
Het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door: 

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.

Effect van interventie

Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de drie

onderzoeksinterventies geen verschil is bij de

kinderen in hun ontwikkeling over de tijd. Kinderen

in de kindgerichte, omgevingsgerichte en reguliere

interventie lieten over de tijd eenzelfde

ontwikkeling zien in hun dagelijks functioneren.

Wat gebeurt er in de interventie

Tijdens het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek werd

rond 4 maanden na de start van het onderzoek van

ieder kind één behandeling gefilmd. Deze video s

zijn geanalyseerd om te onderzoeken wat er

precies gebeurde in de drie interventiegroepen.

Hierbij werden handelingen van de therapeuten

gescoord. Uit de analyse van de video-opnames van

de behandelingen blijkt dat de drie interventies van

elkaar kunnen worden onderscheiden op basis van

de handelingen van de therapeuten.

Dat betekent dat behandeling van een kind in de

omgevingsgerichte groep anders was dan die van

een kind in de kindgerichte groep. De therapeuten

hebben zich dus aan de opzet van het onderzoek

gehouden en deden wat er in het onderzoek van ze

gevraagd werd.
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Wensen en behoeftes van ouders

Omdat we het belangrijk vinden om meer inzicht

te krijgen in de wensen en behoeftes van ouders,

zijn 21 ouders die het LEARN 2 MOVE 2-3

onderzoek hadden afgerond geïnterviewd over

hun ervaringen, wensen en behoeftes. De

thema s die na analyse van de interviews naar

voren kwamen zijn informatie, communicatie,

partnerschap en ouder empowerment proces

(het proces van sterker worden en meer

vertrouwen krijgen). De wensen en behoeftes

van ouders van jonge kinderen met cerebrale

parese verschilden tussen ouders en

veranderden bij ouders over de tijd. Dit wordt

onder meer beïnvloed door contextuele factoren

(zoals de drukte van alledag) en hangt ook

samen met waar ouders in het empowerment

proces -van   leek tot   expert- staan.

Resultaten

In totaal hebben 68 kinderen en hun ouders vanuit 13

revalidatiecentra in Nederland aan het LEARN 2

MOVE 2-3 onderzoek deelgenomen. Hoofddoel van

het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek was om te

onderzoeken welke behandelvorm het meest

effectief is bij jonge kinderen met Cerebrale Parese.

De 13 deelnemende revalidatiecentra
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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. Website: http://www.cp-research.nl/LEARN2MOVE

Presentatie symposium

Op 3 oktober vond een inspirerend symposium plaats

georganiseerd door de D-ACD en het LEARN 2 MOVE

onderzoeksprogramma. Het thema van het symposium was:

Communicatie vanuit het perspectief van de cliënt, docent,

onderzoeker en zorgprofessionals.

Op het symposium werden vanuit verschillende perspectieven

ervaringen en ideeën rondom communicatie met elkaar gedeeld en

besproken. Er was veel aandacht voor het belang van een goede

samenwerking tussen ouders, zorgprofessionals en onderzoekers

en de rol die communicatie daarbij speelt. In de middag bestond het

programma uit diverse workshops waarin onder andere de eerste

resultaten van de 4 LEARN 2 MOVE onderzoeken werden

gepresenteerd door de onderzoekers en bediscussieerd met ouders

en zorgprofessionals. Hiernaast zit u een foto-impressie van de

presentatie vanuit het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek. Het was een

geslaagd symposium!

Hiermee is tevens ook een einde gekomen aan de reeks van nieuwsbrieven vanuit het LEARN 2 MOVE 2-3

onderzoek. Uitgebreidere informatie over de bevindingen van het onderzoek is straks te lezen in

Nederlandstalige informatiebladen op de LEARN 2 MOVE website (www.cp-research.nl/LEARN2MOVE) en

in Engelstalige wetenschappelijke artikelen. Op de website zal ook een link geplaatst worden naar een

korte videopresentatie over de resultaten.

Contact

Bij eventuele vragen kunt u voortaan terecht bij Marjolijn Ketelaar (e-mail: m.ketelaar@dehoogstraat.nl) of

Olaf Verschuren (e-mail: o.verschuren@dehoogstraat.nl). Beiden zijn senior onderzoeker bij het

LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek en werkzaam bij Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht van De

Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht.

LEARN 2 MOVE 2-3 nieuwsbrief
Editie nummer 13, Oktober 2014

Afscheid Anne

Onderzoeker Anne Kruijsen-Terpstra neemt afscheid van het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek:

“Geweldig hoe jullie je hebben ingezet voor het onderzoek. Hierdoor hebben we weer een

stukje van de grote puzzel naar de beste behandeling voor jonge kinderen met Cerebrale Parese

kunnen oplossen. Ik wil alle kinderen en hun ouders die aan het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek

hebben deelgenomen dan ook héél hartelijk bedanken voor hun deelname en inzet! Zodra mijn

proefschrift klaar is (medio 2015) ontvangen alle deelnemers een Nederlandse samenvatting

van het proefschrift. Hartelijke groeten, Anne”


