
 

Inmiddels is het VU Medisch Centrum (VUmc) in 

Amsterdam een half jaar bezig met het onderzoek 

LEARN 2 MOVE 7-12. Via deze nieuwsbrief doen wij 

verslag van de voortgang van dit onderzoek.  

 

Het doel van LEARN 2 MOVE 7-12 

In LEARN 2 MOVE 7-12 bepalen we het effect van 

een bewegingsprogramma op de dagelijkse 

bewegingsactiviteiten van kinderen met cerebrale 

parese (CP). Dit bewegingsprogramma vergelijken 

we met de gebruikelijke fysiotherapie. 

  

Voor wie is het 

Het bewegingsprogramma is geschikt voor kinderen 

met een spastische CP, in de leeftijd 7 t/m 12 jaar 

oud, die zelfstandig met of zonder hulpmiddel 

kunnen lopen. 

 

Welke fysiotherapeuten doen mee aan het 

onderzoek 

Op dit moment doen de fysiotherapeuten van de 

mytylscholen in Haarlem en in Bergen en 7 

kinderfysiotherapiepraktijken in Noord- en Zuid-

Holland mee aan LEARN 2 MOVE 7-12. Tussen 

oktober 2010 en februari 2011 hopen we nog een 

aantal nieuwe kinderfysiotherapiepraktijken en/of 

mytylscholen mee te kunnen laten doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe ver zijn we 

Deelnemers 

In september 2009 zijn we gestart met de eerste 

groep van 9 kinderen. Tussen september 2009 en 

februari 2010 zijn daar nog 25 kinderen bij 

gekomen. Deze 34 kinderen zijn via loting ingedeeld 

in twee groepen: een groep die het 

bewegingsprogramma volgt en een controlegroep die 

doorgaat met de gebruikelijke fysiotherapie. 

In totaal willen we 50 kinderen aan het onderzoek 

laten deelnemen. In schooljaar 2010-2011 zullen we 

de laatste groep van 16 kinderen laten starten. 

 

Bewegingsprogramma 

Inmiddels hebben 12 kinderen het 

bewegingsprogramma helemaal afgerond. Zij hebben 

16 weken keihard getraind om de beenspieren 

sterker te maken en de conditie te verbeteren.  

Daarnaast zijn zij samen met hun ouders thuis 

geïnterviewd over sporten en bewegen. Aan ouders 

en kinderen werd gevraagd of zij tevreden waren 

met de hoeveelheid beweging. Er werd indien 

gewenst informatie verschaft over sporten en 

bewegen. Tijdens het huisbezoek konden ouders en 

kinderen aangeven welke activiteiten zij graag beter 

zouden willen kunnen. Deze activiteit werd 

vervolgens een aantal keer met de fysiotherapeut in 

de relevante situatie (bijvoorbeeld thuis of in de 

buurt) geoefend. Tot slot zijn de kinderen 

uitgenodigd voor een sportworkshop. Vrijwilligers 

van Only Friends hebben de kinderen (met 

LEARN 2 MOVE in cijfers  

“tot nu toe” 

18 Jongens, 16 Meisjes 

Gemiddelde leeftijd 9,4 jaar 

19 gewichtenvestjes 
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Bestemd voor ouders, deelnemers,kinderfysiotherapeuten 

 en andere betrokkenen 

Deelnemende kinderfysiotherapeuten 

Gewichtenvestje 



 Bedankt! 

We willen alvast alle kinderen, ouders en 

fysiotherapeuten, bedanken voor alle inzet tot 

nu toe. Wij zijn heel blij met jullie 

medewerking. 

broertjes/zusjes/vriendinnetjes) 

tijdens deze workshop kennis laten 

maken met kickboksen, voetbal en 

handballen. Aan alle bezwete en blije 

gezichten was te zien dat de 

sportworkshop een groot succes was. 

Omdat het zo leuk was, gaan we 

volgend jaar, na afloop van LEARN 2 

MOVE, nog een keer zo’n workshop 

organiseren voor de kinderen uit de controlegroep. 

 

Metingen 

In totaal worden er verdeeld over een jaar 4 

metingen op het VUmc uitgevoerd, waarbij onder 

andere de fitheid is gemeten. 34 Kinderen zijn al op 

het VUmc langs geweest voor de eerste meting. 16 

Kinderen hebben zelfs al 3 keer op het VUmc 

meegedaan aan de metingen. Over een half jaar 

volgt voor hen nog 1 laatste meting om te bepalen 

wat het effect van het bewegingsprogramma is op 

de lange termijn. Tijdens de metingen hebben de 

kinderen goed hun best gedaan. Sommige testjes 

waren best moeilijk. Er moest bijvoorbeeld gefietst 

worden tegen een steeds zwaarder wordend verzet, 

alsof je een berg opfietste: Het leek de tour de 

France wel! 

 

Na de meting hebben alle kinderen voor 

een week een StepWatch meegekregen. Dit 

apparaatje meet hoeveel je op ieder 

moment van de dag beweegt. 

 

Resultaten 

Wij krijgen van veel ouders de vraag of zij 

mogen weten hoe hun kind heeft 

gepresteerd tijdens de metingen. Na de 

laatste meting krijgt iedereen daarom een 

samenvatting van de persoonlijke resultaten. 

In de volgende nieuwsbrief hopen we u meer te 

kunnen vertellen over de resultaten. 

 

Met dank aan alle deelnemende fysiotherapeuten van: 

mytylschool De Regenboog (Haarlem), 

Kinderfysiotherapiepraktijk Hoofddorp, 

Kinderfysiotherapie Uithoorn, mytylschool De Ruimte 

(Bergen), Kinderfysiotherapiepraktijk Het Rendier 

(Huizen), Praktijk Hoep-Zuid (Schagen), 

Kinderfysiotherapie Du Quesne van Bruchem (Noord-

Scharwoude), Fysiotherapiepraktijk Bos Lünnemann 

(Sassenheim) en Fysiotherapie Zwanenlaan (Anna-

Paulowna).

 

Het LEARN 2 MOVE 7-12 team;  
V.l.n.r. staand: Kim van Hutten, Ilse Schaffers, Annet 
Dallmeijer, Jules Becher; zittend Leontien van Wely en 

Astrid Balemans. Niet op foto: Eline Bolster. 

Kinderfysiotherapeuten, belangstelling om deel te nemen? 
LEARN 2 MOVE 7-12 start ook nog in oktober 2010 en februari 2011. We zoeken nog kinderfysiotherapeuten die mee willen 
doen met het onderzoek. Heeft u belangstelling om mee te doen of wenst u meer informatie te ontvangen? Dan kunt u zich 
richten tot Leontien van Wely, de onderzoeker van dit project. 
 
Leontien van Wely, promovendus Revalidatiegeneeskunde VUmc 
Telefoon: 020 - 444 30 63                 Email: l.vanwely@vumc.nl 

Voetbalduel tijdens de 

sportworkshop! 
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