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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.

Stand van zaken

Op dit moment doen er 55 kinderen mee aan 

het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek. In de 

grafiek hiernaast ziet u het aantal gestarte 

kinderen over de tijd. Zoals uit de grafiek af te 

lezen is, hebben we dit jaar in februari en 

maart veel nieuwe deelnemers kunnen 

verwelkomen. We hopen na de 

zomervakantie weer een hoop nieuwe 

aanmeldingen binnen te krijgen!

Teams let op!

We hebben jullie hulp om de laatste 15 nieuwe 

deelnemers te vinden hard nodig! Vanaf juni 

2012 zullen we voor elke nieuwe deelnemer 

het betreffende team trakteren op een taart.
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Aantal gestarte kinderen over de tijd

Studenten stage - Resultaten ervaringen van ouders, deel 1

Hallo allemaal, 

Een aantal maanden geleden heb ik in deze nieuwsbrief een klein stukje geschreven over mijn 

afstudeerproject bij het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek. Naar aanleiding hiervan heb ik een aantal 

ouders geïnterviewd over hun ervaringen met het onderzoek. Inmiddels hoop ik bijna af te studeren 

en heb ik met uw hulp antwoord gekregen op de vraag wat ouders belangrijk vinden in het proces 

van de behandeling hun kind. Er bleken een aantal aspecten te zijn die vrijwel alle ouders belangrijk 

vonden. Kort samengevat waren dit behoefte aan informatie over de ontwikkeling en de dagelijkse 

belevenissen van het kind, informatie over praktische zaken en informatie over de mogelijkheden op 

het gebied van therapie. Daarnaast vonden de geïnterviewde ouders het belangrijk dat de 

communicatie met de therapeut goed was. Daarbij werden eerlijkheid, openheid, luisteren naar de 

ouders en uitleg door de therapeut regelmatig genoemd. Het derde wat uit de interviews naar voren 

kwam was het belang van samenwerking. Ouders wilden graag advies van de therapeut, meedenken 

over het proces van de behandeling en overleg bij beslissingen. Tenslotte werd door vrijwel alle 

ouders het belang van zelfstandigheid, motorische ontwikkeling en het geluk van het kind genoemd. 

Ik vond het erg leuk om op deze wijze een kijkje te mogen nemen in de wereld van de 

kinderrevalidatie en de wijze waarop u als ouder hierbij betrokken bent. Ik wens u samen met uw 

kind(eren) het allerbeste en wil u hartelijk bedanken voor het delen van uw ervaringen! 

Met vriendelijke groeten,  Sjoukje Schuttel
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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
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Binnen het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek heb ik mijn onderzoek gericht op de beleving van ouders 

over de rol van de therapeut tijdens de behandeling van LEARN 2 MOVE. Sjoukje en ik, Mirte, hebben 

hier interviews bij de ouders voor afgenomen. Misschien hebben jullie ons wel gezien. Hierbij kort de 

bevindingen over wat ouders belangrijk vinden in de rol van de therapeut.

In het huidige onderzoek zijn de ervaringen, wensen en behoeften van Nederlandse ouders van een 

jong kind met CP betreffende de rol van de therapeut met een kindgerichte, omgevingsgerichte en 

reguliere benadering nader onderzocht. Ouders vinden het belangrijk dat de therapeut beschikt over 

professionele kennis, een goede attitude heeft, werkt aan de relatie tussen kind en therapeut en een 

goede interactie met zowel ouders als de collega’s heeft. De rol van de therapeut is niet afhankelijk 

van een benadering (kind, omgevingsgericht of regulier). Opgemerkt is dat ouders vooral positieve 

ervaringen hebben met de therapeut. 

Met vriendelijke groet,

Mirte

De onderzoeksgroep gaat nu verder aan de slag met de ouderinterviews van Astrid Onderwater, 

Sjoukje Schuttel en Mirte van der Wel. In een latere nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. 

We willen in ieder geval alvast alle ouders hartelijk bedanken die hebben meegewerkt aan de 

interviews!

Aankondiging LEARN 2 MOVE / PERRIN+ / D-ACD symposium

Zet het alvast in uw agenda! Op vrijdag 30 november 2012 zal het gezamenlijke symposium van 

LEARN 2 MOVE, PERRIN+ en de  D-ACD gaan plaats vinden. De aankondiging van het symposium vindt 

u toegevoegd aan deze nieuwsbrief. 

Per centrum dat aan het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek deelneemt willen wij twee therapeuten de 

mogelijkheid bieden om op onze kosten aan het symposium deel te nemen. Ouders die met hun kind 

aan het LEARN 2 MOVE 2-3 onderzoek deelnemen kunnen dit symposium eveneens bezoeken zonder 

inschrijfkosten. Houd de website van LEARN 2 MOVE (http://www.cp-research.nl/LEARN2MOVE) in de 

gaten voor meer informatie.
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