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In dit proefschrift worden de resultaten van de PERRIN CP 9-16 jaar studie 
(Longitudinale studie naar het functioneren en (aan gezondheid gerelateerde) kwaliteit 
van leven van kinderen en adolescenten met cerebrale parese (CP) in de leeftijd van 
9 tot 16 jaar) beschreven. Deze studie is onderdeel van het PERRIN-programma 
(‘Pediatric Rehabilitation Research in the Netherlands’). Het PERRIN CP 9-16 jaar 
onderzoek is een multicenter, prospectief cohortonderzoek bij 110 kinderen met 
cerebrale parese en hun ouders. De kinderen waren 9, 11 en 13 jaar bij aanvang van 
de studie en werden gedurende 3 jaar (4 jaarlijkse metingen) gevolgd. De hoofddoelen 
van de studie waren:

het beschrijven van het niveau en het beloop van functioneren op het 1. 
niveau van activiteiten en participatie en het bepalen van de relatie 
met ziektekenmerken, persoonlijke factoren en omgevingsfactoren 
van kinderen en adolescenten met cerebrale parese in de leeftijd van 
9 tot 16 jaar;
het onderzoeken van hun zelfwaardering en het verkrijgen van inzicht 2. 
in hun (aan gezondheid gerelateerde) kwaliteit van leven.

Hoofdstuk 1 bevat de inleiding, de doelen en het design van de studie die in dit 
proefschrift beschreven wordt.
In de hoofdstukken 2, 3 en 4 komt de eerste doelstelling van dit proefschrift aan de 
orde: het niveau en beloop van verschillende domeinen van het functioneren op het 
niveau van activiteiten en participatie.
In hoofdstuk 2 is gekeken naar het niveau van het functioneren in het eerste jaar 
van de studie op het gebied van mobiliteit, zelfverzorging, dagelijkse vaardigheden, 
sociaal functioneren en communicatie. Tevens is de relatie met persoonlijke factoren 
en ziektekenmerken onderzocht. De resultaten lieten zien dat kinderen met CP 
beperkingen hebben op verschillende domeinen van het functioneren. Van de factoren 
die werden onderzocht, bleek de ernst van de CP, geclassificeerd met het Gross Motor 
Function Classification System (GMFCS), de belangrijkste factor, die geassocieerd 
was met mobiliteit, zelfverzorging en dagelijkse vaardigheden. Het hebben van een 
cognitieve beperking en epilepsie waren de belangrijkste factoren die geassocieerd 
bleken met sociaal functioneren en communicatie. We concludeerden dat, ondanks de 
heterogeniteit van de CP, slechts een klein aantal factoren een groot deel van de variantie 
van het functioneren op verschillende domeinen van activiteiten en participatie kan 
verklaren.
In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven van een longitudinaal onderzoek 
naar het beloop van het motorisch functioneren over 2 jaar, in relatie tot factoren op 
stoornisniveau. De resultaten laten zien dat het grof motorisch functioneren, gemeten 
met de Nederlandse versie van de Gross Motor Function Measure-66 (GMFM-66), 
voor de gehele groep stabiel was over een periode van 2 jaar. Er werd geen verschil 
gevonden in het beloop van de GMFM-66 scores tussen de verschillende GMFCS-
niveaus. Binnen de GMFCS-niveaus werden significante verschillen gevonden in het 
beloop over 2 jaar voor de lokalisatie van de CP (hemiplegie, diplegie en tetraplegie), 
selectieve motorische controle, spierkracht, range of motion in de heup en knie, 
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spasticiteit van de hamstrings en voor onderwijstype. Kinderen die ernstiger waren 
aangedaan lieten een significant grotere achteruitgang zien dan de milder aangedane 
kinderen. 
Multivariate analyses lieten zien dat een slechte selectieve motorische controle de 
belangrijkste determinant van een slechter beloop van het motorisch functioneren 
was. We concludeerden dat de bovengenoemde stoornissen, en specifiek een slechte 
selectieve controle, gebruikt zouden kunnen worden om kinderen te identificeren die 
een verhoogd risico hebben op achteruitgang in het grof motorisch functioneren. Deze 
informatie kan richting geven aan de behandeling van kinderen met CP. 
In hoofdstuk 4 is het niveau en het beloop van het sociaal functioneren en communicatie 
onderzocht van kinderen met CP in vergelijking met kinderen die zich normaal 
ontwikkelen. Daarnaast is de relatie met ziektekenmerken, persoonlijke factoren en 
omgevingsfactoren onderzocht. De resultaten lieten zien dat in het eerste jaar van de 
studie 45% van de kinderen met CP beperkingen had in het sociaal functioneren en 74% 
beperkingen op het gebied van communicatie. Het beloop van het sociaal functioneren 
liet een toename in de beperkingen zien voor alle kinderen met CP, in vergelijking 
met gegevens van de algemene populatie in de VS. Beperkingen in de communicatie 
namen toe voor kinderen met GMFCS-niveau V. Naast de ziektekenmerken (GMFCS-
niveau, epilepsie en spraakproblemen), waren persoonlijke factoren (externaliserende 
gedragsproblemen) en omgevingsfactoren (geen broers of zusjes, laag opleidingsniveau 
van ouders) geassocieerd met meer beperkingen in het sociaal functioneren en de 
communicatie.
De resultaten bevestigden dat kinderen met CP meer beperkingen in het sociaal 
functioneren en meer beperkingen op het gebied van communicatie hebben 
dan gezonde leeftijdgenoten. Dit zijn daarom belangrijke aandachtspunten in de 
ontwikkeling van kinderen met CP. Onze conclusie was dat het belangrijk is om niet 
alleen te focussen op de medische aspecten van de behandeling van kinderen met 
CP, maar ook op de gedragsproblemen en sociale omstandigheden, en dat steun voor 
ouders van belang is om het sociaal functioneren en de communicatie van kinderen 
met CP te verbeteren.
In hoofdstuk 5 en 6 zijn de subjectieve ervaringen betreffende het functioneren, globale 
zelfbeleving en ervaren competentie, en (aan gezondheid gerelateerde) kwaliteit van 
leven onderzocht.
In hoofdstuk 5 zijn zelfwaardering en ervaren competentie onderzocht in een 
subgroep van onze studiepopulatie: kinderen die in staat waren om zelf vragenlijsten 
in te vullen. De resultaten van onze onderzoeksgroep werden vergeleken met de 
zelfwaardering en de ervaren competentie van Nederlandse leeftijdgenoten uit de 
algemene populatie. Verder werd onderzocht wat de relatie was met het grofmotorisch 
functioneren en gedragsproblemen. De resultaten lieten zien dat de zelfwaardering 
en ervaren competentie van kinderen met CP vergelijkbaar is met de Nederlandse 
normgroep. Alleen op ervaren atletische competentie werd lager gescoord dan in 
de referentiepopulatie. Het grofmotorisch functioneren was alleen geassocieerd met 
ervaren motorische competentie binnen de CP-groep. In de multivariate analyses waren 
internaliserende gedragsproblemen geassocieerd met een lagere ervaren competentie 
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op alle domeinen en met een lagere globale zelfwaardering. Daarnaast lieten de 
resultaten een positieve relatie zien tussen agressie en ervaren motorische competentie, 
uiterlijke verschijning en globale zelfwaardering, maar alleen als er gecorrigeerd werd 
voor grofmotorisch functioneren. 
We concludeerden dat kinderen met CP over het algemeen een positieve ervaren 
competentie en zelfwaardering hebben, vergelijkbaar met kinderen zonder 
beperkingen, en dat ze met vertrouwen aan de vragen en verwachtingen passend bij 
hun leeftijd en ontwikkeling kunnen voldoen. Een lagere ervaren competentie en lagere 
zelfwaardering waren geassocieerd met internaliserende gedragsproblemen. Hogere 
ervaren competentie op het gebied van motorisch functioneren, uiterlijke verschijning 
en zelfwaardering waren geassocieerd met agressie.
In hoofdstuk 6 werd aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (HRQOL) 
onderzocht in een groep van onze onderzoeksgroep met kinderen die in staat waren 
om tenminste één domein van de Nederlandse versie van de TNO-AZL Quality of Life 
Questionnnaire (TACQOL) te beantwoorden. Ten eerste werden de door de kinderen 
en de ouders gerapporteerde HRQOL in het eerste jaar van de studie vergeleken met 
de HRQOL van Nederlandse leeftijdgenootjes. Ten tweede werd de door de kinderen 
gerapporteerde HRQOL vergeleken met de door de ouders gerapporteerde HRQOL. 
Tenslotte onderzochten we het beloop van de HRQOL over een periode van drie jaar, en 
onderzochten we de relatie met het grofmotorisch functioneren en gedragsproblemen. 
De resultaten lieten zien dat zowel de kinderen met CP als hun ouders een significant 
lagere HRQOL rapporteerden dan de referentiegroep. Een uitzondering was het 
domein van lichamelijke klachten, waarop kinderen met CP minder klachten zoals 
pijn of duizeligheid rapporteerden. In vergelijking met de ouders rapporteerden de 
kinderen met CP een betere HRQOL. De longitudinale analyses lieten zien dat, volgens 
de kinderen, de HRQOL stabiel bleef op alle domeinen, behalve voor zelfstandigheid, 
waarin een verbetering werd gevonden. De ouders rapporteerden een verbetering 
in de HRQOL voor de domeinen zelfstandigheid en cognitief functioneren, en 
negatieve gevoelens. De resultaten lieten een kleine maar significante relatie zien 
tussen HRQOL en grofmotorisch functioneren, en een sterke relatie tussen HRQOL 
en internaliserende gedragsproblemen en externaliserende gedragsproblemen (alleen 
HRQOL gerapporteerd door ouders).
We concludeerden dat kinderen met CP een lagere HRQOL hebben dan leeftijdgenoten 
en dat de HRQOL niet alleen beïnvloed wordt door het motorisch functioneren van 
de kinderen, maar juist meer door hun gedragsproblemen. Daarnaast viel het op dat 
een negatieve of lagere HRQOL van kinderen met CP mede bepaald wordt door de 
persoon die rapporteert: kinderen met CP blijken positiever dan hun ouders.
In hoofdstuk 7, de discussie, wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 
bevindingen uit dit proefschrift en worden deze bediscussieerd. Verder worden 
implicaties voor de klinische praktijk en methodologische overwegingen besproken 
en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek.
De resultaten van de drie onderzoeken met betrekking tot het functioneren laten 
aanzienlijke beperkingen op verschillende domeinen van het functioneren zien. De 
longitudinale analyses laten een toenemende achterstand in het sociaal functioneren 
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zien voor alle kinderen met CP en een achteruitgang in het motorisch functioneren 
en de communicatie voor subgroepen van kinderen met CP.
Professionals kunnen de gevonden factoren die samenhangen met achteruitgang 
van het functioneren gebruiken om kinderen te identificeren die een verhoogd 
risico op achteruitgang hebben. De resultaten van de twee onderzoeken naar de 
subjectieve beleving laten zien dat de subjectieve beleving van de kinderen met CP 
niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met het objectieve niveau van functioneren 
van de kinderen met CP. Gedragsproblemen bleken een significante relatie te hebben 
met het niveau en het beloop van het functioneren, zelfbeleving en HRQOL.
Voor toekomstig onderzoek worden langere follow-upstudies aanbevolen om het 
beloop van het functioneren te onderzoeken bij adolescenten en jongvolwassenen. 
Verder zouden de factoren die een relatie met het beloop van het functioneren bleken 
te hebben, gebruikt kunnen worden om interventiestudies te ontwikkelen, waarin zou 
moeten worden onderzocht of de in deze studie gevonden relaties een causaal verband 
hebben. Speciale aandacht zou er hierbij moeten zijn voor de gedragsproblemen in de 
verschillende leeftijdsgroepen van kinderen met CP. 
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