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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. Een onderzoek naar de 

effectiviteit van drie interventies bij 2-3 jarige 

kinderen met Cerebrale Parese.

Mariëlle Ellens

In de vorige nieuwsbrief stelde Mariëlle Ellens zichzelf voor en vertelde zij over haar 

afstudeeronderzoek. Ondertussen heeft zij het stokje overgenomen van Margreet L’homme-van de 

Weerd en werkt zij nu als hoofdonderzoeksassistent bij het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek. U kunt haar 

dus aan de telefoon krijgen of bijvoorbeeld tegen komen bij de metingen. Hieronder verteld Mariëlle 

over de resultaten van haar afstudeeronderzoek: “Het doel van mijn afstudeeronderzoek was om te 

kijken naar de relatie tussen Cerebrale Parese (CP) en cognitie (denken en begrijpen) van kinderen. De 

resultaten wijzen tot nu toe uit dat een ernstige vorm van CP een negatieve invloed heeft op de 

cognitie. Omdat er nog niet veel onderzoek is gedaan naar dit onderwerp leek het mij interessant om dit

Stand van zaken

In juli 2013 is de laatste deelnemers voor 

LEARN 2 MOVE 2-3 van start gegaan. We 

hebben de afgelopen jaren 68 kinderen en 

hun ouders kunnen includeren in het 

onderzoek. Daar zijn we ontzettend blij mee! 

In de grafiek hiernaast kunt u zien uit welke 

centra de deelnemers vandaan komen. 

Momenteel hebben 55 kinderen en hun 

ouders het onderzoek al afgerond. Naar 

verwachting vindt de allerlaatste meting voor 

het onderzoek plaats in maart 2014. 

te onderzoeken. Ik heb gekeken of er een verband bestaat tussen de cognitie en de 

motoriek, en of er een verband bestaat  tussen cognitie en dagelijkse activiteiten. Uit 

mijn onderzoek blijkt dat er kleine verbanden bestaan. Wij hebben gevonden dat 

kinderen met CP over het algemeen een lagere cognitie hebben dan kinderen zonder 

CP. Er zal nog meer onderzoek gedaan moeten worden naar de cognitie bij kinderen 

met CP, maar ik ben blij dat ik een steentje heb kunnen bijdragen!”

Horen we straks nog wat?

Komend jaar blijven we u informeren via de 

nieuwsbrieven. Naar verwachting is Anne 

Kruijsen-Terpstra, onderzoeker van 

LEARN 2 MOVE 2-3, in de zomer van 2014 klaar 

met haar proefschrift over het onderzoek. Alle 

deelnemers ontvangen van het proefschrift een 

Nederlandse samenvatting.

Aantal kinderen per centrum

De Hoogstraat; 13

Trappenberg; 2

Rijndam; 10

Vogellanden; 7

Adelante; 10

Revant-Breda; 5

Beatrixoord; 2

Leijpark; 6

Tolbrug; 3
Revalidatie Friesland; 4

Reade; 1

Sint Maartenskliniek; 2
Roessingh; 3
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Literatuurstudie ervaringen van ouders van jonge kinderen met CP

Afgelopen augustus is voor het wetenschappelijke tijdschrift Child: care, health and development een 

literatuurstudie verschenen geschreven door de onderzoekers van het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek. 

Het doel van dit literatuuronderzoek was om een overzicht te geven van de ervaringen en de daarmee 

samenhangende factoren van ouders van jonge kinderen (0-5 jaar) met Cerebrale Parese in relatie tot de 

fysio- en/of ergotherapie behandeling van hun kind. Uit de literatuur kwam naar voren dat professionals 

die met jonge kinderen werken zich bewust moeten zijn van het belang van familieprofessioneel 

partnerschap en de tijd die het kost om dit op te bouwen met ouders. Verder moeten ze zich realiseren 

dat elk gezin en elk gezinslid uniek is en zijn of haar eigen behoeften, voorkeuren en perspectieven heeft 

die kunnen variëren over de tijd. Het vaststellen van rollen en taken van zowel therapeuten als ouders 

moet een gezamenlijk proces zijn waarin voorkeuren over de tijd kunnen veranderen. Hierbij moet de 

bredere context van het kind binnen een gezin worden erkend die van invloed is 

op de ervaring van ouders van kinderen met Cerebrale Parese. 

Kruijsen-Terpstra AJA, Ketelaar M, Boeije H, Jongmans MJ, Gorter JW, Verheijden J, Lindeman E, 

Verschuren O, Parents’ experiences with physical and occupational therapy for their young child 

with cerebral palsy: a mixed studies review. Child: Care, Health and Development Epub 2013

Poster – ervaringen van ouders

Over de resultaten van de ouderinterviews is een 

wetenschappelijke poster gemaakt. Deze poster wordt 

gepresenteerd op het 25ste European Academy of 

Childhood Disability congres (EACD 2013), wat op 10-12 

oktober 2013 plaats vindt in Newcastle, Engeland. Dit 

congres wordt altijd druk bezocht door artsen, 

therapeuten en onderzoekers van over de hele wereld. 

Hiernaast ziet u een miniatuur versie van de poster. Een 

grote versie van de poster is na het congres terug te 

vinden op de website:

www.cp-research.nl/LEARN2MOVE


