
LEARN 2 MOVE 0-2 

Met deze nieuwsbrief willen we u als ouders, 
fysiotherapeuten en kinderartsen graag op de 
hoogte stellen van de ontwikkelingen binnen 
het LEARN 2 MOVE 0-2 jaar onderzoek. 

LEARN 2 MOVE 0-2 
Het onderzoek LEARN 2 MOVE 0-2 maakt 
deel uit van het landelijke 
onderzoeksprogramma LEARN 2 MOVE, 
waarbij het effect van fysiotherapeutische 
interventies bij kinderen met (een hoog risico 
op) een cerebrale parese op het functioneren 
van kind en gezin wordt onderzocht. 
In LEARN 2 MOVE 0-2 wordt bij zuigelingen 
met een hoog risico op het ontwikkelen van 
een cerebrale parese de nieuwe 
fysiotherapeutische interventiemethode 
‘Coping with and Caring for infants with
special needs – a family centred program’
(COPCA) vergeleken met reguliere 
kinderfysiotherapeutische begeleiding.

Deelnemers onderzoek
Zuigelingen tot 9 maanden oud (gecorrigeerde 
leeftijd) met een hoog risico op het 
ontwikkelen van cerebrale parese. 

Inclusiecriteria:
� Cystische periventriculaire

leukomalacie
� Uni- of bilaterale

hersenparenchymbloeding
� Uni- of bilateraal 

hersenparenchyminfarct
� Ernstige perinatale asfyxie (Sarnat 2-3 

met hersenschade op MRI)
� Neurologische disfunctie duidend op de 

ontwikkeling van een cerebrale parese

Exclusiecriteria:
� Ernstige congenitale afwijkingen
� Ouders spreken onvoldoende

Nederlands

De kinderen uit het onderzoek worden uit 
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en 
de regio Amsterdam aangemeld via 
kinderartsen of fysiotherapeuten. In totaal 
willen we minimaal 40 kinderen includeren. 

Stand van zaken
Op dit moment doen er 24 kinderen mee aan 
het onderzoek. In de afgelopen maanden zijn 
er  weer een aantal nieuwe kinderen gestart. 
Fijn dat u mee wilt werken aan ons onderzoek! 
Door uw medewerking krijgen wij meer inzicht 
in de ontwikkeling van jonge kinderen met 
kans op problemen in de ontwikkeling en de 
effecten van fysiotherapeutische begeleiding 
bij baby’s die zich anders ontwikkelen. Met 
deze inzichten hopen we te kunnen bepalen 
hoe kinderen met problemen in de 
ontwikkeling het beste kunnen worden
begeleid.  

In de afgelopen maanden zijn een aantal 
kinderen 21 maanden oud geworden. Op deze 
leeftijd komen we voor het L2M 0-2 onderzoek 
de laatste keer langs om de ontwikkeling in 
kaart te brengen. Omdat we als onderzoekers 
altijd benieuwd zijn hoe het later in de 
ontwikkeling gaat, zou het kunnen dat u in de 
toekomst opnieuw wordt benaderd.  
Op dit moment hebben we nog niet genoeg 
kinderen in onze onderzoeksgroep om iets te 
kunnen zeggen over de effecten van 
fysiotherapie. Dit kan pas als er 40 kinderen 
meegedaan hebben aan het onderzoek. Pas 
als ieder kind het hele traject tot 21 maanden 
heeft doorlopen kunnen we de effecten van 
behandeling gaan berekenen. Dat berekenen 
heeft heel wat voeten in aarde. U weet immers 
hoeveel gegevens we verzamelen. Alle 
gegevens over bijvoorbeeld het gezin en de 
aard van de hersenbeschadiging moeten in de 
analyse worden meegewogen. Een en ander 
betekent dat u nog geruime tijd van ons zult 
horen, ook via de nieuwsbrieven. In de 
tussentijd zijn we wel bezig met analyseren 
van onderzoeksgegevens om meer  inzicht te 
krijgen in de ontwikkeling van jonge kinderen 
en alle factoren die hier invloed op kunnen 
hebben.
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Beatrix kinderziekenhuis



Projectgroep LEARN 2 MOVE 0-2
� Mijna Hadders-Algra, hoogleraar

ontwikkelingsneurologie
� Karel Maathuis, kinderrevalidatiearts
� Heleen Reinders-Messelink, 

beleidsmedewerker onderzoek
� Tineke Dirks, ontwikkelingsfysiotherapeut
� Arie Bos, hoogleraar neonatologie
� Lily van Doormaal, kinderarts
� Johannes Verheijden, beleidsmedewerker

BOSK
� Carla Vlaskamp, hoogleraar

orthopedagogiek
� Michiel Schrier, technisch medewerker
� Linze Dijkstra, technisch medewerker
� Tjitske Hielkema, arts-onderzoeker
� Elisa Hamer, MD/PhD student
� Ilse Ebbers-Dekkers, 

bewegingswetenschapper

LEARN 2 MOVE 0-2

Deelprojecten
Elisa heeft gekeken naar gegevens van een
vorig project. Ze heeft onderzocht of de 
manier van bewegen van kinderen van 3 
maanden oud voorspellend is voor de 
ontwikkeling op de leeftijd van 18 maanden. In 
het onderzoek deden alleen kinderen mee die 
een hoog risico hadden op 
ontwikkelingsproblemen. De bewegingen van 
alle kinderen werden dan ook gekenmerkt
door weinig variatie en weinig complexiteit. 
Elisa’s onderzoek liet zijn dat als de kinderen
daarnaast ook nog stijf en weinig ‘dansachtig’
bewogen er meer kans was op een
ongunstigere uitkomst.

Tjitske heeft gekeken naar de bruikbaarheid
van een van de motorische testen die bij L2M 
wordt afgenomen, de Gross Motor Function 
Measure (GMFM). Officiëel kan deze test ook
bij jonge kinderen worden gebruikt. Maar wij
kwamen er achter dat het moeilijk is om deze
test bij kinderen onder de 2 jaar af te nemen. 
Dit komt onder andere doordat jonge kinderen
die bepaalde vaardigheden hebben
ontwikkeld, gemakkelijker gedrag meestal
niet meer laten zien. Bijvoorbeeld, een kind 
dat kan kruipen wil meestal niet meer op de 
rug of op de buik blijven liggen. Bij oudere
kinderen kan de onderzoeker vragen “Wil je 
even op de rug gaan liggen?”

Over de beide deelonderzoeken hebben Elisa 
en Tjitske in juni een poster gepresenteerd op 
het congres van de European Academy of 
Childhood Disability (EACD) in Rome (zie
foto’s).

N
ie

uw
sb

rie
fj

ul
i2

01
1 Aanmelding

Heeft u vragen over het onderzoek, of 
mocht u mogelijke kandidaten hebben
voor LEARN 2 MOVE 0-2 jaar, kunt u 
contact opnemen met Tjitske Hielkema, 
tel. 050-3614250, e-mail  
t.hielkema@developmentalneurology.com

Dit project is onderdeel van het landelijke onderzoeksprogramma LEARN 2 MOVE en wordt financieel mogelijk 
gemaakt door ZonMw, het Johanna Kinderfonds, Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, het 
Revalidatiefonds, de Phelps Stichting, Revalidatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.

UMCG - LEARN 2 MOVE 0-2 
Ontwikkelingsneurologie
Huispostcode CA85
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
tel. 050-3614247/ fax 050-3636905
www.developmentalneurology.com

Nieuws medewerkers
U bent gewend dat Ilse, Elisa of Tjitske bij u 
langs komt op de verschillende 
onderzoeksmomenten. Ilse zou eerst een jaar 
blijven, maar blijft ook het komende jaar. Hier 
zijn we erg blij mee! Elisa komt weer terug als 
ze het grootste deel van haar coschappen 
heeft gelopen. Vanaf november combineert 
Tjitske het onderzoek met de opleiding tot 
revalidatiearts, u zult haar dan minder vaak 
zien. 


