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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 kindgerichte, 

omgevingsgerichte en reguliere interventies bij 2-3 

jarige kinderen met Cerebrale Parese.

Afscheid onderzoeksassistenten

Nu de dataverzameling van het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek is afgerond zijn de onderzoeksassistenten 

hun werkzaamheden gestopt. 

“In de afgelopen maanden zijn we erg druk geweest met het afnemen van metingen. De 

deelnemers die als laatste in het onderzoek zijn geïncludeerd hebben hun onderzoek 

inmiddels afgerond. Op donderdag 6 maart hadden we de laatste kindmeting, daarbij zijn 

alle gegevens voor het onderzoek compleet! Hiermee is dus een einde gekomen aan het 

bezoeken van de revalidatiecentra. Helaas is hiermee ook een einde gekomen aan mijn

Stand van zaken

Hoe nu verder?

We zijn druk bezig om de data die het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek heeft opgeleverd te analyseren. In 

de volgende nieuwsbrief (najaar 2014) zullen we u op de hoogte brengen van de resultaten. De 

resultaten worden in Nederlandstalige informatiebladen opgenomen en ook opgeschreven in 

Engelstalige wetenschappelijke artikelen. De informatiebladen kunt u straks vinden op de                 

LEARN 2 MOVE website (www.cp-research.nl/LEARN2MOVE). Op deze website worden ook de 

resultaten van de andere LEARN 2 MOVE onderzoeken gepresenteerd. Als het proefschrift van Anne 

Kruijsen-Terpstra, onderzoeker LEARN 2 MOVE 2-3, klaar is ontvangen alle deelnemers een Nederlandse 

samenvatting van het proefschrift.

werkzaamheden als onderzoeksassistent. De afgelopen periode heb ik met 

plezier de metingen afgenomen en ben ik druk geweest met het verwerken 

van de onderzoeksgegevens. Bedankt voor de leuke meetmomenten en

contacten die ik met jullie heb gehad! Groetjes, Mariëlle Ellens “

Afgelopen maart 2014 heeft de allerlaatste meting voor het 

LEARN 2 MOVE 2-3 plaats gevonden. Een geweldige mijlpaal!
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Colofon

Met deze nieuwsbrief hopen we mensen met CP, hun ouders en zorgverleners op de hoogte te houden van de voortgang van het 
LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek. Voor meer informatie: Anne Kruijsen-Terpstra, De Hoogstraat Revalidatie 
Email: a.kruijsen@dehoogstraat.nl | Website: http://www.cp-research.nl/LEARN2MOVE

Aankondiging symposium

Zet het alvast in uw agenda! Op vrijdag 3 oktober 2014 wordt 

een gezamenlijk symposium georganiseerd door 

LEARN 2 MOVE en de Dutch Academy of Childhood Disability

(Dutch-ACD).  Het symposium heeft als titel: 

“De UITDAGING: Communicatie tussen Onderzoek, Onderwijs, 

Zorgprofessionals en Cliënten”.

Op dit symposium zullen de onderzoekers van                   

LEARN 2 MOVE in de vorm van een workshop hun 

bevindingen presenteren. Het programma van het 

symposium is bijgevoegd bij de nieuwsbrief. 

Bedankt!

Bij deze willen we iedereen die het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek

mede mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken! 

Alle kinderen en hun ouders die hebben deelgenomen, de 

therapeuten, de planners, de revalidatieartsen en alle anderen die 

zich voor het onderzoek hebben ingezet: 

hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet!!

De projectgroep van het 

LEARN 2 MOVE 2-3

onderzoek wenst u een 

hele fijne zomervakantie toe!
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