
Steptember 2018 nodigt uit tot muzikale uitdaging met song van Isaac 
Bullock, in samenwerking met Brownie Dutch 

 
Het lied ‘Steptember’, gebaseerd op ‘Lioness’ van Isaac Bullock, is op 4 september het startsein 
voor de campagnemaand met als thema ‘Kom in beweging voor jezelf en voor mensen met 
cerebrale parese’. Isaac Bullock daagt collega-muzikanten uit om een eigen versie in te zingen van 
het lied ‘Steptember’. Chef’Special nam als eerste de uitdaging aan! 

‘Steptember’ is opgedragen aan de duizenden deelnemers die in de maand september elke dag 
10.000 stappen zetten om geld bijeen te brengen voor mensen met cerebrale parese (CP). Cerebrale 
parese (spasticiteit) is een vroege beschadiging of aangeboren afwijking in de hersenen die leidt tot 
één of meer lichamelijke handicaps. CP is de meest voorkomende lichamelijke handicap bij kinderen. 
Iedere 22 uur wordt er in Nederland een baby met cerebrale parese geboren. CP is niet te genezen.  

Muzikale estafette 
Chef’Special opent de muzikale estafette en daagt op haar beurt […..] uit om het lied Steptember op 
eigen wijze uit te voeren. In 2017 werkten zanger en producer Brownie Dutch samen met Isaac 
Bullock aan het Steptemberlied. De bekende neurowetenschapper prof. dr. Erik Scherder en 
musicoloog Jule Zuiderbaan, verbonden aan het Koninklijk Concertgebouworkest, schreven samen 
met Isaac Bullock een passende tekst.  
 
Ambassadeur prof. dr. Erik Scherder: ‘Bewegen is belangrijk’  
Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en 
bekend van zijn colleges over het brein voor De Wereld Draait Door, steunt als ambassadeur de actie 
Steptember. ‘Voor mensen met CP is bewegen topsport. Bewegen is extra inspannend, juist omdat 
het hen vaak moeite kost om te bewegen. Die extra inspanning mag echt tot topsport gerekend 
worden. Goed dat mensen zich dit realiseren als zij ‘gewoon’ aan het bewegen zijn.’ 
Erik Scherder voert samen met drs. Jule Zuiderbaan een onderzoek uit naar het effect van muziek en 
bewegen op het brein van mensen met cerebrale parese. Een deel van de opbrengst van Steptember 
gaat naar de financiering van hun onderzoek dat in 2017 is gestart. 
 
Meedoen? 
Van 4 september tot en met 1 oktober zetten ruim 2500 deelnemers elke dag 10.000 stappen voor 
mensen met cerebrale parese. Inschrijven en meedoen is heel eenvoudig, via www.steptember.nl. 
Op sociale media kunnen mensen de campagne volgen via #steptember en @SteptemberNL. 

Over Steptember 
Steptember is een initiatief van BOSK, de vereniging van mensen met een beperking, om steun en 
begrip te verwerven voor kinderen en volwassenen met cerebrale parese. Er leven ruim 20.000 
mensen met CP in Nederland. Steptember is internationaal: ook in Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, 
Singapore, Turkije en de VS doen honderdduizenden mensen mee om mensen met CP te steunen. Op 
6 oktober is de internationale CP Dag.  
 


