Help jij ons mee met SPACE BOP?

Ongeveer één op de 1000 kinderen in Nederland heeft Cerebrale Parese (CP), misschien
kent u/ken jij ook wel iemand in uw/jouw omgeving. Het is een van de meest voorkomende
aandoeningen onder kinderen en daarom is het verbeteren van de zorg rondom deze
kinderen een belangrijk doel.
Op de afdeling Revalidatie van het Erasmus MC en Rijndam Revalidatiecentrum in
Rotterdam zijn wij, onder andere in samenwerking met het VUMC Amsterdam, bezig met
een medisch-wetenschappelijk onderzoek genaamd SPACE BOP. Dit onderzoek richt zich
op kinderen in de basisschoolleeftijd met een Cerebrale Parese en vergelijkt effecten van
twee behandelingen met elkaar. Misschien kent u/ken jij wel iemand die heeft deelgenomen
aan dit onderzoek.
Een van de meetinstrumenten die we in de SPACE BOP studie gebruiken, meet fysieke
activiteit en beweeggedrag tijdens het dagelijks functioneren thuis en op school. Dit wordt
gemeten door middel van speciale ‘meetkastjes’ die overdag worden gedragen. Om de
gegevens over het beweeggedrag van kinderen met spastische CP beter te kunnen
interpreteren, willen we de gegevens van de SPACE BOP deelnemers vergelijken met
gezonde leeftijdsgenoten.
Voor dit aanvullende project dat gedaan wordt in het kader van een afstudeerproject voor de
opleiding kinderfysiotherapie zijn we op zoek naar:

gezonde kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
Wilt u/ Wil jij er over nadenken om mee te doen met ons project?
Je wordt niet alleen bewust gemaakt van je eigen beweeggedrag of dat van uw kind, maar
draagt daarmee ook bij aan het verbeteren van de behandeling bij kinderen met CP.
Natuurlijk vraagt deelname om een zorgvuldige afweging en daarom voorzien wij u/jou graag
van meer informatie over dit project. We zijn van plan de metingen in de eerste maanden van
2014 in te plannen.

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met een van de onderzoekers, zijn
kunnen u dan ook een uitgebreidere informatiebrief opsturen.
Met vriendelijke groet,
Fabiënne Schasfoort (coördinator SPACE BOP onderzoek), f.schasfoort@erasmusmc.nl
Mirjam van Pelt-Zoutendijk (uitvoerend onderzoeker), mvpelt@rijndam.nl

