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Bianca Nijhuis werd geboren op 27 september 1977 te Almelo. Na het behalen van haar HAVO 
diploma aan het Pius X College te Almelo in 1994 vervolgde zij haar middelbare school opleiding 
aan het Kandinsky College te Nijmegen, waar zij haar atheneumdiploma behaalde in 1996. In 
datzelfde jaar begon zij met de opleiding Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit 
van Amsterdam, die zij in augustus 2001 afrondde met een doctoraalexamen in de richting 
Bewegingscoördinatie, Leren en Ontwikkelen. Tijdens haar afstudeerstage op de afdeling 
Kinderfysiotherapie van het UMC St. Radboud te Nijmegen en een buitenland stage in Boston 
op het Physical Therapy Department van de Boston University maakte zij kennis met (toegepast) 
onderzoek in de kinderrevalidatie. Tijdens deze stages werd haar enthousiasme gewekt om dicht 
bij het zorgproces en in samenwerking met de vele betrokkenen zoals de kinderen zelf, hun ouders 
en de zorgprofessionals, onderzoek te doen. 

Op 1 januari 2002 werd zij aangesteld als AIO bij het Centrum voor Revalidatie van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen. Het doel van haar promotieonderzoek betrof het beschrijven van 
het samenwerken tussen ouders, revalidatieprofessionals en onderwijsprofessionals in de zorg voor 
kinderen met een Cerebrale Parese (de ProCP studie). Het betrof beschrijvend onderzoek naar de 
organisatie van samenwerken tussen 5 kinderrevalidatiecentra en 5 mytylscholen in Nederland. 
Daarnaast richtte het onderzoek zich op de kwaliteit van de gezinsgerichte zorg en de inhoud en 
kwaliteit van hulpvragen, kernproblemen en hoofddoelen van de kinderen en hun ouders. De 
ProCP studie is een deelstudie van het landelijke onderzoeksprogramma PERRIN (Paediatric 
Rehabilitation Research in the Netherlands). 

Vanaf 1 december 2007 zal zij gaan werken als docent Gehandicaptenzorg bij het Departement 
Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast 
houdt zij zich bezig met het implementeren van de bevindingen uit het ProCP onderzoek in de 
deelnemende instellingen om het beoogde resultaat van het verbeteren van de zorg voor kinderen 
met CP en hun ouders te bewerkstelligen.
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