
Het is ruim een half jaar geleden dat u een 
nieuwsbrief heeft ontvangen van het 
onderzoeksproject ProCP. Het onderzoek is in volle 
gang en in de verschillende centra zijn we 
begonnen met de inclusie. Met de coördinatoren in 
de centra hebben we de kinderen die voldoen aan 
de inclusiecriteria geselecteerd en de ouders 
aangeschreven. Tot nu toe hebben we van 16 
ouders een reactie terug ontvangen. De laatste 
maanden heb ik ook met velen van u kennis kunnen 
maken en de weg met auto of openbaar vervoer 
naar de centra en scholen kunnen vinden. Ik ben op 
dit moment bezig met het klaarmaken van de 
vragenlijsten en de instrumenten, het verzamelen 
van algemene documenten op school en in het 
centrum, het plannen van de metingen en het 
schrijven van een artikel over het interdisciplinair 
samenwerken in de Revalidatie.   

Informatiefolder ProCP 

Begin januari heb ik de informatiefolder Onderzoek 
ProCP verspreid. Deze folder is bedoeld voor de 
professionals op school en in het 
revalidatiecentrum die meewerken aan het 
onderzoek. Ik hoop dat iedereen deze folder heeft 
ontvangen, indien dit niet het geval is laat het dan 
even weten dan stuur ik per post een stapeltje toe! 

 
PERRIN  
(PEdiatric Research In the Netherlands) 
 
Op vrijdag 15 november 2002 vond in het  
Educatorium op de Uithof te Utrecht het eerste 
PERRIN symposium plaats. De dag werd druk 
bezocht door vele betrokkenen bij de 
kinderrevalidatie. Tijdens het symposium stond het 
meten in de kinderrevalidatie centraal. Welke 
instrumenten bestaan er voor welke  
diagnosegroepen, voor welke leeftijdcategorie en 
welk doel? Onderzoekers van de vijf PERRIN-

projecten en enkele andere deskundigen op het 
gebied van meetinstrumenten in de 
kinderrevalidatie  gingen in op keuzes die gemaakt 
kunnen en moeten worden met betrekking tot het 
meten binnen de Kinderrevalidatie. De inhoud, 
praktische ervaring en relevantie van verschillende 
onderzoekstechnieken en meetinstrumenten werd 
besproken en toegelicht. Leuke discussies en 
gezellige gesprekken, mijns inziens een zeer 
geslaagde dag! 
 
En nu…………. 
 
Nu de inclusie in volle gang is begint de start van 
de daadwerkelijke metingen in zicht te komen. 
Echter een aantal zaken moet afgerond voordat we 
daadwerkelijk kunnen starten. De instrumenten zijn 
zo goed als af. Bij enkele vragenlijsten zijn we nog 
bezig deze zo te maken dat ze zo efficiënt mogelijk 
ingevuld kunnen worden door u als professional. 
Tevens zijn we hard op zoek naar een enthousiaste 
onderzoeksmedewerker die ons wil versterken op 
het onderzoek. Deze medewerker gaat zich bezig 
houden met het plannen van de metingen, het doen 
van de observaties en andere 
onderzoeksondersteunende activiteiten. Het gaat 
om een functie van 0.8 fte voor 2 jaar. Indien er 
suggesties of ideeën zijn wij houden ons ten zeerste 
aanbevolen!!!  De komende twee maanden zal ik 
mij voornamelijk bezighouden met de 
documentanalyse, de inclusie, de algemene 
interviews en de literatuur over het 
interdisciplinaire samenwerken en over ruim twee 
maanden hoop ik u allen in de centra en op school 
regelmatig te ontmoeten! 
 
Reacties en Suggesties: 
Bianca Nijhuis 
Email: b.j.g.nijhuis@rev.azg.nl 
Telnr: 050-3611348 
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