN 2 

MOVE 2-3 onderzoek. De revalidatieartsen zijn 
momenteel ouders aan het benaderen over het 

onderzoek. In Beatrixoord is de eerste deelnemer 

al geïncludeerd. 

 

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.  

Centra die participeren in LEARN 2 MOVE 2-3 

In september 2010 gaan er naar verwachting nog 

10 nieuwe centra van start met het onderzoek. In 

totaal doen er dus waarschijnlijk 13 centra mee aan 

het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek. Een geweldig 

aantal ! 
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