
 

 

Laatste nieuwsbrief! 

Het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam is ruim 5  

jaar bezig geweest met het onderzoek LEARN 2 MOVE 7-

12, dat onderdeel is van het landelijke onderzoek LEARN 

2 MOVE. Wij willen u door middel van deze laatste 

nieuwsbrief op de hoogte brengen van de ontwikkelingen 

en iedereen nogmaals bedanken die mee heeft gedaan 

aan dit onderzoek!   

 

Kinderen en ouders, bedankt voor de inzet tijdens alle 

testen en het invullen van de lange vragenlijsten. 

Fysiotherapeuten, bedankt voor jullie enthousiasme en 

de praktische betrokkenheid bij het onderzoek. 

Dankzij jullie allen hebben wij dit onderzoek goed uit 

kunnen voeren! 
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De effecten van het 

bewegingsstimuleringsprogramma 

Het bewegingsstimuleringsprogramma bestaande uit 

counseling, fysiotherapie in de thuissituatie en fitness 

training bleek niet effectiever dan de gebruikelijke 

fysiotherapie om kinderen met CP meer te laten 

bewegen. Wel verbeterde door het programma het 

niveau van vaardigheden en hadden kinderen minder 

hulp nodig bij het uitvoeren van activiteiten in en om 

het huis. 

Het verbeteren van activiteiten in en om het huis lijkt 

hierdoor praktischer en haalbaarder dan het 

verbeteren van activiteiten in de samenleving, zoals 

sporten. Toekomstige bewegingsstimulerings-

programma’s zouden moeten focussen op de 

mogelijkheden van het kind in de eigen omgeving, 

zoals thuis. 
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LEARN 2 MOVE 7-12 is een onderzoek naar de 

effectiviteit van een bewegingsprogramma op het 

dagelijks bewegen van kinderen met cerebrale parese 

(CP) in de leeftijd 7 tot en met 12 jaar. Dit 

bewegingsprogramma is vergeleken met de 

gebruikelijke fysiotherapie. 

 

 

Meer inzicht  

Extra analyses op het LEARN 2 MOVE 7-12 programma 

toonden aan dat juist de kinderen met een tweezijdige 

CP waarbij de anaerobe fitheid verbeterde, (die 

belangrijk is voor intensieve activiteiten zoals tikkertje 

en sprinten) ook verbeterden op vaardigheden. De 

kinderen met een tweezijdige CP waarbij de aerobe 

fitheid verbeterde (die belangrijk is voor langer 

durende activiteiten zoals lopen) gingen gedurende de 

dag meer bewegen. Dit vormt een mooi 

aanknopingspunt voor de toekomst; kinderen met een 

tweezijdige beperking zouden dagelijks lichamelijker 

actief kunnen worden wanneer zij hun fitheid zouden 

verbeteren. Voor kinderen die een eenzijdige CP 

hebben lijkt het erop dat fitheid verbeteren alleen niet 

voldoende is om ook een actievere leefstijl aan te 

nemen. 

 

                  
 

       

Vaardigheden





 

 

Nieuws 

 Op 4 oktober 2014 zal het tweede LEARN 2 MOVE (L2M) symposium plaatsvinden. Dit symposium wordt gecombineerd 

met de Dutch Academy of Childhood Disability. Houd u goed de website www.cp-research.nl in de gaten. 

 Er zijn inmiddels meerdere artikelen van het L2M onderzoek gepubliceerd. De factsheets van deze artikelen kunt u 

vinden op de website: www.cp-research.nl/LEARN2MOVE 

www.cp-research.nl/LEARN2MOVE  

Voor vragen kunt u contact opnemen met  

Leontien van Wely l.vanwely@vumc.nl/ 020-4443128 of  

Astrid Balemans a.balemans@vumc.nl/ 020- 4440815 

 

 

LEARN 2 MOVE 7-12  
Laatste Nieuwsbrief - April 2014 

 

 

Promoties 

Op woensdag 19 februari heeft Leontien van Wely haar 

proefschrift: “Physical activity in children with spastic 

cerebral palsy met succes verdedigd. Tijdens de 

verdediging is er een interessante discussie gevoerd over 

de resultaten van LEARN 2 MOVE 7-12 en de uitdagingen 

voor de toekomst! 

Op donderdag 3 april zal Astrid Balemans haar 

proefschrift “Applied exercise physiology in rehabilitation 

of children with cerebral palsy’ verdedigen.  

 

 

Wat gaat er nu gebeuren? 

Op dit moment is het LEARN 2 MOVE 7-12 programma afgesloten. Wel worden de 

fitheidstesten die ontwikkeld zijn binnen LEARN 2 MOVE toegepast binnen de 

revalidatiebehandeling van kinderen met CP om klachten van vermoeidheid en kortere 

loopduur beter te kunnen behandelen (PETE: www.vumc.nl/PETE). 

Daarnaast wordt er in samenwerking met Hogeschool Utrecht een project uitgevoerd om  

fysiotherapeuten te ondersteunen bij het begeleiden van kinderen met CP en hun ouders 

naar een actieve leefstijl (Fit for the Future: www.hu.nl/ProjectSites/FitfortheFuture).  

Astrid en Leontien 
voorafgaand aan Leontien’s 

verdediging. 
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