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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 de effectiviteit van drie interventies 
bij 2-3 jarige kinderen met cerebrale 
parese.

Stand van zaken

Op dit moment doen 37 kinderen uit de 12 
deelnemende centra mee aan het LEARN 
2 MOVE 2-3 onderzoek. Om het beoogde 
aantal deelnemers te halen moet er 
komend jaar dus nog veel gebeuren! 
Hierover leest u verder op in deze 
nieuwsbrief meer.  
Vanaf september 2011 start ook RC De 
Trappenberg met de inclusie van 
kinderen. 

Op naar de eindsprint!

Het kopje geeft het al aan; we gaan op 
naar de eindsprint! Na de zomervakantie 
als iedereen weer fris en fruitig is moeten 
allen zeilen worden bijgezet om zoveel 
mogelijk kinderen aan het LEARN 2 MOVE 
2-3 onderzoek te gaan laten deelnemen. 
Hoe dichter we bij het beoogde aantal 
kinderen van 90 komen, hoe beter!

Wie gaat er winnen ?!

Tot en met maart 2012 kunnen de nieuwe 
deelnemers nog van start met het 
onderzoek.  Het team van het 
revalidatiecentrum dat in maart 2012 de 
meeste deelnemers heeft geïncludeerd
staat een feestelijke verrassing te 
wachten!

Aantal gestarte kinderen per centrum
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Let op! VerlagingLet op! Verlaging

InclusieleeftijdInclusieleeftijd
Allen opgelet; vanaf 
september 2011 kunnen 

kinderen vanaf anderhalf 
jaar geïncludeerd worden
in het LEARN 2 MOVE 2-3 
onderzoek. Dit om te zorgen 
dat zoveel mogelijk kinderen 
de kans krijgen om deel te 
nemen aan het onderzoek.
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Terugkombijeenkomst voor therapeuten

Begin september zal er voor de 
therapeuten die deelnemen aan het 
LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek een 
terugkombijeenkomst georganiseerd 
worden. 

Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de 
resultaten tot nu toe presenteren. 
Daarnaast zal er uitgebreid aandacht 
besteed worden aan de ervaringen tot nu 
toe van de deelnemende therapeuten.
We hopen dat vanuit elk centrum 
therapeuten aanwezig kunnen zijn. 
Nadere informatie over deze bijeenkomst 
volgt per e-mail. 

Extra trainingsdag therapeuten

Op dinsdag 6 september 2011 worden de 
therapeuten van Revalidatiecentrum De 
Trappenberg getraind in de onderzoeks-
interventies van het LEARN 2 MOVE 2-3 
onderzoek.
Het is voor therapeuten uit de twaalf 
andere participerende centra ook 
mogelijk om nog deel te nemen aan deze 
trainingsdag. Mochten er dus nog 
nieuwe therapeuten zijn die graag aan de 
trainingsdag willen deelnemen neem dan 
zo snel mogelijk contact op met Anne 
Kruijsen om je aan te melden.

Nieuwe wervingsposter

Om iedereen alert te maken op het 
LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek is er een 
nieuwe wervingsposter ontworpen die 
kan worden opgehangen in de 
wachtkamers, behandelruimtes, etc. De 
wervingsposter wordt deze zomer aan 
alle participerende  centra uitgedeeld.

Ouderinterviews
In het  LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek worden diverse meetinstrumenten gebruikt om de 
veranderingen over de tijd te meten bij zowel de deelnemende kinderen, ouders en 
therapeuten. Naast deze kwantitatieve gegevens willen we graag meer inzicht krijgen in 
hoe de ouders en therapeuten de onderzoeksinterventies en hun deelname aan het LEARN 
2 MOVE 2-3 onderzoek hebben ervaren.
Vanaf de zomer wordt een deel van de ouders benaderd met de vraag om deel te nemen 
aan een diepte-interview. In dit interview zal dieper worden ingegaan op de ervaringen van 
de ouders ten aanzien van de behandeling die hun kind heeft ontvangen, hoe  zij deelname 
aan het onderzoek hebben ervaren en zal worden ingegaan op voorkeuren van ouders ten 
aanzien van de behandeling.
De ervaringen van de therapeuten worden onderzocht tijdens de terugkombijeenkomst. 
Mogelijk wordt ook een deel van de therapeuten individueel geïnterviewd.
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Evaluatie van het video-observatie protocol –Studenten stage 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik al over mijn onderzoeksstage binnen LEARN 2 MOVE 2-3
voor de masterstudie Bewegingswetenschappen. Voor deze stage heb ik een video-
observatie protocol ontwikkeld waarmee de handelingen van de therapeut tijdens een 
behandeling kunnen worden ingedeeld. Het protocol bestaat uit handelingen die horen bij de 
kindgerichte interventie en handelingen die horen bij de omgevingsgerichte interventie.
Na het ontwikkelen van het protocol was het tijd om deze te evalueren. Daarvoor zijn een 
aantal behandelingen (opgenomen op video) geobserveerd. Waar ik in de vorige nieuwsbrief 
nog een heleboel vragen had, heb ik inmiddels een heleboel antwoorden! Want wat kan ik nu 
allemaal zeggen over het protocol: (1) een video wordt met dit protocol door één persoon 
hetzelfde gescoord als deze een maand later dezelfde video scoort, (2) ook verschillende 
personen scoren een video met dit protocol op dezelfde manier, (3) het protocol lijkt tot nu 
toe compleet, maar kan op sommige kleine puntjes nog worden aangepast, (4) er moet 
kritisch naar het protocol gekeken blijven worden. 

Maar wat kunnen we nu zeggen over de geobserveerde 
behandelingen? Therapeuten in de kindgerichte interventie 
besteden een groter percentage van de behandeling aan 
kindgerichte handelingen dan therapeuten in de 
omgevingsgerichte en reguliere interventie. Therapeuten in de 
omgevingsgerichte interventie besteden een groter 
percentage van de behandeling aan omgevingsgerichte 

handelingen dan therapeuten in de kindgericht en reguliere interventie. En dat is helemaal in 
lijn met de verwachtingen, erg fijn! Toch blijkt ook dat therapeuten in de kindgerichte 
interventie ook nog tijd besteden aan omgevingsgerichte handelingen en dat therapeuten in 
de omgevingsgerichte interventie ook nog tijd besteden aan kindgerichte handelingen. De 
therapeuten in de reguliere interventie laten, zoals verwacht, een mix zien tussen 
kindgerichte en omgevingsgerichte handelingen.
Met deze antwoorden is er een einde gekomen aan mijn onderzoeksstage binnen LEARN 2 
MOVE 2-3. Het was een leuke ontdekkingstocht! 

Groeten,
Suzan Schreurs

Colofon

Met deze nieuwsbrief hopen wij betrokkenen en professionals 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 | Website: http://www.cp-research.nl/LEARN2MOVE


