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Inclusie is afgerond:
alle kinderen voor de eerste keer gezien!

De vierde nieuwsbrief van het PERRIN CP 5-9
onderzoek is uit! We brengen u weer graag op
de hoogte van onze vorderingen. Verder willen
we u informeren over kinderboeken van de
BOSK, echt een aanrader. Daarnaast is er deze
keer speciale aandacht voor lopende projecten
van studenten. En tot slot: een kleurplaat!

In oktober is de werving van deelnemers definitief
afgerond. We hebben nu in totaal 118 kinderen
voor de 1e keer gezien. Een aantal 5-jarigen deed
eerder ook mee aan PERRIN CP 0-5; voor PERRIN
CP 5-9 zijn zij opnieuw gevraagd om mee te doen.

Aantal deelnemers
PERRIN CP 5-9

Voortgang PERRIN CP 5-9

Hiernaast ziet u de voortgang sinds de start in mei
2006.
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In totaal zullen er drie
meetrondes zijn.

7-jarigen
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Sinds mei 2007 worden
kinderen en hun ouders
voor de tweede keer
gezien. Op dit moment zijn
er 38 kinderen voor de
tweede keer gemeten.

aantal kinderen

In totaal hebben 118
kinderen en hun ouders
deelgenomen aan de
eerste meting: 59 5-jarigen
en 59 7-jarigen.

5-jarigen

maanden 2006 en 2007

Kinderen met een handicap in de hoofdrol: BOSK publiceert drie kinderboekjes
Kinderboeken waarin een kind met een beperking de hoofdrol speelt, zijn zeldzaam. Daarom nam de BOSK,
Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, het initiatief voor drie kinderboekjes. Seb, de
hoofdrolspeler in Super keeper heeft Spina Bifida en hij wil dolgraag voetballen. Sjaan die centraal staat in Ik wil de
hoofdrol heeft een schisis. Haar droom is toneelspelen. Tom zit in een elektrische rolstoel omdat hij spastisch is.
Zijn hobby is vliegen. Daarover gaat het verhaal in Vliegfeest. De verhalen zijn op verzoek van de BOSK
geschreven door Annemies Gort en voor de illustraties zorgde José Vingerling die veel ervaring heeft met creatieve
uitingen voor kinderen. De boekjes zijn bestemd voor kinderen met en kinderen zonder handicap in de leeftijd van
vier tot negen jaar en lenen zich ervoor om zelf te lezen en om uit voor te lezen. In de verhalen wordt informatie
gegeven over het leven met een handicap en de publicaties dragen bij aan verbetering van de beeldvorming van
kinderen met een lichamelijke beperking.
De rijk geïllustreerde boekjes zijn full colour en omvatten elk 40 pagina´s. De boekjes zijn alleen bij de BOSK
verkrijgbaar. Leden betalen € 8 (exclusief verzendkosten), niet leden € 10 (excl.). Bestellen kan met een e-mail
naar info@bosk.nl of telefonisch via (030) 245 90 90. De uitgave van de boekjes is mede mogelijk gemaakt door de
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), TopTicketLine en de familie Jager.
Tekst BOSK www.bosk.nl

Het PERRIN CP 5-9 onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door
ZonMw (projectnummer: 14350043),
het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
en de afdeling revalidatiegeneeskunde van het VU medisch centrum.
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Deelprojecten studenten
Naast de vaste onderzoekers, Dirk-Wouter Smits en Petra van Schie, houden verschillende studenten zich
momenteel bezig met interessante deelprojecten binnen het PERRIN CP 5-9 onderzoek. Zij richten zich in
eerste instantie op het analyseren van gegevens van de eerste meting met betrekking tot onderwerpen zoals
‘lichamelijk activiteit & sport’, ‘zelfwaardering’ en ‘schoolkeuze’. Op deze pagina stellen zij zichzelf en hun
deelproject nader aan u voor.
Lichamelijke activiteit

Zelfwaardering en vaardigheden

Mijn naam is Nathalie Zwier. Ik studeer
Geneeskunde en Bewegingswetenschappen aan de
VU in Amsterdam. Momenteel ben ik bezig met mijn
stage bij PERRIN CP 5-9. Ik doe onderzoek naar de
lichamelijke activiteit van kinderen met CP. Bij dit
onderzoek ga ik in kaart brengen hoeveel uur per
week kinderen met CP van 5 en 7 jaar aan
lichamelijke activiteit besteden, en welke factoren
hierop van invloed zijn. Men kan hierbij denken aan
factoren zoals de ernst van de CP, geslacht,
handfunctie, woonomgeving, aanwezigheid van
broertjes en zusjes en nog vele andere factoren.
Verder wil ik nagaan of kinderen met CP (5 en 7
jaar) minder lichamelijk actief zijn dan hun
leeftijdsgenootjes zonder beperkingen. In de
volgende nieuwsbrief kunt u de resultaten van mijn
onderzoek terugvinden.

Ik ben Johannes Noordstar. Voor mijn afstudeeronderzoek van de opleiding Fysiotherapiewetenschap loop ik stage bij PERRIN CP 5-9 in De
Hoogstraat. Hier doe ik onderzoek naar de invloed
van zelfwaardering op de vooruitgang van
motorische vaardigheden bij kinderen CP. Er zal
worden onderzocht of kinderen met een positievere
zelfwaardering na een jaar meer vooruit zijn gegaan
in hun motorische ontwikkeling dan kinderen met
een negatievere zelfwaardering. Tijdens dit
onderzoek zal ook worden gekeken of er verschillen
zijn tussen jongens en meisjes, jongere en oudere
kinderen en de ernst van CP. Wanneer er resultaten
bekend zijn van de studie zullen deze in een
volgende nieuwsbrief worden geplaatst.

Schooltypen
Wij zijn Maj Gigengack en Lucy Stut, twee studentes
orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Voor ons afstudeeronderzoek bekijken
wij waarom ouders van kinderen met CP voor een
bepaald schooltype (bijvoorbeeld een mytylschool of
een reguliere school) kiezen. Om dit te onderzoeken
gebruiken wij de schoolinterviews die binnen
PERRIN 5-9 met de ouders zijn gehouden. Wij
hebben zelf een schema ontwikkeld om informatie
uit de interviews te verwerken. In januari 2008 zullen
wij beiden op stage gaan en zal het onderzoek even
stilliggen. Vanaf april 2008 zal de draad weer
worden opgepakt. We hopen rond mei 2008 de
eerste resultaten te hebben. Deze zullen dan ook in
de nieuwsbrief gepubliceerd worden.

Projecten studenten Orthopedagogiek VU
In de vorige nieuwsbrief beloofden wij u resultaten
van de onderzoeksscripties die studenten
Orthopedagogiek van de VU tijdens hun Masterstudie schrijven. Zij kijken hierbij onder andere naar
zelfwaardering, zelfverzekerdheid en emotionele
veiligheid van de kinderen. We hebben tot op dit
moment echter nog maar de gegevens van
ongeveer de helft van de kinderen verwerkt. Hier
komt zeker snel verandering in, omdat vanaf
september zes nieuwe studenten bij het onderzoek
betrokken zijn. Wij verwachten u deze zomer zeker
resultaten te kunnen melden over het eerste
onderzoeksjaar.

Namens de gehele PERRIN CP 5-9
onderzoeksgroep wensen wij u
feestelijke Kerstdagen
en een heel goed 2008!
Colofon
Met deze nieuwsbrief hopen wij professionals en betrokkenen op de hoogte te houden van de voortgang van het project PERRIN CP 5-9.
De nieuwsbrief verschijnt tenminste 2 keer per jaar. Redactie: Dirk-Wouter Smits, Petra van Schie en Jan Willem Gorter.
Graag ontvangen wij uw reacties of suggesties via Perrin5-9@dehoogstraat.nl, d.smits@dehoogstraat.nl of pem.vanschie@vumc.nl
of op telefoonnummer 030-2561363 (Dirk-Wouter Smits) of 020-4440161 (Petra van Schie).
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