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Lichamelijke ac  viteit bij kinderen met spas  sche cerebrale parese

Samenva   ng

Cerebrale parese (CP) is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden 

door een afwijkende ontwikkeling van het houdings- en bewegingsapparaat ten gevolge 

van niet-progressieve verstoringen in het brein  jdens de zwangerschap of het eerste 

levensjaar. Kinderen met CP ervaren beperkingen in ac  viteiten, zoals lopen. Daarnaast 

bewegen kinderen met CP minder en zijn zij minder  t dan kinderen zonder beperkingen. 

Echter, net als voor kinderen zonder beperkingen is een ac  eve leefs  jl belangrijk voor 

kinderen met CP om  t en gezond te blijven. In dit proefschri   is onderzocht welke 

factoren samenhangen met de verminderde lichamelijke ac  viteit van kinderen met 

CP. Daarnaast is middels een stap-ac  viteitenmonitor en hartslagmeter de lichamelijke 

ac  viteit van kinderen met CP vergeleken met die van kinderen zonder beperkingen. 

Tot slot is onderzocht of een zes maanden durend bewegingss  muleringsprogramma 

voor kinderen met CP, bestaande uit counseling (via de �‘mo  va  onal interviewing�’ 

techniek), fysiotherapie in de thuissitua  e en  tness training, een meerwaarde hee   

ten opzichte van de reguliere fysiotherapie om de lichamelijke ac  viteit te vergroten.

Lichamelijke ac  viteit

In Hoofdstuk 2  is de dagelijkse loopac  viteit onderzocht van kinderen met spas  sche 

CP (lee  ijd 7 tot 13 jaar) die zelfstandig lopen zonder hulpmiddel (Grof Motorisch 

Func  oneel Classi ca  e Systeem [GMFCS] categorie I en II) of lopen met een hulpmiddel 

(GMFCS III). Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen in de ziekte-, persoons-, 

en omgevingskenmerken die invloed hebben op de loopac  viteit, daarbij rekening 

houdend met de lichaamslengte. De loopac  viteit werd  jdens school- en weekenddagen 

gemeten met behulp van een accerelometer (StepWatch�™) die het aantal stappen per 

minuut registreert. De uitkomstmaten waren de dagelijkse hoeveelheid stappen en de 

 jd op de verschillende stapfrequen  es. De ziektekenmerken waren GMFCS niveau 

en de zijde van de beperking, de persoonskenmerken bestonden uit lee  ijd, geslacht, 

a   tude ten opzichte van sport en atle  sch zel  eeld, en de omgevingskenmerken 

betro  en school type, gezinssamenstelling, opleidingsniveau van de ouders en of 

het kind lid was van een sportclub. Kinderen met een verminderde loopac  viteit 
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op schooldagen hadden vaker een hoger GMFCS niveau, bilaterale spas  sche CP en 

waren ouder. De verklaarde varian  e (R2) lag tussen  43 en 53 % voor de verschillende 

uitkomstmaten van loopac  viteit. Kinderen met een verminderde loopac  viteit op 

weekenddagen hadden vaker bilaterale spas  sche CP, waren ouder, en waren meestal 

niet lid van een sportclub (R2 varieerde tussen 21 en 42 %). De andere persoons- en 

omgevingskenmerken vertoonden geen verband met de loopac  viteit. Daarnaast 

bleek dat de loopac  viteit  jdens weekenddagen aanzienlijk lager was dan  jdens 

schooldagen (p<0.001). Deze resultaten laten zien dat vooral oudere kinderen met een 

bilaterale spas  sche CP en een hoger GMFCS niveau �‘at risk�’ zijn voor inac  viteit en 

voor interven  e in aanmerking komen. Met name in het weekend zou de lichamelijke 

ac  viteit ges  muleerd moeten worden. 

In Hoofdstuk 3 is de loopac  viteit van kinderen met CP en kinderen zonder beperkingen 

tussen Nederland en Amerika vergeleken. Alle kinderen met CP liepen zelfstandig 

(GMFS I-III) en waren tussen de 7 en 12 jaar oud. De loopac  viteit werd gemeten 

met de StepWatch�™. Als uitkomstmaten werden de dagelijkse hoeveelheid stappen, 

de  jd inac  ef, en de  jd op lage, ma  ge en hoge stapfrequen  e meegenomen. Voor 

kinderen zonder beperkingen was de loopac  viteit in Nederland vergelijkbaar met die 

in Amerika. Voor kinderen met CP werd een verschil in loopac  viteit gevonden tussen 

beide landen: Nederlandse kinderen in GMFCS I-II (lopend zonder hulpmiddel) liepen 

minder, met name op hoge stapfrequen  e, dan de Amerikaanse kinderen in deze 

categorieën; Daarentegen liepen de Nederlandse kinderen in GMFCS III (lopend met 

hulpmiddel) meer, met name op ma  ge stapfrequen  e, dan de Amerikaanse kinderen 

in deze categorie. Zowel in Nederland als in Amerika liepen kinderen met CP minder dan 

kinderen zonder beperkingen. De verschillen tussen de landen variëren voor kinderen 

zonder beperkingen en kinderen met CP die lopen met of zonder hulpmiddel. Dit 

impliceert dat de omgeving de loopac  viteit van kinderen met CP en kinderen zonder 

beperkingen verschillend beïnvloedt. 

In Hoofdstuk 4 zijn de loopac  viteit en de hartslag responsen van kinderen met CP (7-

14 jaar, GMFCS I-III) vergeleken met die van kinderen zonder beperkingen. Alle kinderen 

droegen gedurende drie dagen zowel een StepWatch�™ als een hartslagmeter, waarmee 

de  jd op verschillende stapfrequen  es en de har  requen  e reserve werden bepaald. 
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De stapfrequen  e en har  requen  e reserve werden beiden in vijf intensiteit categorieën 

verdeeld (inac  ef, laag, ma  g, hoog, zeer hoog). De  jd die op iedere stapfrequen  e en 

har  requen  e reserve categorie werd doorgebracht werd vergeleken tussen kinderen 

met CP en kinderen zonder beperkingen. Daarnaast werd de gemiddelde har  requen  e 

reserve per stapfrequen  e categorie tussen de groepen vergeleken. Kinderen met CP 

bleken meer inac  ef te zijn en minder  jd door te brengen op de andere stapfrequen  e 

categorieën dan kinderen zonder beperkingen. De  jd die kinderen doorbrachten op 

de vijf har  requen  e reserve categorieën was vergelijkbaar voor kinderen met CP en 

kinderen zonder beperkingen. De gemiddelde har  requen  e reserve van kinderen 

in GMFCS I-II was vergelijkbaar voor iedere stapfrequen  e categorie. Voor kinderen 

in GMFCS III was de gemiddelde har  requen  e reserve hoger dan voor kinderen 

zonder beperkingen, behalve  jdens lopen in the hoogste stapfrequen  e categorie. 

Deze resultaten laten zien dat de verschillende stapfrequen  e categorieën een gelijke 

intensiteit van lopen weerspiegelen voor kinderen in GMFCS I-II (lopend zonder 

hulpmiddel) en kinderen zonder beperkingen, en dat kinderen in GMFCS III (lopend met 

hulpmiddel) met een hogere intensiteit lopen dan gezonden. De StepWatch�™ en de 

hartslagmeter lijken daarnaast verschillende aspecten van het lichamelijk bewegen te 

meten: Stapfrequen  e zoals gemeten met een StepWatch�™ hee   wellicht de voorkeur 

voor het meten van de hoeveelheid lopen in het dagelijks leven, terwijl har  requen  e 

reserve bepaald met een hartslagmeter geschikter lijkt te zijn voor het meten van zeer 

intensieve inspanning.

Bewegingss  muleringsprogramma

Het studie protocol in Hoofdstuk 5 beschrij   de achtergrond en ontwikkeling van het 

zes maanden durende bewegingss  muleringsprogramma, genaamd �“LEARN 2 MOVE 

7-12�”. De hypothese was dat dit bewegingss  muleringsprogramma een meerwaarde 

ten opzichte van reguliere kinderfysiotherapie zou hebben voor het bevorderen van 

lichamelijke ac  viteit. Kinderen met spas  sche CP die zelfstandig konden lopen (GMFCS 

I-III) en tussen de 7 en 13 jaar oud waren, werden benaderd voor deelname aan het 

onderzoek. Via lo  ng werd bepaald wie in welke groep zou komen. Voor de groep die 

de reguliere therapie loo  e veranderde er niets aan de fysiotherapie. De groep die het 

bewegingss  muleringsprogramma loo  e kreeg counseling en fysiotherapie aan huis 
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naast een vier maanden durende groepsgewijze  tnesstraining. Counseling van het 

gezin vond plaats bij het kind thuis en via telefoongesprekken, daarbij gebruikmakend 

van de �‘mo  va  onal interviewing�’ techniek. Fysiotherapie aan huis werd op maat 

gemaakt op basis van de hulpvraag van ieder kind, en was gericht op het oefenen van 

bewegingsac  viteiten in een gebruikelijke dagelijkse situa  e. De  tness trainingen 

(de eerste twee maanden 2x/week, daarna twee maanden 1x/week, steeds 1 uur per 

keer) bestonden uit spierkrach  raining voor de benen en anaerobe oefeningen. De 

trainingsbelas  ng werd gedurende de vier maanden training geleidelijk aan verhoogd. 

Om de e  ecten van het bewegingss  muleringsprogramma te bepalen werden er 

voor aanvang van de studie, na vier maanden  tnesstraining, aan het eind van het 

bewegingsprogramma (na zes maanden) en na zes maanden follow-up me  ngen 

uitgevoerd. De belangrijkste uitkomstmaat was lichamelijke ac  viteit gemeten met 

de StepWatch�™, en via ouderrapportages. Daarnaast werden de capaciteit van 

bewegen (grof motorisch func  oneren [GMFM-66], loopvaardigheid en func  onele 

spierkracht), fysieke  theid, vermoeidheid, a   tude ten opzichte van sport, sociale 

par  cipa  e, zel  eeld en kwaliteit van leven bepaald. Om te bepalen of er sprake was 

van een interven  e e  ect, werden �‘inten  on-to-treat�’ analyses met baseline correc  e 

uitgevoerd (p<0.05). De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 6 

en 7.

Hoofdstuk 6 beschrij   het e  ect van het bewegingss  muleringsprogramma op de 

lichamelijke ac  viteit en op de capaciteit van bewegen, fysieke  theid, vermoeidheid 

en de a   tude ten opzichte van sport. Vij  ig kinderen met spas  sche CP werden 

geïncludeerd, waarvan 46 het onderzoek afrondden (26 jongens; gemiddelde lee  ijd 

9 jaar en 8 maanden). Na correc  e voor �‘mul  ple tes  ng�’ werden geen sta  s  sch 

signi cante e  ecten gevonden op de lichamelijke ac  viteit of de andere uitkomstmaten, 

noch aan het eind van het  tness trainingsprogramma, noch aan het eind van het 

bewegingsprogramma of na zes maanden follow-up. Wel waren er grensgevallen wat 

betre   signi can  eniveau voor lichamelijke ac  viteit gerapporteerd door de ouders 

(  jd op ma  g tot hoge intensiteit; p=0.04) en voor grof motorisch func  oneren (GMFM-

66; p=0.03) aan het eind van het bewegingsprogramma, maar niet bij de follow-up 

me  ng. Deze resultaten laten zien dat een combina  e van counseling via mo  va  onal 
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interviewing, fysiotherapie in de thuissitua  e en  tness training niet e  ec  ef was 

voor het verbeteren van de lichamelijke ac  viteit van kinderen met CP. Daarom kan 

de hypothese dat deze verschillende componenten versterkend werken voor het 

bevorderen van de lichamelijke ac  viteit niet worden beves  gd. Het uitblijven van een 

interven  e e  ect voor lichamelijke ac  viteit zou kunnen zijn veroorzaakt door te weinig 

contrast tussen de groepen (alle families waren geïnteresseerd in bewegen). Het kan 

ook zo zijn dat het programma te kort duurde om veranderingen te bewerkstelligen in 

een complex gedrag als lichamelijke ac  viteit. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen 

of een langere counseling periode met regelma  ge aandacht voor lichamelijke ac  viteit 

nodig is om lichamelijke ac  viteit te verbeteren. Daarnaast zal er in toekoms  g 

onderzoek aandacht moeten zijn voor de bijdrage van de afzonderlijke componenten 

van het programma met betrekking tot het bevorderen van de lichamelijke ac  viteit 

van kinderen met CP.

In Hoofdstuk 7 is het e  ect van het bewegingss  muleringsprogramma op sociale 

par  cipa  e in de thuissitua  e en  jdens recrea  e, op het zel  eeld en op de kwaliteit 

van leven beschreven. Na correc  e voor �‘mul  ple tes  ng�’ werden er geen sta  s  sch 

signi cante e  ecten gevonden op de sociale par  cipa  e  jdens recrea  e en op het 

zel  eeld aan het einde van de interven  e of  jdens de follow-up, noch op de kwaliteit van 

leven die alleen op follow-up gemeten was. Wel was de vooruitgang in sociale par  cipa  e 

in de thuissitua  e, weerspiegeld door een verbeterde uitvoering van ac  viteiten in en 

om het huis, bijna signi cant  jdens de follow-up (p=0.03), maar niet aan het einde van 

de interven  e. Deze bevindingen geven aan dat het bewegingss  muleringsprogramma 

niet e  ec  ever was dan de reguliere kinderfysiotherapie om sociale par  cipa  e, 

zel  eeld of kwaliteit van leven te verbeteren. Het programma lijkt echter wel poten  e 

te hebben om sociale par  cipa  e in de thuissitua  e op de lange termijn te verbeteren. 

Dit gee   aan dat het  jd en moeite lijkt te kosten om oplossingen te vinden voor 

factoren die ac  viteiten in huis belemmeren, maar dat het uitbreiden van ac  viteiten 

in en om het huis is voor kinderen met CP mogelijk prak  scher en meer haalbaar is dan 

het uitbreiden van ac  viteiten in de samenleving, zoals sporten. Bij het ontwikkelen van 

toekoms  ge bewegingss  muleringsprogramma�’s zou dit in het achterhoofd moeten 

worden gehouden. 


