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Inleiding 
 
Cerebral palsy (CP) is een aandoening die, naar onze mening, in de maatschappij weinig aandacht 

krijgt. Uit onderzoek blijkt nochtans dat deze aandoening de grootste oorzaak is van fysieke 

beperkingen bij kinderen. 

Als kinesitherapeuten in opleiding komen we vaak in contact met deze patiëntenpopulatie. We 

bestuderen de motorische problemen, de functionele beperkingen, eventuele complicaties en de 

hieraan verbonden nood aan medicatie, hulpmiddelen, kinesitherapie, maar ook aan 

multileveloperaties die steeds gevolgd worden door een lange en intensieve revalidatieperiode. 

Zodoende vormen we ons een beeld van kinderen met heel wat beperkingen, kinderen die 

belemmerd worden in hun normale ontwikkeling, zowel op motorisch, sociaal als emotioneel vlak.  

Maar wanneer we deze populatie vervolgens op stage behandelen, valt ons op dat dit meestal 

vrolijke, aangename en gelukkige kinderen zijn; kinderen met elk hun eigen verhaal, hun eigen 

problemen, hun eigen grote en kleine pleziertjes in het leven… 

 

Van hieruit is onze interesse voor deze populatie gegroeid. Kinderen met zulke (grote) problemen die 

toch genieten van het leven, die hun eigen typische ontwikkeling hebben en hiermee leren omgaan.  

Tijdens onze zoektocht doorheen de literatuur werden we geconfronteerd met het feit dat er zeer 

veel onderzoek gedaan is naar de medische, motorische en functionele domeinen postoperatief, 

maar dat er nog bijzonder weinig studies bestaan die de levenskwaliteit nagaan bij kinderen en 

adolescenten met CP na een multilevelingreep.  

Het leek ons zeer boeiend, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk om de levenskwaliteit van deze 

kinderen en adolescenten met cerebral palsy beter in kaart te brengen. Zijn deze kinderen echt 

gelukkig, ondanks of misschien wel dankzij hun beperkingen? Ervaren deze kinderen een goede 

levenskwaliteit? Biedt multilevelchirurgie voor deze jongeren een belangrijke meerwaarde op vlak 

van levenskwaliteit? 

 

We hopen dan ook dat deze studie een beter inzicht zal bieden over de levenskwaliteit van kinderen 

en adolescenten met CP na een multileveloperatie.  
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Literatuurstudie 
 

 

1. Cerebral Palsy 

 

 ‘Cerebral Palsy is a group of permanent, but not unchanging, disorders of movement and/or posture 

and of motor function, which are due to a non-progressive interference, lesion, or abnormality of the 

developing/immature brain.’ (Surveillance of Cerebral Palsy in Europe).  

 

CP is met een incidentie van ± 2,5 per 1000 levend geboren kinderen de grootste oorzaak van fysieke 

beperkingen bij kinderen (Narayan, 2007). 

 

De meest recente en tevens internationaal geaccepteerde classificatie is deze van de Surveillance of 

Cerebral Palsy in Europe (SCPE), waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen spastische (80-90%), 

dyskinetische (9%) en atactische (2%) CP (Van Empelen, Nijhuis-van der Sanden, & Hartman, 2006). 

 

De belangrijkste en meest frequent voorkomende geassocieerde aandoening is mentale retardatie. 

Dit komt voor bij ongeveer 40% van de personen met CP. Ongeveer 50% van de personen met een 

mentale retardatie heeft een milde achterstand (IQ tussen 50 en 70). De andere helft heeft een 

ernstige mentale retardatie (IQ onder 50). Deze aandoening heeft belangrijke gevolgen op het vlak 

van schoolse vaardigheden en toekomstperspectieven en is uiteraard een belangrijke factor in het al 

dan niet komen tot zelfrapportage. Hetzelfde geldt voor visuele problemen (bij 19% van de personen 

met CP) en gehoorproblemen (2%) (Himmelmann, Beckung, Hagberg, & Uvebrant, 2006). 
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2. Natuurlijk verloop van CP 

 

Bij kinderen met CP ligt de nadruk in de eerste levensdecade op het verbeteren van de functionaliteit. 

Veel kinderen bereiken hun maximale functionele mogelijkheden rond de leeftijd van 9 à 10 jaar 

(Beckung, Carlsson, Carlsdotter, & Uvebrant, 2007).  

In de latere fasen van hun leven concentreert men zich voornamelijk op het behoud van de 

functionaliteit en op het voorkomen en het verminderen van pijn.  

 

Het motorisch functioneren kan op een eenvoudige manier geclassificeerd worden met behulp van 

het Gross Motor Function Classification System. Dit classificatiesysteem kent vijf leeftijdsgroepen (0-2 

jaar, 2-4 jaar, 4-6 jaar, 6-12 jaar en 12-18 jaar) en is gebaseerd op spontane bewegingen met de 

nadruk op zitten en lopen. Het is een valide en betrouwbaar meetinstrument dat gebruik maakt van 

een beschrijving van de functionele mogelijkheden van kinderen met CP op 5 niveaus, waarbij de 

kinderen in niveau I de minste problemen ondervinden en het meest zelfstandig zijn (zie tabel 1).  

 

Tabel 1: GMFCS-niveaus van kinderen met CP op 6- tot 12-jarige leeftijd (Van Empelen et al., 2006) 

  

Niveau I Lopen zonder beperkingen; belemmeringen in hogere grofmotorische vaardigheden 

(rennen, springen, hinkelen) 

Niveau II Lopen zonder hulpmiddelen; belemmeringen bij het lopen buitenshuis en in de 

woonomgeving 

Niveau III  Lopen met hulpmiddelen; belemmeringen bij het lopen buitenshuis en in de 

woonomgeving         

Niveau IV Zelf voortbewegen met belemmeringen; de kinderen worden vervoerd of gebruiken 

buitenshuis of in de woonomgeving een elektrische rolstoel         

Niveau V Zelf voortbewegen is ernstig belemmerd zelfs met gebruik van hulpmiddelen 

 

Het onderscheid tussen de verschillende niveaus is gebaseerd op functionele belemmeringen, het al 

dan niet gebruik maken van hulpmiddelen en in mindere mate de kwaliteit van bewegen (Beckung et 

al., 2007; Morris & Bartlett, 2006; Van Empelen et al., 2006). 

 

Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het motorisch functioneren is afhankelijk van de plaats en de 

ernst van het cerebrale letsel.  

Alle kinderen met een spastische hemiplegie (GMFCS-niveau I en II) kunnen onafhankelijk stappen; de 

meeste kinderen met een spastische diplegie kunnen stappen, maar de meerderheid heeft nood aan 
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loophulpmiddelen. Kinderen met een spastische quadriplegie (GMFCS-niveau IV en V) zullen niet tot 

functioneel stappen komen (Beckung et al., 2007; Graham & Selber, 2003).  

 

Het is belangrijk het natuurlijk verloop van cerebral palsy te kennen aangezien de effecten van de 

interventies bij kinderen met CP moeten gezien worden tegen de achtergrond van dit verloop. Zo kan 

het behouden van functionaliteit gedurende de tienerjaren een positief resultaat zijn, aangezien het 

natuurlijk verloop van het kind met CP gekenmerkt wordt door een veralgemeende functionele 

achteruitgang tijdens deze levensperiode.   

 

  

 Motorische problemen bij kinderen en adolescenten met CP 

 

Door het dynamische karakter van CP, kunnen kinderen met CP een waaier aan motorische 

problemen ondervinden. Deze motorische problemen kunnen onderverdeeld worden in primaire, 

secundaire en tertiaire problemen. 

 

De primaire problemen, zoals abnormale spiertonus, spierzwakte, verlies aan selectieve motorische 

controle en verminderd evenwicht zijn direct gelinkt aan het letsel in het centrale zenuwstelsel.   

 

o Een abnormale spiertonus is terug te vinden bij alle vormen van CP, zowel bij de spastische 

vorm als bij dystonie, bij choreo-athetose, bij ataxie en bij de gemengde vorm. 

Spasticiteit is bij kinderen met CP veruit de meest voorkomende motorische stoornis en 

wordt frequent als volgt gedefinieerd: 

'A motor disorder characterised by a velocity-dependent increase in tonic stretch reflexes 

(“muscle tone”) with exaggerated tendon jerks, resulting from hyper-excitability of the stretch 

reflex as one component of the upper motor neurone syndrome' (Lance, 1980). 

Spasticiteit wordt veroorzaakt door een beschadiging in die delen van de hersenen die in 

normale omstandigheden signalen zenden zodat GABA wordt vrijgegeven.  

 

       In een meer functionele context wordt spasticiteit als volgt gedefinieerd: 

‘Disordered sensori-motor control, resulting from an upper motor neuron lesion presenting as 

intermittent or sustained involuntary activation of muscles’.  

Deze definitie richt zich meer tot het benoemen van de positieve symptomen als kenmerk 

van de spastische bewegingsstoornis, maar legt tegelijk een beperking op om de negatieve 

symptomen zoals parese, atrofie en verlies van vaardigheden ook als spastische 
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bewegingsstoornissen te benoemen (Van Empelen et al., 2006).  

Spasticiteit tast bepaalde spiergroepen meer aan dan andere. In de onderste ledematen gaat 

het hierbij om de triceps surae, de m. hamstrings en de adductoren die meer zijn aangetast 

dan hun antagonisten. De mate waarin kinderen (en volwassenen) hinder ondervinden van 

de aanwezige spasticiteit verschilt aanzienlijk van persoon tot persoon.  

 

o Naast een abnormale tonus is spierzwakte één van de belangrijkste primaire problemen bij 

kinderen met CP. De term 'palsy' wijst op het bestaan van spierzwakte, veroorzaakt door een 

laesie in de hersenen. 

Lange tijd werd de spierzwakte gezien als een gevolg van de spasticiteit en dus niet als een 

primair probleem. Recent heeft men echter een andere visie ontwikkeld. Men beschouwt 

spierzwakte nu als een primaire aandoening van de agonist, onafhankelijk van de spasticiteit. 

 

o Een derde motorisch probleem bij kinderen met CP is een verlies aan selectieve motorische 

controle. 

Een intact corticospinaal systeem is essentieel voor een goede selectieve motorische 

controle. Het pyramidaal systeem, waarvan de corticospinale banen deel uitmaken, bevat de 

willekeurige, doelgerichte activiteiten. Indien de corticospinale banen onderbroken zijn, moet 

het individu gebruik maken van shunts doorheen het extrapyramidale systeem, zodat de 

selectieve motorische controle in belangrijke mate verloren gaat en de primitieve 

bewegingspatronen blijven bestaan.  

Een verlies aan selectieve motorische controle bepaalt in belangrijke mate het niveau waarop 

een kind functioneert. Een slechte selectieve motorische controle beperkt de functionele 

verbeteringen die men normaal zou mogen verwachten na behandeling van andere primaire 

problemen, zoals evenwicht.  

 

o Nog een belangrijk primair motorisch probleem bij kinderen met CP is het verminderd 

evenwicht. Kinderen met CP hebben steeds in meer of mindere mate evenwichtsproblemen. 

Dit kan te wijten zijn aan een waaier van factoren, waaronder de aanwezige musculoskeletale 

deformiteiten die voor een abnormale steunbasis zorgen, maar ook de centrale aantasting 

van het controlecentrum voor het evenwicht kan een oorzaak zijn voor het verminderd 

evenwicht bij kinderen met CP (Gage, Schwartz, Koop, & Novacheck, 2009; Gormley, 2001).  
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De secundaire problemen zijn niet onmiddellijk gelinkt aan het centraal neurologisch letsel en zijn 

daardoor meestal nog niet aanwezig bij de geboorte. Ze ontstaan geleidelijk aan naarmate het kind 

met CP ouder wordt. Deze problemen zijn een reactie op de primaire problemen enerzijds en de 

musculoskeletale groei anderzijds (Berker & Yalçin, 2008; Graham & Selber, 2003).  

Ondanks nieuwe en effectieve manieren om spasticiteit beter onder controle te houden, zullen de 

meeste jongeren met CP secundair musculoskeletale problemen ontwikkelen. Deze problemen zijn 

het ontstaan van contracturen en van beenderige deformiteiten en zullen resulteren in een 

progressief verloren gaan van de functionaliteit en in een toename van de pijn (Graham & Selber, 

2003).  

 

In normale omstandigheden rekt een kind zijn of haar spieren tijdens de dagelijkse activiteiten, 

waardoor de spiergroei in verhouding blijft tot de beenderige groei. Het kind met CP is echter niet in 

staat om zijn of haar spastische spieren adequaat te ontspannen en zodoende te stretchen zodat 

contracturen kunnen ontstaan (Graham & Selber, 2003).  

Een kind met spasticiteit beweegt voornamelijk in de midrange. De spieren van deze kinderen zullen 

dus zelden of nooit tot de maximale lengte worden gebracht. De spier zal zich dan ook aanpassen aan 

de gestelde eisen en zodoende verkorten. Deze verkorting gebeurt doordat het aantal serieel gelegen 

sarcomeren afneemt. Dit leidt tot het ontstaan van een myogene contractuur en tevens tot een 

verminderde kracht in deze spier. De resterende kracht kan ook enkel gegenereerd worden over een 

kleine range of motion (ROM). Dit negatieve aanpassingsproces van de spier begint al van zodra de 

spier 24 uur in een verkorte positie verkeert. Bij de spastische spier blijkt ook de relaxatie van de 

verbindingen tussen actine en myosine na contractie, onvolledig te zijn. Dit leidt tot cross-bridge 

stiffness.  

Ook collagene structuren passen zich aan aan de eisen die gesteld worden. De vezels van collagene 

weefsels liggen min of meer in een golfpatroon. Als een gewricht zich langere tijd in een verkorte 

positie bevindt, neemt de amplitude van de golven toe, waardoor de lengte van de collagene 

structuren afneemt. Dit vormt het begin van het ontstaan van een collagene contractuur. Wanneer de 

verkorte positie langer aanhoudt, ontstaat uiteindelijk een structurele aanpassing van de lengte van 

de vezels en worden ze effectief korter (Van Empelen et al., 2006).  

 

Spasticiteit, verminderde gewrichtsmobiliteit en musculaire contracturen resulteren uiteindelijk in 

beenderige deformiteiten op latere leeftijd.  

Beenderige torsiedeformiteiten komen frequent voor bij personen met een spastische vorm van CP. 

Beenderen die groeien, worden gevormd door de krachten die op het bot worden uitgeoefend. Bij 

kinderen met CP zijn deze krachten vaak abnormaal en worden veroorzaakt door enerzijds abnormale 
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houding en druk, maar anderzijds ook door abnormale tonus in de spieren, waardoor een belangrijke 

rotatiecomponent ontstaat (Gormley, 2001).  

 

De tertiaire problemen ontstaan wanneer een kind met CP adaptieve mechanismen en individuele 

'coping' strategieën ontwikkelt om beter om te gaan met de aanwezige primaire en secundaire 

problemen (Berker & Yalçin, 2008; Novacheck & Gage, 2007). Deze problemen zijn zodoende geen 

rechtstreeks gevolg van het centrale letsel, maar wel van de compensaties die het kind ontwikkelt. 

 

 

 Behandeling van kinderen en adolescenten met CP 

 

In het kader van de complexiteit van de motorische problemen die kinderen met CP kunnen 

ondervinden, is een multidisciplinair team essentieel om de optimale behandelstrategie te bepalen 

(Berker & Yalçin, 2008; Gage et al., 2009). 

Het ultieme doel van de behandeling van kinderen met CP is het minimaliseren van de neurologische 

en musculoskeletale problemen en het verhogen van de onafhankelijkheid, de zelfredzaamheid en 

het participeren in de gemeenschap. Men tracht het kind een leven te bieden dat zo dicht mogelijk 

aanleunt bij dat van een ‘normaal’ ontwikkelend kind.  

In de vroege fase van de motorische ontwikkeling gebruikt men voornamelijk de conservatieve 

therapie, waaronder kinesitherapie, ergotherapie, correctiegips en orthesen, hulpmiddelen en 

medicatie. Naarmate het kind ouder wordt, treden de secundaire problemen meer op de voorgrond. 

Om deze problemen adequaat te behandelen zijn de conservatieve behandelstrategieën vaak 

ontoereikend en zal men bijgevolg moeten overstappen naar de orthopedische chirurgie.  

 

 Kinesitherapie  

 

Elk kinesitherapeutisch behandelprogramma moet als doel hebben om de intrinsieke mogelijkheden 

van het kind te optimaliseren, de aanwezige problematiek te reduceren en de participatie in de 

sociale omgeving te bevorderen (Scrutton, Damiano, & Mayston, 2004).  

 

De kinesitherapeutische behandeling zal aangepast moeten worden aan de individuele 

mogelijkheden en beperkingen van het kind met CP.  
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Neurodevelopmental Treatment (NDT) is wereldwijd de meest gebruikte therapeutische aanpak bij 

kinderen en adolescenten met CP. 

NDT vertrekt vanuit de veronderstelling dat een normale tonus essentieel is als basis voor het 

efficiënt uitvoeren van activiteiten. Therapeuten die werken volgens deze methode gebruiken 

hiervoor een waaier aan ‘handlingstechnieken’ en positionering. Deze specifieke technieken 

faciliteren het gebruik van de spieren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een bepaalde taak 

en inhiberen tegelijkertijd de activiteit in die spieren die niet noodzakelijk zijn om de taak te 

volbrengen. Deze technieken worden ook aan de ouders en verzorgers van kinderen met CP 

aangeleerd zodat ze meer in het dagelijkse leven geïncorporeerd worden en zo het participatieniveau 

optimaliseren (Scrutton et al., 2004).  

Bewegingen die gerelateerd zijn aan en gestuurd worden door het kind zijn essentieel voor het succes 

van NDT. Functionele doelen die nieuwe motorische vaardigheden faciliteren of de efficiëntie van 

aangeleerde activiteiten (verminderd energieverbruik, verminderde spieractiviteit) bevorderen, 

worden vooropgesteld. De aangeleerde vaardigheden worden individueel gekozen, waarbij de noden 

van elk kind centraal staan. In deze behandelingswijze neemt het kind een actieve rol op zich. Het 

uiteindelijke doel van NDT is het bereiken van zoveel mogelijk actieve en onafhankelijke 

vaardigheden. 

NDT is een probleemoplossende benaderingswijze die focust op de individuele en actuele noden van 

het kind, terwijl men de lange termijn doelen op het gebied van functionaliteit indachtig houdt 

(Miller, 2007). Hierbij benadrukt men de noodzaak om myogene contracturen en ossale 

deformiteiten te minimaliseren en om het kind adequaat te positioneren eventueel met behulp van 

hulpmiddelen, maar ook het gebruik van orthesen en de nood aan bijkomende therapie zoals 

botuline toxine infiltraties en orthopedische chirurgie (Scrutton et al., 2004). 

De positieve effecten van NDT zijn een verbetering van de spierkracht, de beweeglijkheid en het 

alignement, een verbetering in het uitvoeren van functionele activiteiten en een betere participatie 

(Miller, 2007).  

NDT zorgt niet voor een totaal behandelingspakket voor kinderen met CP. Toch zorgt de nadruk die 

gelegd wordt op handling en positionering, om de beperkte functionele mogelijkheden van kinderen 

met CP te optimaliseren, ervoor dat deze benaderingswijze sterk gewaardeerd wordt bij ouders en 

verzorgers (Scrutton et al., 2004). 
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De behandelingsmodaliteiten die tijdens de kinesitherapeutische behandelingssessies veelal gebruikt 

worden, zijn de volgende: 

o stretching; 

o passieve mobilisaties en spalken om de ROM te behouden; 

o spierversterking om de kracht en de uithouding te vergroten;  

o evenwichtstraining; 

o training van functionele vaardigheden;  

o optimaliseren van het gangpatroon in combinatie met hulpmiddelen en elektrostimulatie. 

 

Spierverlenging is vaak het eerste behandeldoel bij het kind met hypertonie. De stretch kan manueel 

gegeven worden door een kinesitherapeut of door een hulpmiddel, zoals een correctiegips, een 

orthese of een sta-apparaat. Uit een literaire samenvatting van Pin, Dyke en Chan (2006) blijkt er enig 

bewijs te zijn dat passieve stretching de tonus bij kinderen met CP vermindert. Dit positief effect 

wordt echter niet overgedragen naar functionele activiteiten zoals stappen. Er blijkt ook geen sluitend 

bewijs te zijn dat passieve stretching de passieve ROM significant doet toenemen. Een minimale 

verbetering of het behoud van de mobiliteit in de gewrichten van het jonge, groeiende kind, kan 

echter zeer belangrijk zijn en leiden tot een verbeterde functionaliteit. 

Uit onderzoek van Novacheck en Gage (2007) blijkt dat 2 tot 4 uur stretching per dag noodzakelijk is 

om een normale spierlengte te verkrijgen en te behouden. 

 

In vergelijking met de behandeling van spasticiteit en het corrigeren van myogene contracturen en 

ossale deformiteiten, werd de behandeling van spierzwakte gedurende een lange periode voor een 

groot deel genegeerd.  

Men beschouwde spierversterking als onmogelijk en tevens niet wenselijk, omdat het de mate van 

spasticiteit zou kunnen doen toenemen (Miller, 2007).  

Krachttraining blijkt echter een belangrijke rol te spelen in de behandeling van kinderen en 

adolescenten met CP, aangezien bilaterale spierzwakte van de onderste ledematen meer 

determinerend zou zijn voor het uiteindelijke stappatroon dan spasticiteit (Graham & Selber, 2003). 

De spierzwakte neemt toe naarmate het kind zich op de lagere GMFCS-niveaus (IV en V) bevindt, 

maar ook kinderen die functioneren op GMFCS-niveau I hebben significant meer spierzwakte in hun 

aangedane ledematen dan normaal ontwikkelende kinderen.  

Elk kind met een minimum aan selectieve motorische controle heeft de mogelijkheid om de 

spierkracht te vergroten (Miller, 2007).  
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Onderzoek toont aan dat de spiermassa van kinderen met CP toeneemt en dat hun functionele 

vaardigheden verbeteren, indien ze deelnemen aan krachttrainingsprogramma’s. Ook is er steeds 

meer evidentie dat krachttraining geen toename van spasticiteit oplevert (Van Empelen et al., 2006; 

Miller, 2007). Langetermijneffecten zijn echter niet bekend.  

 

Het jonge kind kan aan krachttraining doen terwijl het speelt en ADL-activiteiten (bijvoorbeeld 

trappen) uitvoert. Indien het kind over voldoende mentale en motorische mogelijkheden beschikt, 

kan spierversterking bekomen worden door progressieve weerstandsoefeningen. Weerstand kan 

gegeven worden door onder andere de therapeut, door losse gewichten of door elastische banden. 

De algemene behandelingsmodaliteiten zijn: 2 à 3 maal per week, gedurende een periode van 

minstens 6 tot 10 weken, werken aan 65% van 1 RM (Gage et al., 2009). Spierversterking behoeft 

echter niet steeds gewichten of fitnesstoestellen. Een waaier aan functionele activiteiten kan gebruikt 

worden om dit doel te bereiken, zolang de intensiteit voldoende hoog is om de spieren te activeren. 

Aquatherapie, training op een loopband, fietsen en andere sporten en recreatieve activiteiten 

behoren tot de mogelijkheden (Miller, 2007). 

 

De functionele training is eveneens een belangrijk aspect in het kinesitherapeutisch 

behandelprogramma. Ook hier is het belangrijk rekening te houden met de individuele 

mogelijkheden van het kind met CP (Gage et al., 2009).  

Kinderen die functioneren op GMFCS-niveaus I tot III zullen, in het algemeen, stappen als 

belangrijkste vorm voor het zich voortbewegen kiezen. Het verbeteren van het stappatroon is een 

belangrijk behandeldoel bij deze kinderen. Men werkt hierbij zo veel mogelijk in de natuurlijke woon- 

en leefomgeving van het kind. 

Kinderen die functioneren op GMFCS-niveaus IV en V zullen voornamelijk gebruik maken van een 

rolstoel om zich te verplaatsen. Rolstoeltraining en fysiek actief blijven zal voor deze kinderen een 

belangrijke doelstelling zijn aangezien het gebruik van rolstoelen de kinderen ertoe aanzet om minder 

actief te zijn en om minder te participeren in de familiale en sociale omgeving.  

Kinderen met CP hebben omwille van hun motorische beperkingen minder bewegingservaring dan 

een ‘normaal’ ontwikkelend kind. De motorische ontwikkeling verloopt bij deze kinderen trager, maar 

ook anders. Functionele vaardigheden, zoals kruipen en lopen, die andere kinderen spontaan leren, 

moeten bij kinderen met CP meestal aangeleerd worden.  

Deze kinderen hebben vaak externe hulp nodig die de motorische ontwikkeling faciliteert en de 

mogelijkheden vergroot. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van hulpmiddelen, waaronder gipsen, 

orthesen en loophulpmiddelen. De behoefte aan hulpmiddelen dient steeds individueel bepaald te 

worden (Gage et al., 2009). 
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Elektrostimulatie kan bij kinderen met CP eveneens aangewend worden. Bij de functionele 

elektrostimulatie (FES) wordt een elektrische stimulatie gegeven waarbij een functionele contractie 

van de spier wordt beoogd. Een voorbeeld is het kind met een dropvoet. De m. tibialis anterior wordt 

op een directe manier gestimuleerd waardoor deze spier contraheert en dorsiflexie ontstaat.  

FES wordt voornamelijk gebruikt ter bevordering van de polsextensie en de dorsiflexie in de enkel. 

Een groot nadeel van deze techniek bij kinderen met een intact sensorisch systeem is de pijn. Omwille 

van deze pijn wordt de functionele elektrostimulatie voornamelijk gebruikt bij adolescenten en 

volwassenen die de pijn en het discomfort beter verdragen dan kinderen.  

Bij de therapeutische elektrostimulatie (TES) wordt de elektrostimulatie gebruikt onder het niveau 

waar spiercontractie plaatsvindt. Het doel van deze stimulatie is het verhogen van de spierhypertrofie 

en de spierkracht om zo het grof-motorisch functioneren te verbeteren. TES wordt voornamelijk ‘s 

nachts aangelegd. Het niveau waarop gestimuleerd wordt is dermate laag dat het kind de stimulatie 

net niet of net wel voelt. TES kan ook aangelegd worden tijdens de therapeutische sessies waarbij het 

de motorische vaardigheden assisteert. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 

dergelijke therapie. Ook de effecten op lange termijn werden tot nog toe onvoldoende onderzocht 

(Miller, 2007).  

 

 Correctiegips en orthesen 

 

Wanneer contracturen ontstaan, hoeft niet onmiddellijk orthopedische chirurgie worden aangewend. 

Milde contracturen kunnen vaak adequaat behandeld worden met behulp van een correctiegips en 

orthesen. 

Een correctiegips wordt telkens voor een korte periode gebruikt om de verkorte spieren te stretchen 

en zodoende de ROM te vergroten (Autti-Rämö, Suorante, Anttila, Malmivaara, & Mäkelä, 2006). De 

positieve resultaten van een correctiegips zijn het duidelijkst merkbaar in de enkel. Spasticiteit ter 

hoogte van de triceps surae voorkomt een normale dorsiflexie van de enkel. Hierdoor ontstaat een 

patroon, typisch bij kinderen met spasticiteit, waarbij de voet in equinus staat. 

Het correctiegips wordt in dit geval gebruikt om de mobiliteit van de gastrocnemius en de soleus te 

verbeteren. Het kind draagt het gips 3 tot 6 weken. Door de relatief korte gipsperiode, ligt de indicatie 

op het gebied van de myogene contracturen en kan een correctiegips niet worden gebruikt om 

collagene verkorting en ossale deformaties te behandelen.  

Objectief kan men geen significante veranderingen in spiertonus, reflexen en clonus vaststellen. 

Subjectief wordt er wel een reductie in spiertonus waargenomen. Er zijn eveneens geen significante 

verbeteringen van de motorische vaardigheden, maar wel is er een duidelijke verbetering van de 

passieve mogelijkheden op te merken (Van Empelen et al., 2006). 
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Orthesen worden bij kinderen met CP vaak gebruikt om het ontstaan van zowel myogene 

contracturen als collagene verkortingen te vertragen, om gewrichten in een gunstigere stand te 

fixeren, om de functionaliteit te verhogen, om onwillekeurige bewegingen te verminderen en om het 

energieverbruik te beperken. Orthesen worden dan ook voor een langere periode gebruikt. 

Vele orthesen werden ontwikkeld voor kinderen met CP, zoals de orthopedische schoen, inlays, 

nachtspalken, handspalken, korsetten en ligorthesen. 

De meest gebruikte orthese, echter, is de statische enkel-voetorthese (AFO). Deze orthese houdt de 

enkel in een neutrale stand en vermindert zo de equinusstand van de voet.  

Soms kan aan statische orthesen een scharnier worden toegevoegd, zodat enige beweging in het 

gewricht mogelijk blijft.  

Knie-orthesen worden gebruikt om contracturen ter hoogte van de hamstrings tegen te gaan.  

Bij kinderen met CP is het dragen van een orthese boven de knie zelden noodzakelijk. Een 

uitzondering is de heup-knie-enkel-voetorthese, die gebruikt wordt ter controle van een uitgesproken 

endorotatie ter hoogte van de heup en ernstige toeing in.  

 

Heupabductie-orthesen gaan subluxatie van de heupkop, veelal veroorzaakt door spasticiteit in de 

adductoren of door een contractuur van de adductoren, tegen. In het geval van een 

bekkenscheefstand of een scoliose wordt de orthese uitgebreid tot het lumbosacrale niveau.  

Omwille van de natuurlijke groei van het kind moeten de orthesen jaarlijks worden herzien. De 

significante verbetering in functionaliteit en de duidelijke vertraging in het ontstaan van 

deformiteiten rechtvaardigen de hoogoplopende kosten (DeLuca, 1996; Van Empelen et al., 2006). 

Toch wijzen Van Empelen et al. (2006) ook op enkele nadelige effecten van het gebruiken van 

orthesen. Zo kunnen orthesen op een negatieve manier de vrijheidsgraden van beweging beperken. 

Ze kunnen de evenwichtsstrategieën belemmeren, kledij beschadigen en de afhankelijkheid van het 

kind nog verhogen door het nadelige effect dat ze hebben op sommige ADL-activiteiten. Wanneer 

orthesen foutief worden aangewend, kan men, in plaats van contracturen te verminderen, deze zelfs 

veroorzaken of versterken.  

 

 Loophulpmiddelen 

 

Een kind met CP moet, net als ‘normale’ kinderen, de mogelijkheid hebben om zich te kunnen 

voortbewegen, om de omgeving te verkennen en om in interactie te kunnen gaan met 

leeftijdsgenoten. Op deze manier kan het kind zijn of haar motorische, sociale en mentale 

vaardigheden optimaal ontwikkelen.  
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De belangrijkste reden om loophulpmiddelen te gebruiken is dan ook om de zelfredzaamheid van het 

kind zo groot mogelijk te houden met betrekking tot het gaan en alle activiteiten waarbij het gaan van 

belang is (Van Empelen et al., 2006). 

Er bestaat een waaier aan middelen die het kind met CP kunnen helpen bij het zich verplaatsen. 

Hulpmiddelen zoals een kaye-walker, krukken, een looprek of rollator kunnen het gangpatroon 

faciliteren doordat ze het evenwicht verbeteren, het energieverbruik doen dalen, de druk op de 

gewrichten verlagen, de houding verbeteren en de pijn verminderen. Voor niet-ambulante kinderen 

wordt gebruik gemaakt van rolwagens. Deze kunnen manueel of elektronisch bestuurd worden en 

moeten aangepast zijn aan de individuele noden van het kind met CP.  

 

 Medicatie 

 

Spasticiteit kan, in beperkte mate, gereduceerd worden door inname van medicatie. Dit kan enerzijds 

door orale inname en anderzijds door een neuromusculaire blokkade. 

 

Het gebruik van orale medicatie kan een aantal kinderen met CP helpen wanneer een algemene 

reductie van de spasticiteit beoogd wordt. Men moet het kind eerst nauwgezet observeren en 

evalueren om er zeker van te zijn dat het kind niet beweegt dankzij de aanwezige spasticiteit. 

Kinderen met CP hebben, zoals eerder vermeld, vaak een slechte selectieve motorische controle en 

gebruiken daardoor hun spasticiteit om meer functioneel te zijn. Als de spasticiteit bij deze kinderen 

daalt, zal ook hun functionaliteit verminderen. Dit is slechts bij een minderheid van de kinderen met 

CP zo. Bij de meerderheid interfereert de spasticiteit met de selectieve motorische controle. Bij deze 

kinderen zorgt een reductie van de spasticiteit ervoor dat het kind zijn of haar selectieve motorische 

controle kan aanwenden op een efficiëntere en functionelere manier (Gormley, 2001).  

 

Orale medicatie kan, zoals gezegd, zorgen voor een vermindering van de spasticiteit, maar ook voor 

een daling van de pijn en onwillekeurige bewegingen en zorgt zo voor een verhoging van het comfort 

en laat een gemakkelijke verzorging van het kind met CP toe.  

Er bestaan 4 frequent gebruikte orale medicaties met als doel de spasticiteit te verminderen, namelijk 

Baclofen, Diazepam, Dantrolene en Tizanidine ( Gormley, 2001). 

 

Belangrijke bijwerkingen van vele medicaties zijn dat ze een sedatief effect kunnen hebben op de 

meeste kinderen en dat ze een algemene spierzwakte kunnen veroorzaken. Om deze redenen wordt 

orale medicatie meestal niet toegediend bij ambulante kinderen (Berker & Yalçin, 2008; Gage et al., 

2009). 
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Als neuromusculaire blokkade worden enerzijds fenolinfiltraties en anderzijds botuline toxine A (BTX-

A) infiltraties aangewend. 

Infiltraties met fenol zijn effectief in de behandeling van focale spasticiteit. Dergelijke injecties in de 

motorische eindplaten van de spieren zorgen voor een reductie van de tonus in de spieren. Deze 

infiltraties gaan echter gepaard met een aantal bijwerkingen zoals pijn en disesthesie, veroorzaakt 

door necrose van de sensorische axonen in de perifere zenuwen, misselijkheid en necrose van de 

huid op de plaats waar de injectie gegeven werd. 

Sinds enkele jaren wordt er dan ook voornamelijk gebruik gemaakt van BTX-A infiltraties, omdat fenol 

te veel schadelijke bijwerkingen vertoont. BTX-A blokkeert de vrijzetting van acetylcholine ter hoogte 

van de neuromusculaire junctie en zorgt zo voor een denervatie van de spier en dus voor een 

reductie van de spasticiteit (Graham & Selber, 2003). Omwille van dosisbeperkingen (maximum 10-12 

units/kg met een maximum van 400 units) worden er meestal slechts 3 tot 4 grote spieren 

geïnfiltreerd op één moment. BTX-A heeft een onset van 3 tot 4 dagen en het grootste effect is 

merkbaar tussen dag 7 en dag 14. BTX-A heeft een tijdelijk effect dat ongeveer 3 tot 6 maanden 

duurt.  

Wanneer de infiltraties worden toegediend bij kinderen tijdens de groeispurt, zullen de positieve 

effecten minder lang zichtbaar blijven. 

Deze infiltraties kunnen gebeuren op elke leeftijd en kunnen dus belangrijk zijn in de behandeling van 

kinderen die nog niet oud genoeg zijn om in aanmerking te komen voor meer ingrijpendere 

behandelingen, zoals selectieve dorsale rhizotomie, het plaatsen van een intrathecale baclofenpomp 

of orthopedische chirurgie (Gormley, 2001). 

 

 Orthopedische chirurgie 

 

Orthopedische ingrepen mogen niet gezien worden als een laatste mogelijkheid wanneer andere 

behandelingstherapieën falen, maar eerder als een belangrijke meerwaarde naast de conservatieve 

therapieën. Het belangrijkste doel van orthopedische chirurgie is het verbeteren van contracturen en 

deformiteiten, zowel in de romp als in de ledematen, die het zitten, het staan en het stappen negatief 

beïnvloeden.  

 

Het tijdstip waarop dergelijke ingrepen worden uitgevoerd, is afhankelijk van de maturatie van het 

centrale zenuwstelsel, de mate waarin deformiteiten ontstaan en de eventueel aanwezige 

stapmogelijkheden. Het centrale zenuwstelsel is meestal uitgerijpt tussen de leeftijd van 4 tot 6 jaar. 

Vanaf dit moment kan men met zekerheid stellen dat er geen andere problemen, zoals athetose, 

aanwezig zijn.  



 

 

15 

 

Ingrepen ter hoogte van de weke delen zijn mogelijk vanaf 4 tot 7 jaar. Operaties aan de beenderige 

structuren kunnen uitgevoerd worden vanaf de leeftijd van 8 jaar (Berker & Yalçin, 2008). Men tracht, 

echter, dergelijke ingrepen steeds zo lang mogelijk uit te stellen. Dit is belangrijk aangezien 

vroegtijdige chirurgische ingrepen een hoger risico hebben op mislukking en terugval.  

Algemeen wordt vaak aangenomen dat orthopedische ingrepen, met als doel het gangpatroon te 

verbeteren, moeten uitgesteld worden tot het kind over een volwassen gangpatroon beschikt. De 

beslissing om tot chirurgie over te gaan, blijft echter steeds individueel afhankelijk. Belangrijk om te 

weten is dat de ontwikkeling van het gangpatroon bij kinderen met CP opvallend anders is dan bij 

normaal ontwikkelende kinderen. Over het algemeen kan men stellen dat het gangpatroon 

gerelateerd is aan zowel het type CP als aan het grof-motorische functieniveau.  

 

Kinderen met hemiplegie ondervinden relatief minder vertraging in het bereiken van het zelfstandig 

stappen, tenzij zij ernstige intellectuele problemen of ongecontroleerde epilepsie als comorbiditeiten 

hebben. Kinderen met een milde spastische diplegie bereiken het zelfstandig stappen meestal tussen 

de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Deze kinderen functioneren in de GMFCS-niveaus I en II. Kinderen die tot 

niveau III behoren kunnen niet zelfstandig stappen, tenzij voor zeer korte afstanden, en blijven 

afhankelijk van hulpmiddelen gedurende de rest van hun leven (Palisano et al., 1997).  

Er is minder geweten over de maturatie van het gangpatroon van kinderen met CP, maar algemeen 

wordt aangenomen dat deze vertraagd is en varieert afhankelijk van de GMFCS-niveaus. Een aantal 

studies tonen duidelijk aan dat wanneer een plateau in het grofmotorisch functioneren bereikt 

wordt, er een deterioratie optreedt in de ganganalyseparameters (Bell, Ounpuu, DeLuca & Romness, 

2002). Het gaat hier om een afname van de stapsnelheid, toegenomen tijd in de dubbele standsfase 

en afname van de ROM in het sagittale vlak met een toegenomen stijfheid van de heup en knie.  

Het is dan ook belangrijk dat ouders, therapeuten en chirurgen zich realiseren dat een kind bij wie 

men een chirurgische interventie overweegt, zich al op een neerwaarts traject bevindt. Op basis van 

deze achtergrond moet het behoud van het stappatroon op het huidige niveau gezien worden als een 

verbetering ten opzichte van de natuurlijke ontwikkeling. 

Dergelijke achteruitgang wordt ook gezien in het grof-motorisch functioneren van deze kinderen. Het 

behoud van het grof-motorisch functioneren na multilevelchirurgie moet dus eveneens gezien 

worden als een verbetering ten opzichte van het natuurlijke verloop.  

 

De meeste chirurgische interventies bij kinderen met CP worden uitgevoerd tussen de leeftijd van 6 

tot 12 jaar. De meerderheid van deze kinderen zullen dus 5 jaar na hun operatie de puberale 

groeispurt doorgemaakt hebben.  
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Als gevolg van deze groeispurt, krijgen zij te maken met drastische veranderingen in 

lichaamsproportie, lengte en gewicht. Het is belangrijk deze veranderingen en hun implicaties op het 

gangpatroon, de musculoskeletale gezondheid en het functioneren te begrijpen. 

Drastische toename in gewicht en lengte kan de impact van de onderliggende zwakte doen 

toenemen.  

 

Er moet voorzichtig omgegaan worden met interventies die er op gericht zijn het beenlengteverschil 

te corrigeren of angulaire deformiteiten en flexie van de knie te corrigeren. Bij het plannen van 

dergelijke interventies moet de puberale groeispurt steeds gerespecteerd worden.  

Systematische accurate metingen van lengte, gewicht en botleeftijd zijn belangrijk in de follow-up van 

kinderen met CP voor en na chirurgische interventie (Gage, 2004). Lichaamslengte is de globale 

indicator voor de groei, maar ook het lichaamsgewicht is een belangrijke factor bij de evaluatie.  

Kinderen met een spastische diplegie, in combinatie met een pre-terme geboorte, hebben meestal 

een lager gewicht dan hun normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten. Hyperkinetische bewegingen 

kunnen leiden tot een groter calorieverbruik, en kinderen met CP volgen andere groeitrajecten. Ook 

de identificatie van eventuele nutritionele tekorten is belangrijk vooraleer men tot chirurgische 

interventies overgaat. Toevoeging van voedingssupplementen kan zorgen voor een verbetering van 

het gewicht en promoot een vlottere genezing en een betere functionaliteit postoperatief.  

Kinderen met CP kunnen echter ook behoren tot de groep van obesen, onder andere omwille van 

hun sedentaire levensstijl. Het identificeren van overgewicht, en de impact daarvan op het 

gangpatroon en de functionaliteit bij kinderen met significante motorische problemen is eveneens 

belangrijk. 

 

Net als bij normaal ontwikkelende kinderen speelt de botleeftijd bij kinderen met CP een grote rol bij 

orthopedische interventies. Ongeveer 50% van de kinderen met een normale motorische 

ontwikkeling heeft een botleeftijd die significant afwijkend is van de vooropgestelde waarden. 

Bij kinderen met CP zijn deze afwijkingen nog meer frequent, meer opvallend en waarschijnlijk gelinkt 

aan het GMFCS-niveau. Daarbij komt nog dat kinderen met CP vaak te maken hebben met een 

mozaïek aan botleeftijden. Dit wil zeggen dat de botleeftijd gemeten op verschillende plaatsen van 

het lichaam (bv. pols, elleboog en pelvis) verschillend is. Gezien de grote variatie in botleeftijd die 

opgemerkt wordt bij het begin van de puberteit en de relatie met de skeletale rijping bij kinderen met 

CP, zijn systematische metingen van lichaamslengte, lichaamsgewicht en botleeftijd sterk aanbevolen, 

zowel voor als na de chirurgische ingreep.  
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Vroeger moesten kinderen met ernstige musculoskeletale problemen verschillende operaties 

ondergaan en dit gedurende verschillende opeenvolgende jaren om de vele problemen adequaat te 

behandelen. Bij deze kinderen trad vaak het ‘Birthday syndroom’ op. Dit syndroom bevat volgende 

complicaties: sociale isolatie, verlies aan motivatie, het ontstaan van frustraties en psychosociale 

problemen (Berker & Yalçin, 2008).  

Nu worden deze secundaire problemen behandeld via multilevelchirurgie. Dergelijke operaties 

houden een osteo-musculaire correctie in in één enkel operatiemoment. Deze operaties kunnen dus 

de volgende ingrepen bevatten: spier- en/of peesverlengingen, transfers van spieren en correcties 

van beenderige deformiteiten (derotatie-osteotomieën en artrodesen). Dit vermindert het aantal 

operaties dat een kind met CP moet ondergaan significant, verlaagt het risico op het ontstaan van het 

‘Birthday syndroom’ en verbetert eveneens de outcome van het kind.  

 

In de literatuur is er echter geen sluitende definitie te vinden van multilevelchirurgie.  

Saraph, Zwick, Uitz, Steinwender en Linhart (2002) stellen dat een multileveloperatie wordt 

gedefinieerd als een operatie aan beide ledematen, voor minimum drie gewrichten. Het is een 

correctie van alle weefsel- en beenderige deformiteiten in één enkele operatie, met de bedoeling het 

gangpatroon te verbeteren.  

Om deze definitie voorop te kunnen stellen, verwijst men naar Norlin en Tkaczuk (1985): 

- Correctieve chirurgie wordt gepland in 1 operatiemoment, en kan variëren van 1 enkele 

ingreep tot een combinatie van verschillende unilaterale en bilaterale ingrepen ter hoogte 

van het heup-, knie- en/of enkelgewricht. 

- De vier basiscomponenten van een complex operatiemoment zijn (a) heupflexoren release, 

(b) adductorentenotomie + transfer (bij kinderen die kunnen stappen), (c) proximale 

hamstringsverlenging en (d) achillespeesverlenging en gastrocnemius slide procedure. 

 

De doelstellingen van deze operaties zijn het optimaliseren van het gangpatroon, het vergroten van 

de ROM en de functionaliteit en het verbeteren van het alignement, waardoor een betere 

positionering van het kind mogelijk wordt. De meest frequent toegepaste ingrepen om de gewenste 

verbeteringen te bekomen zijn de volgende: 

 

- Derotatie-osteotomie femur 

Rotationele deformiteiten van de onderste ledematen worden vaak gezien bij kinderen en 

adolescenten (Beals, 1969; Cooke, Price, Fisher, & Hedden, 1990; Engle & Staheli, 1974; 

Shands & Steele, 1958; Staheli, 1989). Ze worden vaak uitgevoerd in combinatie met een 

extensie-osteotomie. 
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Omwille van de natuurlijke laterale rotatie van de onderste ledematen die ontstaat door 

normale groei en ontwikkeling, hebben interne rotatiedeformiteiten de neiging om te 

verbeteren met de tijd, daar waar de externe rotatiedeformiteiten vaak verergeren.  

 

Bij kinderen met CP is torsie van de lange botstukken, zoals de femur, een belangrijke oorzaak 

van disfunctie. De torsie kan zowel unilateraal als bilateraal voorkomen. Algemeen wordt 

aangenomen dat een interne torsie het resultaat is van verhoogde tonus in de spieren, meer 

bepaald deze van de mediale hamstrings. Bij bilateraal voorkomen, heeft het kind problemen 

tijdens het stappen door de endorotatiestand van de onderste ledematen. Bij kinderen met 

een unilateraal voorkomen kan de endorotatie in de heup gecompenseerd worden door een 

externe rotatie van het bekken met een neutrale knie- en voetstand als resultaat.  

De indicaties om bij kinderen met CP tot een dergelijke operatie over te gaan, zijn 

de volgende: 

o anteversie femur > 40°, 

o     onvoldoende mogelijkheid tot exorotatie in de heup om een normale     

    voetplaatsing mogelijk te maken, 

o heupsubluxaties. 

(Ounpuu, DeLuca, Davis, & Romness, 2002) 

 

Uit onderzoek van Ounpuu et al. (2002) blijkt er postoperatief een verbetering te zijn van de 

rotatiemogelijkheden van de heup met als gevolg een verbetering van de positie van zowel de 

knie als de voet. Er blijkt echter geen verbetering te ontstaan in paslengte en stapsnelheid. 

Amichai, Harries, Dvir, Patish en Copeliovitch (2009) bemerken na een derotatie-osteotomie 

eveneens een significante verbetering van de beweeglijkheid van de heup. Het GMFCS-niveau 

blijft echter ongewijzigd.  

 

- Verlenging m. psoas:  

Flexiecontracturen in de heup zijn frequent bij kinderen met spastische CP en zijn geassocieerd 

met een grotere anterieure tilt en ROM van het bekken in het sagittale vlak tijdens het stappen, 

evenals met een lumbale lordose. 

Uit het onderzoek van Mauro, de Godoy en Santos (2006) blijkt dat patiënten, die preoperatief 

stappen zonder hulp, een significant gedaalde anterior tilt hebben postoperatief (naar 

normalere waarden toe). Patiënten die preoperatief stappen met krukken of walkers hebben 

een toegenomen anterieure pelvische tilt. Hieruit besluit men dat er ook aandacht besteed 

moet worden aan posturale rompabnormaliteiten, evenwichtsproblemen en de invloed van de 
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andere heupflexoren. Het blijkt dat deze elementen belangrijker zijn in de etiologie van 

pelvische disrupties dan de psoascontractuur alleen (Mauro et al., 2006). 

Volgens de literatuur heeft een goede patiënt voor een psoasverlenging het 

volgende profiel: 

o stappen zonder hulpmiddelen, 

o een score van > 15° op de Thomastest,  

o een toegenomen anterieure pelvische tilt, 

o een toegenomen pelvische ROM , 

o een tekort aan heupextensie in het sagittale plan. 

      (Mauro et al., 2006) 

 

- Verlenging adductoren: 

Bij kinderen met een spastische vorm van CP is er een verhoogd risico op het ontstaan van 

heupdysplasie en –dislocatie. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezige spasticiteit in de 

heupflexoren en adductoren (Terjesen, Lie, Hyldmo, & Knaus, 2005). Contracturen van de 

adductoren kunnen gepaard gaan met lateralisatie, subluxatie en zelfs luxatie van de femurkop. 

Dit kan voorkomen worden door een heelkundige ingreep waarbij men de adductoren verlengt 

(Pap, Kiss, & Szoke, 2004). Een belangrijke indicator om tot heelkunde over te gaan, is de 

zogenoemde “hip at risk”. Hierbij is de heup meer dan 20% van haar normale positie 

verwijderd.  

Het doel van deze verlenging is dus in de eerste plaats de preventie van heupdislocatie. Bij 

kinderen met een milde tot matige vorm van CP is het tweede doel het verbeteren van de 

stapfunctie. Bij kinderen met een ernstige vorm van CP is dit het vergemakkelijken van de 

perineale verzorging en het bevorderen van de symmetrie (Terjesen et al., 2005). Deze 

doelstellingen worden verkregen door het herstellen van de spierbalans. 

Ongeveer 75% van de kinderen blijkt een goede stabiliteit in de heup te hebben 1 jaar 

postoperatief. Dit percentage stijgt tot 90% na 3 jaar. 

Spierverlenging van de adductoren volstaat om verdere subluxatie en dislocatie te voorkomen, 

maar de leeftijd van het kind blijkt een belangrijke factor te zijn. Over het algemeen zou 

dergelijke chirurgie moeten uitgevoerd worden voor de leeftijd van 5 jaar en dus voor het 

ontstaan van definitieve skeletale veranderingen, zoals acetabulaire dysplasie (Pap et al., 2004; 

Sharrard, Allen, & Heaney, 1975).  
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- Verlenging m. hamstrings: 

De m. hamstrings is een belangrijke spier in het stapproces. Enerzijds staat de spier in voor 

zowel heupextensie als knieflexie en anderzijds draagt de m. hamstrings bij tot het dynamische 

alignement in de onderste ledematen, doordat het zowel een interne rotatie (mediale 

hamstrings) als een externe rotatie (laterale hamstrings) van de femur mogelijk maakt (Chang 

et al., 2003). Vergrote knieflexie in stand is een vaak voorkomend verschijnsel in kinderen met 

CP. Verlenging van de m. hamstrings is dan ook een frequent uitgevoerde operatie. Er bestaan 

verschillende variaties. Zo kunnen specifiek de mediale of de laterale m. hamstrings verlengd 

worden, maar ook een combinatie behoort tot de mogelijkheden (Gordon, Baird, McMulkin, 

Caskey, & Ferguson 2008). Kay, Rethlefsen, Skaggs en Leet (2002) stellen dat een 

gecombineerde hamstringsverlenging tot een beter resultaat leidt, hoewel deze operatie een 

groter risico op het ontstaan van een genu recurvatum met zich meebrengt.  

Als doel van deze operatie wordt het verbeteren van het gangpatroon vooropgesteld. Gordon 

et al. (2008) bekomen volgende resultaten:  

o verbetering van de kniepositie bij initieel contact, 

o verbetering van de ROM in de knie, 

o verbetering van de stapsnelheid en paslengte, 

o een algemene verbetering van het gangpatroon. 

 

Ook in het onderzoek van Chang et al. (2003) wordt een significante functionele verbetering 

postoperatief gezien. Kay et al. (2002) bemerken zowel bij de mediale als bij de gecombineerde 

verlenging van de hamstrings significante verbeteringen wat betreft de ROM, zowel van de knie 

als van de heup, en tevens een vermindering van de spasticiteit in de m. hamstrings. 

 

- Transfer m. rectus femoris: 

Een transfer van de m. rectus femoris is een behandelingsoptie voor CP-patiënten met een 

gangpatroon gekenmerkt door stiff knee gait (SKG). In normale omstandigheden is de m. rectus 

femoris actief voor een korte periode bij het begin van de standsfase en opnieuw bij het begin 

van de zwaaifase. Bij SKG bestaat er een verlengde activiteit in de zwaaifase of is de m. rectus 

femoris actief gedurende de gehele stapcyclus. 

De m. rectus femoris wordt getransfereerd naar verschillende sites (mediaal naar de m. 

sartorius, m. semitendinosus of m. gracilis; lateraal naar de tractus iliotibialis) om problemen 

zoals struikelen en vallen te voorkomen.  
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Indicaties voor deze transfer zijn: 

o verminderde ROM van de knie tijdens de swingfase, 

o gedaalde angulaire snelheid van de knieflexiecurve, 

o abnormale rectus femoris patronen op EMG,  

o positieve Duncan-Ely test. 

   (Muthusamy et al., 2008) 

 
 

- Distalisatie patella: 

Hoewel anterieure kniepijn weinig frequent is bij kinderen met CP, blijkt het bij een aantal 

kinderen toch voor significante problemen te zorgen. Contracturen van de m. hamstrings en 

spasticiteit van de m. rectus femoris zorgen voor verhoogde krachten ter hoogte van het 

patellofemoraal gewricht en veroorzaken zo een hoogstand van de patella (‘patella alta’) bij de 

meeste kinderen met CP. Men spreekt van een patella alta als de verhouding van de lengte van 

de patellapees tot de lengte van de patella meer dan 1,2 bedraagt. Deze verhouding wordt de 

Insall-Salvati ratio genoemd (Senaran, Holden, Dabney, & Miller, 2007). 

 

Een hoogstand van de patella zorgt tijdens het stappen voor een verminderde knie-extensie en 

draagt zo bij tot een verdere verzwakking van de extensoren. Dit zorgt voor een extra verhoging 

van de krachten ter hoogte van het patellofemoraal gewricht (Topoleski, Kurtz, & Grogan, 

2000). Vaak is een patella alta asymptomatisch. Wanneer het kind toch kniepijn vertoont en 

een conservatieve behandeling geen oplossing biedt, dringt een orthopedische ingreep zich op.  

 

Uit onderzoek van Topoleski et al. (2000) blijken pijn, zwelling en moeilijkheden bij het stappen 

de meest voorkomende klinische symptomen te zijn bij een hoogstand van de patella. 32% van 

de kinderen met een patella alta blijkt, in dit onderzoek, symptomatisch. Distalisatie van de 

patella wordt dus zeker niet bij alle kinderen met een patella alta uitgevoerd. Om tot een 

dergelijke operatie over te gaan, bekijkt men zowel de radiografische gegevens als de klinische 

symptomen. Deze laatste zullen meestal doorslaggevend zijn.  

Uit onderzoek van Senaran et al. (2007) blijkt de pijn 3 maanden postoperatief te zijn 

verdwenen. De popliteale hoek verbetert, in deze studie, eveneens significant (23° 

postoperatief in vergelijking met 43° preoperatief). 
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- Derotatie-osteotomie tibia: 

Tibiale torsie kan een invloed hebben op de stabiliteit in stand en kan ook zorgen voor een 

interne rotatiestand van de voet tijdens het gaan (‘intoeing gait’), die ernstig genoeg is om een 

correcte voetafrol te verhinderen (Ryan, Rethlefsen, & Skaggs,  2005). Het ‘intoeing gait’ patroon 

bij kinderen met CP is gerelateerd aan een combinatie van factoren, waaronder abnormale 

spiertonus, contracturen van weke delen en inadequate beenderige remodellering van de 

torsiedeformiteit van de lange beenderen (Lewis, Samilson, & Lucas, 1964; Staheli, Duncan, & 

Schaefer, 1968; Beals, 1969).  

Rotationele deformaties van de onderste ledematen kunnen leiden tot klinische problemen, 

waaronder problemen in het gangpatroon en artritis van de heup en knie (Turner & Smilie, 1981; 

Lee, Anzel, & Bennett, 1994).  

 

Een derotatie-osteotomie van de tibia zal niet alleen een invloed hebben op de enkel, maar ook 

op de functie van de heup en knie (Bleck, 1979; Fraser & Menelaus, 1993).  

Interne rotaties kunnen in sommige gevallen gecorrigeerd worden door een release van weke 

delen (Steinwender, Saraph, & Zwick, 2000). Toch zijn vaak derotatie-osteotomieën noodzakelijk 

om deformiteiten te verminderen en het gangpatroon te verbeteren (Chapman, Duwelius, & Bray, 

1993; Mollica, Leonardi, & Travaglianti, 1992; Dodgin, De Swart, Stefko, Wenger, & Ko,  1998; 

Ryan et al., 2005). De beslissing moet gemaakt worden om de correctieve osteotomie uit te 

voeren ofwel aan de proximale tibiale metafyse, ofwel ter hoogte van de supramalleolaire regio. 

Verschillende studies hebben een hoog risico op complicaties aangetoond geassocieerd met 

proximale tibiale osteotomieën, waaronder een risico van 5-22% op zenuwverlamming (Martin, 

Moran, Martin, & Burke, 1994; Slawski, Schoenecker, & Rich, 1994; Curley et al., 1990; Krengel en 

Staheli, 1992). Ryan et al. (2005) tonen in hun studie de veiligheid en doeltreffendheid aan van 

een distale tibiale osteotomie.  

 

Ferri-de-Barros, Inan en Miller (2006) stellen dat osteotomieën bij adolescenten trager genezen 

dan bij kinderen, bij wie de groeiplaten nog niet gesloten zijn. Bij adolescenten met CP maakt 

men eerder gebruik van een percutane osteotomie met intramedullaire nagelfixatie. Het 

voordeel hiervan is dat deze procedure een adequate stabiliteit geeft met een weinig invasieve 

benadering. Deze methode is een veilig alternatief bij adolescenten. 

Volgens een onderzoek van Stefko, de Stewart en Dodgin (1998) ontstaat er, na een tibiale 

derotatie osteotomie, een significante verbetering in de kinematische parameters, zoals tibiale 

rotatie en voetprogressiehoek. Er werd ook een trend naar verhoging van de stapsnelheid 

genoteerd, maar deze was niet statistisch significant. Volgens dezelfde onderzoekers is een 
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realignement van de beenderige deformiteiten geïndiceerd wanneer de deformiteit interfereert 

met een efficiënt gangpatroon bij ambulante patiënten of met de zithouding bij 

rolstoelpatiënten.  

 

- Baumannprocedure: 

Een myogene contractuur van de triceps surae is een vaak voorkomend probleem bij kinderen 

met CP.  

De Baumannprocedure is een operatie waarbij meerdere incisies in de anterieure aponeurose 

van de m. gastrocnemius en de fascia van de m. soleus over de spierbuiken worden gemaakt 

om gefixeerde contracturen van deze spieren te behandelen.  

Er zijn enkele voordelen verbonden aan de Baumannprocedure: 

o door de multiple incisies wordt de spanning verspreid over de spiervezels, en wordt het 

gevaar op een ruptuur, als gevolg van een samenkomen van alle spanning in één punt, 

vermeden; 

o indien geïndiceerd, kan ook de aponeurose van de m. soleus verlengd worden; 

o deze procedure respecteert de groei van de spier, en laat een individuele 

correctie van beide spieren toe. 

 

De volgende inclusiecriteria worden vooropgesteld:  

o diplege vorm van CP, 

o stappen zonder hulpmiddelen, 

o het aanwezig zijn van een gefixeerde contractuur van de m. gastrocnemius en de m.  

              soleus, bemerkt in een negatieve Silfverskiöldtest onder anesthesie.  

 

Uit onderzoek blijkt dat er na een Baumann-operatie een significante stijging is in zowel 

actieve als passieve dorsiflexie, met en zonder gestrekte knie. Er is geen verschil in kracht van 

de plantairflexoren te objectiveren voor en na de operatie (Saraph et al., 2000). 

 

- Grice-arthrodese: 

Dit is een extra-articulaire arthrodese van het subtalaire gewricht. Deze arthrodese blokkeert 

de subtalaire beweging in de voet bij patiënten met instabiliteit van de achtervoet. Het is een 

eenvoudige manier om een fusie van het subtalaire gewricht te verkrijgen. Volgens de officiële 

richtlijnen van David S. Grice (1952) gebruikt men autogene tibiale graften om de fusie mogelijk 

te maken (Bratberg & Scheer, 1977).  
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Deze arthrodese wordt gebruikt in de behandeling van voeten in uitgesproken valgusstand.  Het 

doel is om de stabiliteit van de voet te vergroten (Ross & Lyne, 1977).  

 

Deze ingreep is goed toepasbaar bij kinderen, aangezien er weinig interferentie is met de 

toekomstige groei van de voet. Toch blijkt uit onderzoek van Bratberg en Scheer (1977) dat de 

voet postoperatief smaller wordt. Zij besluiten dan ook dat deze arthrodese kan interfereren 

met de groei van de voeten. Uit hetzelfde onderzoek bekomt men volgende resultaten: 64% 

van de geopereerde voeten vertonen uitstekende resultaten (een neutraal alignement van de 

voet, een solide fusie en geen pijn). 15% vertoont goede resultaten (een valgus of varus van 

minder dan 10°, een solide fusie en geen pijn) en 21% vertoont slechte resultaten (een valgus 

of varus van meer dan 10° of een pijnlijke voet). Bij deze laatste groep vertonen de voeten in 

iets meer dan de helft van de gevallen een recidiverende valgus, terwijl de overige voeten een 

varusstand ontwikkelen (Bratberg & Scheer, 1977). Er is geen recente literatuur over deze 

operatie beschikbaar. 

 

- Cavalierprocedure: 

Platvoeten zijn te wijten aan musculaire en ligamentaire tekortkomingen in de voet. De 

longitudinale boog van de voet stort in en veroorzaakt zo een belangrijke deformiteit in de 

gehele voet, waarbij ook de hiel in valgus komt te staan. De operatie van ‘Cavalier’ bestaat uit 

een fusie van het calcaneum en de talus met tijdelijke hulp van een schroef. Men verwijdert 

deze schroef na ongeveer 6 maanden, wanneer de twee beenderen met elkaar gefusioneerd 

zijn (http://www.doctissimo.fr). In de literatuur is er echter geen relevante informatie te vinden 

over deze operatie. 

 

Sommige kinderen verbeteren duidelijk na een orthopedische ingreep, terwijl anderen nauwelijks of 

helemaal niet verbeteren. 

Kinderen met een spastische hemiplegie en diplegie verbeteren meer in vergelijking met kinderen 

met een spastische quadriplegie, een dyskinesie of een gemengd type. De resultaten van een 

orthopedische ingreep zijn ook beter bij kinderen met een goede selectieve motorische controle 

(Berker & Yalçin, 2008).  

In het onderzoek van Schwartz, Viehweger, Stout, Novacheck en Gage (2004) bemerkt men, na 

chirurgische interventies bij kinderen met een spastische diplegie, een positieve evolutie wat betreft 

het gangpatroon bij 73% van de kinderen. 41% van de kinderen heeft een efficiënter zuurstofverbruik 

en bij 54% van de kinderen is er een positieve vooruitgang te merken wat betreft de algemene 

functionaliteit. Bij 13% van de kinderen verslechterde het gangpatroon postoperatief significant. 

http://www.doctissimo.fr/
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 14% krijgt een minder efficiënt zuurstofverbruik en bij slechts 8% is er een achteruitgang te 

bemerken in de algemene functionaliteit. Kinderen die op één domein verslechteren, verbeteren 

vaak op een ander domein. Zo verbetert 79% van de kinderen postoperatief op meer domeinen dan 

ze verslechteren. Slechts 7% verslechtert op meer domeinen dan ze verbeteren en geen enkel kind 

verslechtert significant op alle domeinen. De resultaten van deze studie wijzen er op dat 

orthopedische ingrepen zowel effectief als veilig zijn bij kinderen met een spastische diplegie ten 

gevolge van CP (Schwartz et al., 2004).  

In het onderzoek van Gorton et al. (2009) onderzoekt men de outcome na multilevelchirurgie bij 

ambulante kinderen met CP. Hierbij vergelijkt men de uitkomsten van deze kinderen met de 

uitkomsten van ambulante kinderen met CP die geen multileveloperatie hebben ondergaan. Men 

bekomt een significante verbetering op het vlak van stappen 1,5 jaar postoperatief. Op het vlak van 

algemene functionaliteit, het gebruik van de bovenste ledematen, transfermogelijkheden en 

sportactiviteiten verbeteren deze kinderen ook, echter niet significant (Gorton et al., 2009). 

Een verminderd evenwicht, mentale retardatie en visuele problemen zijn geen contra-indicaties en 

beïnvloeden de outcome van een operatie niet, tenzij deze problematiek zeer uitgesproken is (Berker 

& Yalçin, 2008).  

 

Interventies om het gangpatroon en de functionaliteit te verbeteren worden onvermijdelijk gevolgd 

door consequenties. Het gaat hier zowel om acute postoperatieve gevolgen als om meer subtiele 

lange termijneffecten op musculoskeletale gezondheid en de functionaliteit.  

 

Het acute postoperatieve management na multilevelchirurgie vereist een professioneel 

multidisciplinair team waarin duidelijke communicatie en verdelen van de taken een zeer belangrijke 

rol spelen. Een goede postoperatieve behandeling vormt de basis voor een snelle genezing en een  

vroeg herstel van functies. Het vermijdt angst en depressie en zorgt voor een succesvolle outcome op 

lange termijn. Falen tijdens deze fase, waaronder inadequaat pijnmanagement en acute 

postoperatieve complicaties, kan resulteren in verhoogde stress en angst bij de patiënt en zijn familie. 

Dit kan zorgen voor een vertraging in het herstel van de functies en kan een negatief effect hebben 

op de lange termijn outcome.  

De principes voor een goed acuut postoperatief management includeren een optimaal 

pijnmanagement, het behoud van een goed alignement, het behoud van spierlengte, weight-bearing 

en een individueel gestructureerd programma. Intensieve, postoperatieve kinesitherapie is dan ook 

noodzakelijk gebleken om goede resultaten op lange termijn te bekomen en te behouden.  
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Negatieve effecten ten gevolge van de operatie zijn voornamelijk wondinfecties, vertraagde 

wondheling of mislukte osteotomieën en inadequate correctie of overcorrectie van gefixeerde 

musculoskeletale deformiteiten.  

 

Management van de kinderen gedurende het eerste jaar na de operatie is cruciaal voor de outcome 

op lange termijn. Het management in deze periode is gerelateerd aan het GMFCS-niveau, de 

chirurgische interventies en de doelen van de interventie. Het is gemakkelijker om het 

rehabilitatieprogramma te leiden en te evalueren wanneer de chirurgische ingreep voorafgegaan 

werd door een evaluatie van het gangpatroon en van de functionaliteit, en wanneer op basis van 

deze evaluatie de doelen van deze interventie bepaald werden.  

 

Het kind, de ouders en het behandelingsteam moeten zich er van bewust zijn dat er sprake is van 

toegenomen afhankelijkheid en gedaalde functies in het eerste jaar na een multileveloperatie. De 

toegenomen afhankelijkheid en het terugkeren naar het functieniveau van voor de operatie variëren 

individueel, maar zijn voornamelijk afhankelijk van het GMFCS-niveau van het kind. De toename van 

afhankelijkheid en afname van functies blijkt meer uitgesproken in de lagere GMFCS-niveaus (I en II). 

Beiden zijn ook meer uitgesproken na intensievere chirurgie met meerdere beenderige procedures. 

Multiple rotationele osteotomieën vereisen een langere periode van geen steunname en zorgen, 

zoals vermeld, voor een trager herstel van de functionaliteit en de onafhankelijkheid.  

Verder moet ook opgemerkt worden dat bij multilevelchirurgie van de weke delen weight-bearing 

kan worden opgenomen in het revalidatieprogramma. Hierbij is er een snellere terugkeer van de 

functies te merken.  

Oudere kinderen en adolescenten die functioneren in de GMFCS-niveaus I en II hebben postoperatief 

te maken met een groter verlies aan onafhankelijkheid en toename in afhankelijkheid in vergelijking 

met diegene in niveau III. Kinderen die functioneren in het GMFCS-niveau III vertonen een grotere 

verbetering van functie en mobiliteit na multilevelchirurgie. Deze verbetering is reeds hoog 12 

maanden postoperatief, en neemt nog toe tot 24 maanden postoperatief.  

 

In het GMFCS-level III zijn kinderen en adolescenten afhankelijk van mobiliteitshulpmiddelen voor 

chirurgie, en zij zijn in staat om sneller terug te keren naar hun baseline dan kinderen in level I en II, 

die voor de operatie stapten zonder hulpmiddelen (Gage et al., 2009). 

In een studie van Olesch (2003) werd de afname in functie en toename in afhankelijkheid na 

multilevelchirurgie aangetoond. De nood aan hulpmiddelen, de stapsnelheid en energiekost van het 

stappen werden geëvalueerd om de 3 maanden postoperatief bij kinderen met CP na een 

multilevelingreep.  
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Er was sprake van een duidelijke toename in afhankelijkheid, verklaard door de nood aan 

hulpmiddelen, in de eerste 3 tot 9 maanden na de operatie. Er was ook sprake van een afname in 

stapsnelheid en een duidelijke toename van de energiekost tijdens het stappen.  

Op basis van deze bevindingen is het aangewezen om het kind om de 3 maand te evalueren met 

behulp van ganganalyse en een gestandaardiseerd fysiek onderzoek. Op die manier kunnen 

afwijkingen van het verwachte hersteltraject tijdig opgespoord worden en kunnen correctieve acties 

ondernomen worden. 

 

Er wordt aangeraden om ongeveer 1 jaar na de operatie een meer uitgebreide evaluatie van het 

gangpatroon en het functioneren uit te voeren. Deze evaluatie includeert een video-ganganalyse, een 

onderzoek van de energiekost van het stappen en het invullen van functionele outcome scores 

waaronder de Functional Mobility Scale (FMS) en de Functional Assessment Questionnaire (FAQ). 

Niet alle kinderen zullen 12 maanden postoperatief hun volledig herstel bereikt hebben, en velen 

vertonen nog verbetering in het 2e en 3e jaar na de ingreep.  

De evaluatie na 12 maanden is echter een uitgelezen kans om de postoperatieve status te vergelijken 

met de baseline voordat de effecten van groei, waaronder grote veranderingen in lichaamsgewicht en 

lichaamslengte tijdens de puberteit, interfereren met de vergelijking van de pre- en postoperatieve 

status.  

Daarbij komt ook nog dat het onderzoek na 12 maanden een evaluatie inhoudt voor het al dan niet 

verwijderen van het geïmplanteerde materiaal. Dit wordt meestal gepland een jaar na de 

multilevelingreep. Er wordt de voorkeur gegeven aan het verwijderen van dit materiaal bij groeiende 

kinderen, omdat dat materiaal vaak een oorzaak kan zijn van discomfort en aanleiding kan geven tot 

fracturen bij actieve kinderen.  

  

Uit een studie van Thomas (2004) blijkt dat er een duidelijk positieve impact van de orthopedische 

chirurgie aanwezig is, 2 jaar postoperatief. Men ziet een verbetering in de passieve ROM, de 

belangrijkste parameters van de ganganalyse, de kinematische eigenschappen van de gewrichten en 

de energiekost. Het feit dat er een verbetering wordt gevonden in de kinematische eigenschappen 

van het gangpatroon en de energiekost, eerder dan een achteruitgang wijst op het feit dat 

orthopedische chirurgie de mogelijkheid tot en de energie-efficiëntie van het stappen bij kinderen 

met cerebral palsy verbeterd.  
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 Neurochirurgische procedures  

 

Als neurochirurgische procedure kan de selectieve dorsale rhizotomie (SDR) toegepast worden, maar 

ook een plaatsing van een intrathecale baclofenpomp behoort tot de mogelijkheden. 

 

De SDR wordt gebruikt voor de behandeling van spasticiteit ter hoogte van de onderste ledematen.  

Kinderen met een spastische vorm van CP hebben geen normale inhibitiereacties van de 

monosynaptische reflex ter hoogte van het ruggenmerg. Dit leidt tot hyperreflexie of spasticiteit. Als 

deze reflex onderbroken kan worden, dan kan de spasticiteit verminderd worden.  

 

Bij een SDR worden selectief de dorsale zenuwwortels doorgesneden, zodat de spasticiteit daalt, 

maar de sensorische aspecten bewaard blijven.  

Normaal wordt zo’n 25 tot 40% van de zenuwwortels doorgesneden. Na een dergelijke ingreep zijn de 

kinderen meestal enige tijd zwak. Kracht herstelt zich, in de meeste gevallen, na enkele weken van 

postoperatieve, intensieve en voornamelijk op functionaliteit gerichte kinesitherapie. De spasticiteit 

na een SDR daalt significant. Op functioneel niveau vindt men echter, postoperatief, niet steeds een 

significante verbetering (Graham & Selber, 2003).  

Het succes van deze ingreep is sterk afhankelijk van de patiëntenselectie. Het grootste succes wordt 

geboekt bij jonge kinderen. Omwille van een grotere plasticiteit van de hersenen bij jonge kinderen 

kan een jong kind (6-8 jaar) meer veranderingen in bewegingspatronen vertonen na een SDR, in 

vergelijking met volwassenen. 

Aangezien een SDR voornamelijk voor een vermindering van de spasticiteit in de onderste ledematen 

zorgt, zijn kinderen met een spastische diplegie, met een goede kracht, selectieve motorische 

controle en adequate cognitieve mogelijkheden en die actief meewerken aan de intensieve 

kinesitherapie die volgt op de chirurgie, de meest geschikte kandidaten voor een dergelijke ingreep 

(Gormley, 2001). Een SDR werkt enkel en alleen op de spastische component. Kinderen met een 

dyskinetisch beeld komen dus niet in aanmerking voor een dergelijke operatie.  

 

De intrathecale baclofenpomp wordt gebruikt voor de behandeling van globale spasticiteit. 

Baclofen die oraal ingenomen wordt, diffundeert moeilijk doorheen de bloed-hersenbarrière. Dit 

leidt tot beperkte klinische effecten en geeft vaak aanleiding tot bijwerkingen. Van zodra een 

adequate dosis Baclofen het centraal zenuwstelsel bereikt, vermindert de spasticiteit bij het kind met 

CP significant. Er werd een computergestuurde baclofenpomp ontworpen. Deze pomp wordt 

intrathecaal ingeplant, zodat de medicatie rechtstreeks in het cerebrospinaal vocht terechtkomt en 

dus de bloed-hersenbarrière omzeild wordt.  
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De intrathecale baclofenpomp heeft, in vergelijking met de orale Baclofen, slechts een beperkt aantal 

bijwerkingen. Wel moet rekening gehouden worden met het mogelijk ontstaan van complicaties, 

zoals infecties en kathetergerelateerde problemen.  

In tegenstelling tot een SDR heeft een intrathecale baclofenpomp niet alleen een positief effect op 

spasticiteit, maar kan het ook met succes aangewend worden voor kinderen met een dyskinetisch CP-

beeld (Berker & Yalçin, 2008; Gormley, 2001). 

 

 

3. Quality of life  

 

Quality of Life (QoL) of levenskwaliteit wordt door de WHO gedefinieerd als: ‘An individual’s 

perception of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live, 

and in relation to their goals, expectations, standards and concerns’.  

 

QoL is dus een subjectief concept en moet zodoende gerapporteerd worden door het individu zelf 

(Dickinson et al., 2007; Majnemer, Shevell, Law, Poulin, & Rosenbaum, 2008). Er is een toenemende 

evidentie dat de zelfrapportage van QoL van kinderen betrouwbaar is, wanneer rekening wordt 

gehouden met hun emotionele ontwikkeling, cognitieve mogelijkheden en hun leesniveau. Dickinson 

et al. (2007) besluit dat de levenskwaliteit varieert naargelang de aanwezige sociodemografische 

factoren, namelijk geslacht, leeftijd, beroepsstatus van de ouders, educatieniveau van de ouders en 

het feit of het kind woont bij één of bij beide ouders. Een ‘goede’ levenskwaliteit is geassocieerd met 

een gevoel van evenwicht tussen lichaam en geest. Een ‘slechte’ levenskwaliteit wordt geassocieerd 

met de aanwezigheid van chronische aandoeningen, zoals pijn, vermoeidheid en 

communicatieproblemen (Livingston, Rosenbaum, Russel, & Palisano, 2007). 

 

De term Health-Related Quality of Life (HRQoL) wordt gebruikt om de invloed van de 

gezondheidstoestand (of de aandoening) te evalueren en de impact daarvan op het leven van de 

patiënt en zijn/haar welzijn.  

HRQoL is multidimensioneel, en bevat volgens de WHO de volgende aspecten:  

o fysieke aspecten (autonomie, fysieke capaciteiten, capaciteiten om ADL-activiteiten uit te 

voeren, pijn…), 

o psychologische aspecten (welzijn, angst, emotie…), 

o sociale aspecten (relatie met familie en omgeving, vrienden, impact op ouders…) 

(Viehweger et al., 2008; Vargus-Adams, 2005). 
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HRQoL focust dus meer op de aanwezigheid van de aandoening dan QoL en de impact van deze 

ziekte op verschillende gebieden.  

 

 

 Quality of Life bij kinderen met CP  

 

Sinds de jaren ’80 is er duidelijke verschuiving te merken in de aandachtspunten bij CP. Aanvankelijk 

bekeek men uitsluitend het motorische aspect. Eventuele interventies waren gericht op het 

normaliseren van de beweeglijkheid en het bereiken van de motorische mijlpalen. Later ging men 

zich meer focussen op het kunnen functioneren in de maatschappij en het uitvoeren van ADL-

activiteiten. Recent stelt men zich echter ook vragen naar de gevoelens van het kind met CP. Men 

tracht, sinds enkele jaren en meestal aan de hand van vragenlijsten, de levenskwaliteit van deze 

kinderen vast te stellen. Dit blijkt echter niet evident, aangezien hierbij een heel aantal factoren een 

belangrijke rol spelen. Fysieke gezondheid, pijn en comfort, het kunnen uitvoeren van dagelijkse 

activiteiten, participatie in het dagelijkse leven, emotioneel welzijn en eigenwaarde, sociale 

aanvaarding, communicatie, familiale gezondheid, een aangepaste omgeving en hulpmiddelen, het 

hebben van de mogelijkheden om te doen wat men wil, toegang tot bepaalde diensten (bijvoorbeeld 

kinesitherapie), financiële stabiliteit en sociaal welzijn blijken de belangrijkste domeinen te zijn die 

bijdragen aan de quality of life (Waters, Maher, Salmon, Reddihough, & Boyd, 2005).  

 

De levenskwaliteit van kinderen met een hemiparese blijkt significant lager te zijn dan bij ‘normaal’ 

ontwikkelende kinderen (Russo et al., 2008). Kinderen met een quadriparese vertonen een significant 

slechtere levenskwaliteit dan kinderen met een hemi- of een diparese (Dickinson et al., 2007; 

Livingston et al., 2007).  

Kinderen die functioneren op de lagere niveaus van de GMFCS (III tot V) scoren significant slechter 

qua pijn en comfort, blijheid, algemene gezondheid, fysiek functioneren en sport in vergelijking met 

kinderen zonder aandoening. Men kan dus besluiten dat de HRQoL vermindert naarmate de 

motorische stoornis verergert. Met andere woorden: hoe ernstiger de aandoening is, hoe lager de 

HRQoL zal zijn (Vargus-Adams, 2005; Varni, Limbers, & Burwinkle, 2006; Pirpiris et al., 2006). 

Wanneer men echter de HRQoL onderverdeeld in enerzijds functioneel welzijn en anderzijds 

psychosociaal welzijn bekomt men significant slechtere resultaten qua fysieke gezondheid voor de 

kinderen met CP in vergelijking met ‘normaal’ ontwikkelende kinderen, maar slechts matig slechtere 

resultaten qua psychosociale gezondheid (Wake, Salmon, & Reddihough, 2003). Er blijkt dus een 

belangrijk verschil te bestaan tussen het fysieke welzijn enerzijds en het psychosociale welzijn 

anderzijds bij kinderen met CP.  
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Men constateert ook een significante correlatie tussen het fysiek functioneren en het functioneel 

welzijn, maar een eventuele correlatie tussen het fysiek functioneren en het psychosociale welzijn 

wordt niet gevonden. Men kan dus stellen dat een verbetering in het fysiek functioneren een 

verbetering op functioneel niveau met zich meebrengt en dit zonder een significante verbetering op 

psychosociaal niveau (Pirpiris et al., 2006; Damiano, Gilgannon, & Abel, 2005; Cuomo et al., 2007). 

 

Op basis van de literatuur kan men besluiten dat kinderen met een ernstige vorm van CP een 

slechtere Health-Related Quality of Life hebben dan kinderen met een lichtere vorm. Dit blijkt zo te 

zijn omdat het fysieke aspect een belangrijke rol speelt in de HRQoL. Op psychosociaal vlak merkt 

men echter geen significant verschil tussen een lichte, matige en ernstige vorm van CP.  

 

Het gedrag blijkt zelfs te verbeteren naarmate het kind een ernstigere vorm van CP heeft. Een 

logische verklaring hiervoor kan zijn dat een kind met een ernstige vorm vaak niet de mogelijkheden 

heeft om zich te misdragen. Het mentale niveau heeft geen rechtstreekse invloed op het 

psychosociaal welzijn. Kinderen met epilepsie hebben echter een lager zelfbeeld en een minder 

goede familiale band (Vargus-Adams, 2005). 

 

Hoe ernstiger de vorm van CP, hoe minder deelname er is op participatieniveau. Een kind met een 

quadriparese participeert dus minder aan het dagelijkse leven dan bijvoorbeeld een kind met een 

hemiparese. De mate van participatie blijkt echter slechts een beperkt effect te hebben op de QoL 

(McManus et al., 2008).  

 

 

 Quality of life bij adolescenten met CP 

 

In de studie van Shikako-Thomas et al. (2008) gaat men op zoek naar de factoren die de 

levenskwaliteit van adolescenten met CP kunnen verklaren. De adolescenten die bevraagd werden, 

benoemden een goede levenskwaliteit als volgt: het kunnen uitoefenen van activiteiten die zijzelf 

gekozen hebben, vrienden hebben en samen met hen een waaier aan activiteiten kunnen uitoefenen, 

een stabiele familiale omgeving hebben die hen steunt, zich goed in hun vel voelen en een positieve 

instelling blijven behouden. Pijn en verminderde mobiliteitsmogelijkheden dragen bij tot een 

duidelijk verminderde levenskwaliteit. De aandoening zelf wordt door deze groep niet gezien als een 

belangrijke factor met betrekking tot de levenskwaliteit.  
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De factoren die de levenskwaliteit beïnvloeden, kunnen onderverdeeld worden in drie hoofdgroepen, 

namelijk intrinsieke factoren, extrinsieke factoren en de interactie tussen intrinsieke en extrinsieke 

factoren. 

 

Voor de intrinsieke factoren maakt men een onderscheid in de persoonlijke factoren en de factoren 

gerelateerd aan de aandoening. 

Als persoonlijke factoren worden een aantal verschillende individuele karakteristieken genoemd. Een 

goede zelfregulatie, zelfkennis en motivatie worden beschouwd als positieve karakteristieken die 

zorgen voor een betere levenskwaliteit. Ook melden de adolescenten in dit onderzoek dat, als ze zich 

bewust zijn van hun mogelijkheden en hun beperkingen, ze over een betere levenskwaliteit 

beschikken.  

Als factoren gerelateerd aan de aandoening, staat de ernst van de aandoening op de voorgrond. 

Adolescenten met zware motorische dysfuncties vergelijken hun beperkingen met die van andere 

leeftijdsgenoten met nog zwaardere motorische beperkingen, zodanig dat zij hun beperkingen als 

minder zwaar gaan beschouwen. Adolescenten met minder zware motorische dysfuncties 

(bijvoorbeeld GMFCS-niveau I), echter, vergelijken hun beperkingen met die van leeftijdsgenoten 

zonder aandoening. De ernst van de aandoening speelt dus geen primaire rol in de beleving van de 

levenskwaliteit.  

 

De extrinsieke factoren zijn de omgevingsgebonden factoren. De steun die adolescenten met CP 

krijgen van hun familie wordt aangehaald als belangrijkste extrinsieke factor. Wijzigingen in de 

familiale situatie hebben een grote invloed op de QoL. Leeftijdsgenoten worden door deze groep 

adolescenten gezien als emotionele en fysieke steun. Het hebben van vrienden en het geaccepteerd 

en geapprecieerd worden door leeftijdsgenoten blijkt fundamenteel te zijn voor het ervaren van een 

goede levenskwaliteit. Het is voor hen essentieel een goed contact te hebben met leeftijdsgenoten 

met en zonder aandoening. Tenslotte is de schoolomgeving belangrijk. Het is een plaats om relaties 

aan te gaan, maar ook om persoonlijke karakteristieken verder te laten ontwikkelen.  

 

Ook de interactie tussen intrinsieke en extrinsieke factoren beïnvloedt de levenskwaliteit van de 

adolescenten. De manier waarop de adolescenten gezien worden door anderen bepaalt voor een 

groot deel hun emotionele stabiliteit en hun zelfperceptie. Ook de mogelijkheid om activiteiten te 

doen die zijzelf uitgekozen hebben en bij de personen zijn die zijzelf hebben uitgekozen, blijkt cruciaal 

te zijn voor hun algemeen welzijn.  
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Op een schaal van 1 tot 10 geven de meeste adolescenten hun leven een 8 of meer. Sommige 

adolescenten vermelden een variatie in hun levenskwaliteit, aangezien ze zowel goede als slechte 

dagen ervaren (Shikako-Thomas et al., 2008). 

 

In het onderzoek van Davis et al. (2008) ging men op zoek naar de belangrijkste aspecten die de 

levenskwaliteit van adolescenten met CP bepalen. Domeinen die zowel door de adolescenten als 

door de ouders voorop worden gesteld zijn fysiek welzijn en fysieke veranderingen, fysiek 

functioneren, pijn en comfort, sociaal welzijn en aanvaarding, participatie in het dagelijkse leven, 

onafhankelijkheid, emotioneel welzijn en eigenwaarde, aanvaarding van de beperkingen, aangepaste 

omgeving en hulpmiddelen en adequaat functioneren op school. Communicatie, relaties en 

seksualiteit, toegang tot bepaalde diensten (bijvoorbeeld alle vormen van therapie), gezondheid van 

de ouders en het financiële vermogen zijn domeinen die enkel door de ouders als belangrijk voor de 

levenskwaliteit werden ervaren.  

Na vergelijking van deze gegevens met de gegevens uit het onderzoek van Waters et al. (2005) dat 

zich richt op de levenskwaliteit van jongere kinderen met CP, merkt men dat veel domeinen dezelfde 

blijven. Toch ziet men tijdens de adolescentieperiode een aantal nieuwe domeinen op de voorgrond 

treden, in het bijzonder onafhankelijkheid, relaties en seksualiteit, adequaat functioneren op school. 

Het valt ook op dat het al dan niet aanvaarden van de aanwezige beperkingen voor de jongere 

kinderen geen weerslag heeft op de levenskwaliteit, hoewel dit bij adolescenten in grote mate de 

levenskwaliteit mee bepaalt. De toenemende cognitieve maturiteit in de adolescentiefase lijkt hier de 

belangrijkste oorzaak van te zijn.  

 

 

 Zelfrapportage of proxy-rapportage 

 

Onder de term zelfrapportage verstaat men dat het kind zelfstandig de vragen weet te 

beantwoorden. Hiervoor zijn vooral een goede emotionele ontwikkeling, een behoorlijke cognitieve 

functie en goede communicatieve mogelijkheden (lezen, schrijven, spreken) belangrijk (Dickinson et 

al., 2007). 

 

Proxy-rapportage houdt in dat iemand uit de nabije omgeving van het kind de vragen beantwoordt. 

Dit kan één van de ouders zijn, een ander familielid of eventueel een therapeut die een goed beeld 

heeft van de mogelijkheden en de moeilijkheden van het kind.  
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Het is belangrijk dat men weet vanaf welke leeftijd kinderen in staat zijn tot zelfrapportage. Uit 

onderzoek blijkt dat kinderen die mentaal, sociaal en verbaal goed ontwikkelen, vanaf de leeftijd van 

vijf jaar in staat zijn om de PedsQL vragenlijst goed in te vullen (Varni et al, 2006; Majnemer et al, 

2008). Uit onderzoek van Dickinson et al. (2007) blijkt dat bijna 50% van de kinderen met CP tussen 5 

en 18 jaar in staat is tot zelfrapportage. Zelfrapportage is dus niet altijd mogelijk bij kinderen en 

adolescenten met CP, zodat men vaak op proxy-rapportage moet vertrouwen.  

 

Het onderzoek van Majnemer et al. (2008) toont aan dat er een relatief hoge betrouwbaarheid 

bestaat tussen de rapportages van ouders en kinderen wat betreft fysiek welzijn, maar slechts een 

matige betrouwbaarheid voor wat betreft het psychosociale welzijn. Uit hetzelfde onderzoek blijkt 

dat ouders de levenskwaliteit van hun kind lager scoren dan het kind zelf op verschillende domeinen, 

voornamelijk dan op het sociale gebied. Echter, kinderen met CP geven zichzelf een lagere score op 

emotioneel gebied in vergelijking met hun ouders. In het algemeen kan men stellen dat ouders de 

levenskwaliteit van hun kind lager inschatten dan het kind zelf. Er is evidentie dat de overeenkomst 

tussen de score van de ouders en de kinderen beïnvloed wordt door ouderlijke stress. Moeders die 

hun eigen gezondheid of welzijn als laag scoren, hebben de neiging om ook de QoL van hun kinderen 

lager te scoren (White-Koning et al., 2007). 

 

Quality of Life (QoL) is dus, zoals eerder vermeld, een subjectief concept en moet, zodra mogelijk, 

steeds door het kind zelf gerapporteerd worden. Toch is proxy-rapportage belangrijk om informatie te 

verkrijgen over de QoL van CP-patiënten. Dit voornamelijk bij kinderen en adolescenten met een 

ernstige mentale achterstand (Arnaud et al., 2008). 

 

 

 Quality of Life na multilevelchirurgie 

 

De literatuur die de impact van multilevelchirurgie nagaat, baseert zich voornamelijk op resultaten 

van ganganalyses en klinische onderzoeken, dit zonder eventuele veranderingen in levenskwaliteit na 

te gaan.  

 

Uit onderzoek van Cuomo et al. (2007) blijkt er dan ook nog weinig bekend te zijn over de invloed van 

multilevelchirurgie op de levenskwaliteit van kinderen met CP. In het onderzoek van Cuomo et al. 

(2007) tracht men deze (mogelijke) invloed bij ambulante kinderen met CP na te gaan. Men gebruikt 

in die studie de volgende valide en betrouwbare meetinstrumenten: Pediatric Outcomes Data 
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Collection Instrument (PODCI), Pediatric Quality of Life Questionnaire 4.0 (PedsQL 4.0) en de 

Functional Assessment Questionnaire (FAQ). 

 

Uit de PODCI blijkt, voor het onderdeel transfers en basis mobiliteit, een significante verbetering op 

te treden van 15,8% en voor het onderdeel sport en fysieke functies een eveneens significante 

verbetering van 23,9%. Uit de proxy-rapportage van de PedsQL merkt men, voor de totale eindscore 

een significante verbetering van 17,6% en voor het onderdeel fysieke functies een verbetering van 

25%. Uit de zelfrapportage van de PedsQL onthoudt men een niet-significante verbetering van 8,4% 

voor de totale eindscore en 8,6% voor het fysiek functioneren. Uit de FAQ blijkt qua fysieke functies 

een significante verbetering van 15,3% op te treden. In de onderdelen pijn en blijheid, gemeten aan 

de hand van de PODCI, treden er geen significante wijzigingen op. De percentages zijn respectievelijk 

-3,2% voor pijn en 1,9% voor blijheid (Cuomo et al., 2007). Ook Gorton et al. (2009) gaan in hun 

onderzoek de levenskwaliteit 1,5 jaar postoperatief na. Zij bekomen verbeteringen op het vlak van 

comfort en pijn, blijheid en tevredenheid, welke echter niet significant zijn (PODCI). Ook voor wat 

betreft het emotionele welzijn, het sociale welzijn en het functioneren op school bemerken zij een, 

niet significante, verbetering (PedsQL) (Gorton et al., 2009). 

 

 

4. Besluit 

 

Kinderen en adolescenten met cerebral palsy ondervinden, zoals eerder vermeld, een groot aantal 

motorische problemen. Het natuurlijk verloop van deze jongeren wordt dan ook gekenmerkt door 

een progressieve achteruitgang van de functionele vaardigheden. Omwille van de uitgebreide 

motorische problematiek vraagt de behandeling van het kind met CP enorm veel tijd en energie, 

zowel van het kind als van de omgeving. Kinesitherapie, chirurgische interventies, medicatie, 

loophulpmiddelen en orthesen staan hierbij op de voorgrond. Via deze behandelingsstrategieën 

probeert men het kind met CP een zo ‘normaal’ mogelijk leven te laten leiden en dit voornamelijk op 

motorisch en functioneel vlak.  

De laatste jaren heeft men echter ook meer belangstelling gekregen voor de levenskwaliteit van deze 

kinderen. Er is tot nu toe echter weinig onderzoek gebeurd naar dit, toch wel zeer belangrijk domein. 

De onderzoeken die wel bestaan, rapporteren een relatief goede QoL bij kinderen met CP. Voor 

kinderen die een multileveloperatie hebben ondergaan, rapporteert men een significante verbetering 

voor wat het fysieke functioneren betreft, maar slechts een niet-significante verbetering van het 

psychosociale welzijn. Meer en uitgebreider onderzoek is noodzakelijk om een duidelijker beeld te 

krijgen over de levenskwaliteit van kinderen en adolescenten met cerebral palsy. 



 

 

36 

 

Onderzoek 
  

 

1. Doel van deze studie 

 

Na een multileveloperatie staan jongeren met CP voor een lange en intensieve revalidatieperiode. 

Onmiddellijk postoperatief vertonen ze een duidelijke terugval op functioneel vlak. Ze hebben minder 

actieve mogelijkheden en zijn meer afhankelijk van hulpmiddelen en derden.  

Na ongeveer één jaar postoperatief hebben de meeste jongeren het baseline-niveau op functioneel 

vlak van voor de operatie opnieuw bereikt.  

Uit de literatuur blijkt dat we bij de meeste jongeren uiteindelijk, na ongeveer één à twee jaar, een 

verbetering zien in de passieve mobiliteit van de onderste ledematen, de kinematische 

eigenschappen en de energie-efficiëntie van het gangpatroon (Thomas, 2004).  

Op medisch vlak is deze vooruitgang uiteraard van groot belang. Maar wat op sociaal vlak? 

Beschouwen jongeren met CP de vooruitgang op functioneel gebied als belangrijk voor hun algemeen 

welzijn? Merken zij zelf, op gevoelsvlak, een verschil met hun preoperatieve status? Voelen zij zich 

gelukkiger na een multileveloperatie? Draagt een dergelijk ingrijpende operatie en langdurige 

revalidatieperiode uiteindelijk bij tot een verbetering van de levenskwaliteit? 

Zoveel onderzoek er gedaan is naar de functionele verbeteringen postoperatief, zo weinig onderzoek 

bestaat er naar eventuele psychosociale verbeteringen op het vlak van levenskwaliteit. 

 

Met deze studie trachten we dan ook de levenskwaliteit van jongeren met cerebral palsy na 

multilevelchirurgie evenals het effect van deze multilevelchirurgie op de levenskwaliteit beter in kaart 

te brengen. Het doel van deze studie is dus niet om na te gaan of de preoperatief vooropgestelde 

functionele doelstellingen bereikt werden, maar wel om een beschrijving te geven van de gevoelens 

en de levenskwaliteit van deze jongeren.  

 

Aan de hand van twee vragenlijsten wordt naar een antwoord gezocht op de volgende 

onderzoeksvragen:  

o Rapporteren jongeren met CP na een multileveloperatie een goede levenskwaliteit? 

Welke domeinen spelen daarbij een belangrijke rol? Zijn er bepaalde vaardigheden die de 

jongeren postoperatief duidelijk beter beheersen in vergelijking met voor hun operatie? 

o Bestaan er een duidelijke samenhang tussen de verschillende domeinen van 

levenskwaliteit? Rapporteren de jongeren die goed scoren voor één domein van 

levenskwaliteit ook goede scores voor wat de andere domeinen betreft?  
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o Bestaat er een samenhang tussen het GMFCS-niveau en de levenskwaliteit? Rapporteren 

jongeren uit de lagere GMFCS-niveaus een duidelijk betere levenskwaliteit, zoals algemeen 

verwacht wordt? 

o Bepaalt de leeftijd op het moment van de operatie mee de levenskwaliteit? Rapporteren 

jongeren die op jongere leeftijd werden geopereerd een betere levenskwaliteit of halen 

jongeren die op latere leeftijd werden geopereerd betere scores voor wat de levenskwaliteit 

betreft? 

o Bestaat er een verschil in levenskwaliteit naargelang de verstreken tijd tussen het moment 

van operatie en het moment waarop de vragenlijst werd afgenomen? Rapporteren jongeren 

bij wie de operatie langer geleden is een betere levenskwaliteit of scoren jongeren bij wie de 

operatie minder lang geleden is beter?  

o Bestaat er een samenhang tussen de zelfrapportage door de kinderen en de proxyrapportage 

door de ouders? Rapporteren de jongeren zelf een betere levenskwaliteit dan hun ouders of 

schatten de ouders de levenskwaliteit van hun kinderen hoger in dan de jongeren zelf? 

 

 

2. Methodologie  

 

 Deelnemers 

 

40 kinderen en adolescenten (15 meisjes, 25 jongens) tussen 8.0 en 18.9 jaar (gemiddelde leeftijd 

14.3 jaar) namen deel aan de studie. Deze jongeren werden gerecruteerd uit 6 Vlaamse Medisch 

Pedagogische instituten (MPI’s).  

De inclusiecriteria voor alle testpersonen zijn de volgende:  

o jongeren met de diagnose van CP, 

o op het moment dat de vragenlijst afgenomen werd minimum 5 jaar 0 maanden en  

maximum 18 jaar 11 maanden zijn, 

o behoren tot niveau II, III, IV en V van het Gross Motor Function Classification System 

(GMFCS), 

o een multileveloperatie hebben ondergaan tussen 2004 en 2009. 

 

Op basis van de literatuurstudie, en het ontbreken van verdere sluitende definities, werd besloten om 

multilevelchirurgie in deze masterproef als volgt te definiëren: 

‘ Multilevelchirurgie is een operatie aan één of beide ledematen, in 1 enkel operatiemoment, voor 

minimum 3 gewrichten, en dus verspreid over minimum 2 niveaus.’  
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Op basis van de operatiegegevens van alle jongeren, werd een indeling gemaakt naargelang het 

aantal niveaus waarop de operatie ingegrepen had. De onderzoekers kozen ervoor om een ingreep 

ter hoogte van een biarticulaire spier zoals de m. hamstrings te beschouwen als een ingreep op 2 

niveaus, zijnde de heup en de knie.  

Ook een derotatie-osteotomie werd beschouwd als een ingreep op 2 niveaus.  

 

Er werden geen specifieke exclusiecriteria vooropgesteld. 

 

Aan de directie van de betrokken MPI’s werd een schriftelijke toestemming gevraagd. Na het 

verkrijgen van deze toestemming, werden zowel de jongeren als hun ouders schriftelijk op de hoogte 

gebracht van deze studie. Zij gaven hun goedkeuring voor het inkijken van het dossier en het afnemen 

van de vragenlijsten.  

Verder werd ook de goedkeuring van het ethisch comité van het UZ Gent verkregen. 

 

 

 Gegevens verzamelen en afnemen vragenlijsten 

 

Allereerst werden van elke jongere de volgende gegevens verzameld: 

o de leeftijd, 

o het type CP, 

o het GMFCS-niveau, 

o de operatiedatum, 

o het aantal niveaus waarop de kinderen geopereerd werden. 

 

Nadien werd bij deze jongeren de Cerebral Palsy Quality of Life Questionnaire for Children, CP QoL-

Child, (zie bijlage 1 en bijlage 2) afgenomen. De CP QoL-Child is een conditie-specifieke quality of life 

vragenlijst voor kinderen met cerebral palsy. Deze vragenlijst werd ontwikkeld door een 

internationaal multidisciplinair team van gezondheidswerkers, in samenwerking met ouders van en 

kinderen met cerebral palsy.  

Er zijn twee versies van de CP QoL-Child (Waters et al., 2006): 

o een proxy-versie (voor de ouders van de kinderen), 66 items, 

o een zelfrapportage-versie (voor de kinderen), 52 items. 
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De vragenlijst meet de levenskwaliteit van jongeren met cerebral palsy en evalueert verschillende 

belangrijke levensdomeinen van het kind: 

o Vrienden en familie:  de jongeren krijgen 16 vragen over hoe gelukkig ze zijn over de manier 

waarop ze met mensen kunnen omgaan (zowel vrienden, familie en kennissen als 

onbekenden) en over hoe gelukkig ze zijn over de manier waarop ze door anderen 

geaccepteerd worden (vrienden, familie, kennissen en onbekenden). De ouders krijgen 

dezelfde vragen, maar vullen in hoe gelukkig ze denken dat hun kinderen zijn (hetzelfde geldt 

voor de domeinen Participatie, Communicatie, Gezondheid, Gebruik lichaamsdelen, ADL, 

Hulpmiddelen en Aanpassingen, Pijn en last en Zichzelf).   

o Participatie: in dit domein krijgen de jongeren 5 vragen over hun deelname aan sport- en 

spelactiviteiten, recreatieve activiteiten en sociale activiteiten buiten de school. Ze geven aan 

hoe (on)gelukkig ze zich voelen bij het al dan niet kunnen deelnemen aan deze activiteiten.  

o Communicatie: de jongeren krijgen 3 vragen over hoe gelukkig ze zich voelen over de manier 

waarop ze communiceren met anderen (zowel bekenden als onbekenden) en over de manier 

waarop anderen met hen communiceren.  

o Gezondheid: in dit domein krijgen de jongeren 10 vragen over hoe gelukkig ze zijn met hun 

lichamelijke gezondheid, met de manier waarop ze slapen, met de manier waarop ze, zowel op 

schools als op lichamelijk vlak, meekunnen met hun leeftijdsgenoten en met de manier 

waarop ze eruit zien.  

o Gebruik lichaamsdelen: de jongeren krijgen 3 vragen over hoe ze zich voelen bij het al dan niet 

kunnen gebruiken van bepaalde lichaamsdelen.  

o ADL: de 3 vragen die de jongeren in dit domein moeten beantwoorden, gaan na hoe zij zich 

voelen bij hun mogelijkheden om dagelijkse activiteiten uit te voeren. 

o Hulpmiddelen en aanpassingen: de jongeren krijgen 3 vragen over hoe zij zich voelen bij de 

aanpassingen/hulpmiddelen die thuis, op school of in de omgeving aanwezig zijn. 

o Pijn: Deze 4 vragen gaan over dingen die de jongere vervelend kan vinden en hem/haar last 

kunnen bezorgen, bijvoorbeeld een doktersbezoek, of de verzorging nu en in de toekomst. De 

jongere geeft aan hoe (on)gelukkig hij/zij zich hierbij voelt. 

o Zichzelf: in dit domein krijgen de jongeren vragen over hoe ze zich voelen bij het feit dat ze CP 

hebben, over hoe ze zich voelen bij de hoeveelheid pijn of last die ze ondervinden. Het 

domein bevat ook  een afsluitende vraag ‘Hoe gelukkig ben je?’.  
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Aan de proxyrapportage worden nog 2 domeinen toegevoegd: 

o Toegang tot diensten: in dit domein krijgen ouders vragen over hoe ze zich voelen bij de 

toegang tot gespecialiseerde hulp, tot chirurgische behandeling, tot allerlei soorten therapie 

en tot hulp en ondersteuning.  

o Familiale gezondheid: in dit laatste domein krijgen de ouders vragen over hoe ze zich voelen 

over hun eigen lichamelijke gezondheid en over hun werk- en financiële situatie. Ten slotte 

krijgen ook zij de vraag: ‘Hoe gelukkig bent u?’ 

Deze domeinen werden verder in dit onderzoek niet gebruikt aangezien ze niet relevant bleken voor 

deze studie.  

 

Elk item binnen de domeinen wordt gescoord op een visuele analoge schaal:  

  

 

waarbij:  

1 = heel ongelukkig 

 3 = ongelukkig 

 5 = noch ongelukkig, noch gelukkig 

 7 = gelukkig 

 9 = heel gelukkig  

 

Eén item (item 47: ‘Maak jij je (maakt je kind zich) zorgen over wie voor jou (hem/haar) zal zorgen in 

de toekomst?’) wordt gescoord op een schaal van 1 – 5: 

 

  

waarbij: 

1 = nooit 

 2 = zelden 

 3 = soms 

 4 = vaak 

 5 = altijd 

 

Afhankelijk van de cognitieve en fysieke mogelijkheden en de algemene toestand van het kind, vult 

het kind de vragenlijst eigenhandig in of wordt hij/zij geholpen door de onderzoeker die de vragen en 

de mogelijke antwoorden luidop voorleest en aanduidt. 

 

1          2          3           4           5           6          7         8         9 

1                      2                        3                      4                     5 
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Na het invullen van de vragenlijst worden de items gescoord. De score van elk item wordt hierbij 

omgeschakeld naar een schaal van 0 tot en met 100: 

 1 = 0 

 2 = 12,5 

 3 = 25 

 4 = 37,5 

 5 = 50 

 6 = 62,5 

 7 = 75 

 8 = 87,5 

 9 = 100 

Een hoge score wijst dus op een betere levenskwaliteit. 

Om een totaalscore voor de zelfrapportage van deze vragenlijst te bekomen, werd het gemiddelde 

berekend van alle vragen die behoren tot de CP QoL-Child. De totaalscore voor de ouderrapportage 

werd bekomen door het gemiddelde te berekenen van dezelfde vragen die aan bod komen bij de 

zelfrapportage. De scores voor de domeinen Toegang tot diensten en Familiale gezondheid werden 

hierbij niet in rekening gebracht. Dit om een correcte vergelijking tussen zelfrapportage en 

ouderrapportage mogelijk te maken.  

Om een subtotaalscore te bekomen voor elk domein, werd de som van de items berekend. Deze som 

werd tenslotte gedeeld door het aantal items, zodat een score tussen 0 en 100 bekomen werd voor 

elk domein van levenskwaliteit.  

 

Waters et al. (2007) onderzochten de psychometrische karakteristieken van deze vragenlijst. Er is 

sprake van een goede correlatie tussen de proxyversie en de zelfrapportageversie (r = 0.52-0.77). 

Wat betreft de betrouwbaarheid van de CP QOL-Child  varieert de Cronbach’s alpha coefficient (α) 

tussen 0.74-0.92. Dit indiceert een goede betrouwbaarheid. De test-hertest betrouwbaarheid werd 

onderzocht na 2 weken; de kinderen die een significante levensgebeurtenis meemaakten in de loop 

van die 2 weken werden geëxludeerd. Intraclass-correlaties varieerden van 0.76-0.89, wat wijst op 

een goede test-hertest betrouwbaarheid. 

De relatie tussen de CP QoL-Child en andere QoL-, gezondsheids-, of functioneringsvragenlijsten werd 

onderzocht aan de hand van Pearson correlatiecoëfficiënten. Zo werden de resultaten van de CP QoL-

Child vergeleken met deze van de KIDSCREEN en de Child Health Questionnaire (CHQ). Alle domeinen 

van de CP QoL-Child correleerden matig met de algemene levenskwaliteit (r=0.18-0.58) en globale 

gezondheid (r=0.21-0.56). Algemeen kan dus gesteld worden dat de CP QoL-Child een goede 

betrouwbaarheid en validiteit heeft.  
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Een tweede vragenlijst die werd afgenomen, werd door de onderzoekers zelf ontworpen op basis van 

de Likertschaal (zie tabel 2). Deze vragenlijst omvat 12 stellingen. Alle stellingen beginnen met ‘Sinds 

mijn multileveloperatie…’. Ze worden aangevuld met een aantal activiteiten uit het dagelijkse leven. 

Deze vragenlijst werd niet gestandaardiseerd, maar werd opgesteld met als doel enigszins een 

vergelijking tussen preoperatief en postoperatief mogelijk te maken voor wat betreft een aantal 

vaardigheden die een belangrijke invloed kunnen hebben op de levenskwaliteit. Deze vragenlijst werd 

enkel door de kinderen en adolescenten ingevuld, niet door de ouders. 

 
Tabel 2: vragenlijst op basis van de Likertschaal 

 
 Akkoord 

 
Gedeeltelijk 
akkoord 

Niet akkoord Niet van 
toepassing 

Sinds mijn multileveloperatie... 
 

    

1. kan ik mij beter aan– en  
    uitkleden 

    

2. kan ik gemakkelijker de  
    transfer naar het toilet  
    uitvoeren 

    

3. kan ik mijn spalken beter  
    verdragen 

    

4. zit ik comfortabeler in  
    mijn rolstoel 

    

5. heb ik minder hulpmiddelen  
     nodig 

    

6. heb ik minder pijn     

7. ben ik minder snel vermoeid     

8. kan ik beter slapen     

9. kan ik beter stappen     

10. kan ik beter deelnemen  
       aan sport en/of   
       spelactiviteiten 

    

11. kan ik meer dingen doen  
     die ik graag doe 

    

12. voel ik mij gelukkiger     

 

De kinderen en adolescenten beantwoorden deze stellingen volgens vier criteria: 

o Akkoord 

o Gedeeltelijk akkoord 

o Niet akkoord 

o Niet van toepassing 
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De vragenlijsten voor de kinderen en adolescenten werden afgenomen in het MPI waar het kind 

school loopt. De vragenlijst voor de ouders (proxyversie CP QoL-Child) werd aan de kinderen 

meegegeven, zodat de ouders de vragenlijst thuis konden invullen.  

3 jongeren waren, omwille van ernstige mentale retardatie en communicatieve beperkingen, niet in 

staat tot zelfrapportage. 5 ouderrapportages werden niet terug bezorgd, wegens onvoldoende begrip 

van het Nederlands of onvoldoende tijd van de ouders.  

 

 

 Data-analyse 

Statistische analyse werd uitgevoerd aan de hand van het programma SPSS 15.0.  

Allereerst werden de items van de domeinen Pijn en last en Zichzelf omgescoord zodat ook voor deze 

domeinen geldt dat een hoge score wijst op een betere levenskwaliteit.  

De samenhang tussen de verschillende karakteristieken van de populatie werd berekend aan de hand 

van de Pearson chi-kwadraat. Een p-waarde ≤ 0.05 werd als significant beschouwd. 

Aan de hand van het SPSS-programma werd de beschrijvende statistiek toegepast. Hierbij werden de 

minima en maxima, de gemiddelden met standaarddeviaties en frequenties opgevraagd.  

Om eventuele verbanden op te sporen tussen de verschillende subcategorieën bij de zelfrapportage 

werd gebruik gemaakt van de Pearson correlatiecoëfficiënt, waarbij de r-waarde staat voor de 

correlatiecoëfficiënt. Een p-waarde ≤ 0.05 wijst op een significant verband, een p-waarde ≤ 0.001 

wijst op een sterk significant verband.  

 

Eventuele verschillen tussen de algemene levenskwaliteit en de domeinen van levenskwaliteit per 

GMFCS-niveau werden nagegaan aan de hand van de One-way Anova. Om een uitspraak te kunnen 

doen over de significanties tussen de gemiddelden van de groepen, werd gebruik gemaakt van de 

Post Hoc Tukey test. Hetzelfde werd gedaan om eventuele significanties tussen de 

leeftijdscategorieën en de duur tussen operatie en afname van de vragenlijst op te sporen. Er werden 

eveneens frequentiegrafieken opgemaakt om na te gaan of er op basis van de Likertvragenlijst een 

verschil merkbaar is tussen de postoperatieve levenskwaliteit voor het GMFCS-niveau, de leeftijd op 

het moment van de operatie en de duur tussen operatie en afname van de vragenlijst. 

Tenslotte werd een vergelijking gemaakt tussen de zelfrapportage en de ouderrapportage. Dit 

gebeurde aan de hand van de Paired- Samples T-test. Hierbij werd nagegaan of er een significant 

verschil bestaat tussen de zelfrapportage en de ouderrapportage. Er werd gekozen om de missing 

values pairwise (per paar) te benaderen. 
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3. Resultaten 

 

 Beschrijving van de populatie 

 

Aan deze studie namen 40 jongeren deel, waaronder 15 meisjes en 25 jongens. 5 jongeren werden 

gediagnosticeerd met een hemiparese, 21 met een diparese en 14 met een quadriparese. Wat betreft 

het GMFCS-niveau, behoorden 7 jongeren tot niveau II, 15 tot niveau III, 14 tot niveau IV en 4  tot 

niveau V (zie figuur 1). 

Figuur 1: Verdeling GMFCS-niveaus 

             
 
De gemiddelde leeftijd op het moment van de operatie was 11.9 jaar, met een range van 5.4 tot 17.7 

jaar.  

Op het moment van afname van de vragenlijsten was de gemiddelde leeftijd 14.3 jaar, met een range 

van 8.8 tot 18.8 jaar. 

De gemiddelde tijd tussen de operatie en de afname van de vragenlijsten was 2.4 jaar of 29 

maanden, met een range van 3 maanden tot 58 maanden (zie figuur 2). 

Figuur 2: Verdeling operatiemoment 

     

Wat betreft het type operatie, werden bij 36 jongeren zowel beenderige als weke delen-ingrepen 

uitgevoerd; bij 1 adolescent werd enkel een ingreep ter hoogte van de weke delen uitgevoerd, en bij 

3 jongeren werden enkel beenderige ingrepen uitgevoerd. Bij 31 onder hen werd de operatie 

uitgevoerd op 2 niveaus, bij 9 jongeren op 3 niveaus. 

GMFCS III

37%

GMFCS II

18%

GMFCS V

10%

GMFCS IV

35%

2-3 jaar geleden

13%

1-2 jaar geleden

33%

<1 jaar geleden

20%>3 jaar geleden

34%
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 Karakteristieken van de populatie 

 

Er blijkt geen significante samenhang te bestaan tussen het GMFCS-niveau en het aantal niveaus 

waarop de jongeren een operatie hebben ondergaan (Chi-kwadraat = 2.642 en p-waarde = 0.450). 

Ook tussen het GMFCS-niveau en de leeftijd op het moment van de operatie blijkt er geen 

significante samenhang te zijn (Chi-kwadraat = 4.000 en p-waarde = 0.677). 

 

Er is wel sprake van een significante samenhang (Chi-kwadraat = 51.882 en p-waarde = 0.000) tussen 

het GMFCS-niveau en het type CP. Dit betekent dat de jongeren uit de lagere GMFCS-niveaus (II en III) 

voornamelijk een hemi- en diparese vertonen, en de jongeren in de hogere GMFCS-niveaus (IV en V) 

voornamelijk een di- en quadriparese. 

 

 

 Antwoorden op onderzoeksvragen 

 

o Rapporteren jongeren met CP na een multileveloperatie een goede levenskwaliteit? Welke 

domeinen spelen daarbij een belangrijke rol? Zijn er bepaalde vaardigheden die de jongeren 

postoperatief duidelijk beter beheersen in vergelijking met voor hun operatie? 

 

De jongeren rapporteren algemeen een goede levenskwaliteit aan de hand van de CP QoL-Child 

vragenlijst. Zij scoren gemiddeld 76.6 op 100 met een standaarddeviatie van 9.6. De gemiddelde 

scores op de verschillende domeinen van levenskwaliteit variëren tussen 72.2 en 80.3 op 100, waarbij 

het domein Pijn en last gemiddeld het zwakst scoort en het domein Vrienden en familie het best 

scoort (zie tabel 3 en figuur 3). 

Wanneer de vraag Hoe gelukkig ben je?, die normaal deel uitmaakt van het domein Zichzelf, apart 

beschouwd wordt, scoren de jongeren hier een zeer goed gemiddelde van 86.1 op 100 met als 

standaarddeviatie 17.1. 
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Tabel 3: Gemiddelde scores algemene levenskwaliteit en domeinen: zelfrapportage  

 Minimum Maximum Gemiddelde Standaarddeviatie 

Algemene levenskwaliteit 57.5 98.8 76.6 9.6 

Vrienden en familie 58.6 98.3 80.3 9.7 

Participatie 40.0 97.5 77.1 13.2 

Communicatie 50.0 95.8 75.8 11.4 

Gezondheid 42.5 95.0 75.8 12.7 

Gebruik lichaamsdelen 8.3 100 72.3 20.8 

ADL 16.7 100 76.4 22.8 

Hulpmiddelen en aanpassingen 29.2 100 74.0 16.3 

Pijn en last 12.5 100 72.2 21.6 

Zichzelf 15.6 100 74.8 20.0 

 

Uit de Likertvragenlijst blijkt dat de meerderheid van de jongeren voor alle stellingen akkoord of 

gedeeltelijk akkoord gaat (zie tabel 4).  

Eén van de meest opvallende resultaten is dat 50% van de jongeren volledig akkoord gaat met de 

stelling Sinds mijn operatie heb ik minder pijn. Wanneer de antwoordmogelijkheden akkoord en 

gedeeltelijk akkoord worden samengenomen, bedraagt dit zelfs 80% van alle jongeren.  

Een ander zeer duidelijk resultaat is dat 72,5% van de jongeren die deelnamen aan deze studie, 

volledig akkoord gaat met de stelling Sinds mijn operatie kan ik beter stappen. Slechts 2,5% van alle 

jongeren gaat hier niet mee akkoord en toont hiermee aan dat hun stappatroon postoperatief 

verslechterd is. Een laatste, en op vlak van levenskwaliteit zeer belangrijk resultaat is dat 70% van de 

jongeren volledig akkoord gaat met de stelling Sinds mijn operatie voel ik mij gelukkiger. Wanneer de 

antwoordmogelijkheden akkoord en gedeeltelijk akkoord worden samengenomen, bedraagt dit zelfs 

92,5% van de jongeren. Slechts 7,5% van alle jongeren voelt zich postoperatief niet gelukkiger in 

vergelijking met preoperatief.  

Op basis van de resultaten verwerkt in tabel 4 kan besloten worden dat alle vaardigheden die aan 

bod komen in de Likertvragenlijst door de meerderheid van de jongeren als postoperatief beter 

worden beschouwd. Voor elke stelling geldt dat slechts een minderheid van de jongeren niet akkoord 

gaat.  
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Tabel 4: Resultaten op de Likertvragenlijst 

Sinds mijn operatie… Akkoord Gedeeltelijk 
akkoord 

Niet akkoord Niet van  
toepassing 

kan ik mij beter aan- en 
uitkleden 

32.5% 37.5% 15% 15% 

kan ik mijn toilettransfer 
beter uitvoeren 

37.5% 30% 17.5% 15% 

kan ik mijn spalken beter 
verdragen 

40% 25% 20% 15% 

zit ik comfortabeler in mijn 
rolstoel 

42.5% 20% 22.5% 15% 

heb ik minder 
hulpmiddelen nodig 

37.5% 32.5% 30% 0% 

heb ik minder pijn 50% 
 

30% 15% 5% 

ben ik minder snel 
vermoeid 

37.5% 32.5% 27.5% 2.5% 

kan ik beter slapen 45% 
 

27.5% 27.5% 0% 

kan ik beter stappen 72.5% 
 

5% 2.5% 20% 

kan ik beter deelnemen 
aan sport en/of spel 

35% 42.5% 20% 2.5% 

kan ik meer dingen doen 
die ik graag doe 

42.5% 35% 20% 2.5% 

voel ik mij gelukkiger 70% 22.5% 7.5% 0% 

 

 

o Bestaan er een duidelijke samenhang tussen de verschillende domeinen van 

levenskwaliteit? Rapporteren de jongeren die goed scoren voor één domein van 

levenskwaliteit ook goede scores voor wat de andere domeinen betreft? 

 

Voor een aantal domeinen van levenskwaliteit bestaat er een significante samenhang tussen de 

verschillende domeinen van de CP QoL-Child. De meeste significante verbanden zijn te vinden met 

het domein Gezondheid.  Indien men een goede gezondheid rapporteert, scoort men ook goed voor 

alle andere domeinen van levenskwaliteit met uitzondering van het domein Communicatie (zie tabel 

5). Er bestaat een sterk significant positieve samenhang met de domeinen Gebruik lichaam, ADL, Pijn 

en last en Zichzelf. Met de domeinen Vrienden en familie, Participatie en Hulpmiddelen en 

aanpassingen bestaat er een significant positieve samenhang. 
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Tabel 5: Significante verbanden met subcategorie Gezondheid 

 r-waarde p-waarde 

Vrienden en familie 0.407 0.013 
Participatie 0.488 0.002 

Gebruik lichaam 0.764 0.000 
ADL 0.560 0.000 

Hulpmiddelen en 
aanpassingen 

0.494 0.002 

Pijn en last 0.537 0.001 
Zichzelf 0.568 0.000 

 
 

 

o Bestaat er een samenhang tussen het GMFCS-niveau en de levenskwaliteit? Rapporteren 

jongeren uit de lagere GMFCS-niveaus een duidelijk betere levenskwaliteit zoals algemeen 

verwacht wordt? 

 

Voor wat de algemene levenskwaliteit betreft, scoren de jongeren uit niveau IV en V gemiddeld 

slechter dan de jongeren uit niveau II en III. De jongeren uit niveau V rapporteren globaal een 

duidelijk mindere levenskwaliteit dan de jongeren uit de andere niveaus (zie tabel 6). Dit blijkt 

voornamelijk het gevolg te zijn van slechtere scores voor de subcategorieën Gezondheid, Gebruik 

lichaam, ADL, Hulpmiddelen, Pijn en last. Voor wat de andere domeinen van levenskwaliteit betreft, 

zoals gerapporteerd door de CP QoL-Child, blijken er geen grote variaties te bestaan tussen de 

verschillende GMFCS-niveaus.  

 

Er bestaat dan ook een significant verschil tussen de GMFCS-niveaus voor wat de algemene 

levenskwaliteit betreft. Hetzelfde geldt voor de domeinen Gezondheid, Gebruik lichaam, ADL en 

Zichzelf. Hoewel er voor de algemene levenskwaliteit en het domein Gezondheid aan de hand van de 

F-toets een significant verschil werd gevonden, werden er geen significante verschillen tussen de 

GMFCS-niveaus gevonden aan de hand van de Post Hoc test. Voor de domeinen Gebruik lichaam, ADL 

en Zichzelf werden wel significante verschillen tussen de GMFCS-niveaus gevonden (zie tabel 7). Voor 

deze domeinen geldt dat naarmate de jongeren zich bevinden in een hoger GMFCS-niveau (IV en V), 

zij een significant slechtere levenskwaliteit zullen rapporteren dan hun leeftijdsgenoten die zich in 

een lager GMFCS-niveau (II en III) bevinden.  
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Tabel 6: Gemiddelde algemene levenskwaliteit per GMFCS-niveau 

GMFCS Aantal jongeren Minimum Maximum Gemiddelde  Standaard-deviatie 

II 7 70.6 89.7 79.9 8.0 
III 15 62.5 95.2 79.9 9.4 
IV 13 57.5 78.4 73.0 8.8 
V 2 58.7 69.0 63.9 7.3 

Totaal 37 57.5 95.2 76.6 9.6 

 

Tabel 7: Significante verschillen tussen domeinen van levenskwaliteit en GMFCS –niveau  

 F-waarde p-waarde Post Hoc Tukey test 

Algemene 
levenskwaliteit 

3.089 0.040 Geen significante verschillen tussen de GMFCS-
niveaus 

Gezondheid 
 

3.246 0.034 Geen significante verschillen tussen de GMFCS-
niveaus 

Gebruik lichaam 
 

8.898 0.000 Significante verschillen tussen: GMFCS- 
    niveau II en IV, II en V, III en IV, III en V 

ADL 9.422 0.000 Significante verschillen tussen: GMFCS- 
niveau II en IV, II en V, III en IV, III   

en V, IV en V 

Zichzelf 7.374 0.001 Significante verschillen tussen: GMFCS-niveau II en 
V, III en V, IV en V 

 

Wanneer de stellingen, zoals geformuleerd in de Likertvragenlijst, gelinkt worden aan het GMFCS-

niveau, is het volgende merkbaar: 

 Wat het GMFCS-niveau II betreft, gaan voor alle vragen een meerderheid van de jongeren 

akkoord of gedeeltelijk akkoord met als uitzondering de stelling Sinds mijn operatie kan ik mijn 

spalken beter verdragen. Hier gaat de helft van de kinderen niet akkoord (zie figuur 3). 

 Voor GMFCS-niveau III geldt dat het absolute merendeel van de jongeren akkoord of 

gedeeltelijk akkoord gaat met de stellingen. Voor wat de stellingen Sinds mijn operatie kan ik 

beter stappen en Sinds mijn operatie voel ik mij gelukkiger betreft, is er geen enkele jongere 

uit GMFCS-niveau III die niet akkoord gaat (zie figuur 4 en 5). 

 Ook de meerderheid van de jongeren uit GMFCS-niveau IV gaat akkoord of gedeeltelijk 

akkoord met alle stellingen. Met de stellingen Sinds mijn operatie kan ik beter stappen, Sinds 

mijn operatie kan ik mij beter aan- en uitkleden en Sinds mijn operatie heb ik minder pijn,  gaat 

elke jongere akkoord of gedeeltelijk akkoord. Geen enkele jongere gaat met deze stelling niet 

akkoord (zie figuur 4, 6 en 7). 

 De meeste stellingen bleken niet echt van toepassing voor de jongeren uit GMFCS-niveau V. 

Met de stelling Sinds mijn operatie zit ik comfortabeler in mijn rolstoel gingen alle jongeren uit 

dit niveau akkoord (zie figuur 8). Wat de andere stellingen betreft, waren de antwoorden 

eerder verdeeld. 
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Figuur 3: Sinds mijn operatie kan ik mijn spalken beter verdragen 

 

Figuur 4: Sinds mijn operatie kan ik beter stappen 

 
 

Figuur 5: Sinds mijn operatie kan ik mij beter aan- en uitkleden 
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Figuur 6: Sinds mijn operatie voel ik mij gelukkiger 

 

Figuur 7: Sinds mijn operatie heb ik minder pijn

 

Figuur 8: Sinds mijn operatie zit ik comfortabeler in mijn rolstoel 
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o Bepaalt de leeftijd op het moment van de operatie mee de levenskwaliteit? Rapporteren 

jongeren die op jongere leeftijd werden geopereerd een betere levenskwaliteit of halen 

jongeren die op latere leeftijd werden geopereerd betere scores voor wat de levenskwaliteit 

betreft? 

 

Er is een betere algemene levenskwaliteit op te merken naarmate de leeftijd op het moment van de 

operatie toeneemt (zie tabel 10). Er is een duidelijk verschil in gemiddelde totale score waar te 

nemen tussen de jongste en de oudste leeftijdsgroep. De betere scores voor de jongeren die op 

latere leeftijd geopereerd werden, zijn vooral duidelijk in de subcategorieën Participatie, Gezondheid, 

Gebruik lichaam en ADL. 

 

Er bestaat echter geen significante samenhang tussen de algemene levenskwaliteit en de leeftijd op 

het moment van operatie. Ook wat de verschillende domeinen van levenskwaliteit, zoals 

gerapporteerd door de CP QoL-Child, betreft, bestaan er geen significante verbanden met de leeftijd 

op het moment van operatie. 

Tabel 10: Gemiddelde totale scores per leeftijdscategorie op moment van de operatie 

Leeftijd op moment 
operatie 

Aantal 
jongeren 

Minimum Maximum Gemiddelde Standaard-
deviatie 

5j 0m – 9j 11m 8 63.5 89.4 74.4 8.4 

10j 0m – 14j 11m 
 

23 57.5 95.2 76.3 10.3 

15j 0m – 18j 11m 
 

6 67.5 92.8 80.4 9.0 

Totaal 
 

37 57.5 95.2 76.6 9.6 

 

Wanneer de leeftijd op het moment van de operatie gelinkt wordt aan de stellingen van de 

Likertvragenlijst, worden volgende zaken duidelijk: 

 Wat de jongste leeftijdscategorie (5 jaar 0 maand tot 9 jaar 11 maand) betreft, gaat voor elke 

stelling steeds een meerderheid akkoord of gedeeltelijk akkoord voor alle vragen. Met de 

stellingen Sinds mijn operatie kan ik mij beter aan- en uitkleden en Sinds mijn operatie kan ik 

beter stappen, gaat geen enkel kind uit deze leeftijdscategorie niet akkoord (zie figuur 9 en 10).  

 Een absolute meerderheid van de jongeren uit de middelste leeftijdscategorie (10 jaar 0 maand 

tot 14 jaar 11 maand) gaat telkens akkoord en gedeeltelijk akkoord. Dit geldt voor alle stellingen. 

 De antwoorden van de jongeren uit de oudste leeftijdscategorie (15 jaar 0 maand tot 18 jaar 11 

maand) zijn eerder verdeeld. Een meerderheid van de jongeren gaat niet akkoord met de 

stellingen Sinds mijn operatie zit ik comfortabeler in mijn rolstoel, Sinds mijn operatie kan ik 
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beter slapen en Sinds mijn operatie kan ik beter deelnemen aan sport en/of spelactiviteiten (zie 

figuur 11, 12 en 13). Voor wat de stellingen Sinds mijn operatie kan ik beter stappen, Sinds mijn 

operatie heb ik minder hulpmiddelen nodig en Sinds mijn operatie voel ik mij gelukkiger betreft, 

kiest  geen van de jongeren uit deze leeftijdscategorie voor het antwoord niet akkoord. (zie 

figuur 10, 14 en 15).  

 
Figuur 9: Sinds mijn operatie kan ik mij beter aan- en uitkleden 

 
 
 

 
 
 
 
Figuur 10: Sinds mijn operatie kan ik beter stappen 

 

a = 5 jaar en 0 maand tem 9 jaar en 11 maand 
b = 10 jaar en 0 maand tem 14 jaar en 11 maand 
c =  15 jaar en 0 maand tem 18 jaar en 11 maand 
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Figuur 11: Sinds mijn operatie zit ik comfortabeler in mijn rolstoel 

 

a = 5 jaar en 0 maand tem 9 jaar en 11 maand 
b = 10 jaar en 0 maand tem 14 jaar en 11 maand 
c =  15 jaar en 0 maand tem 18 jaar en 11 maand 

 
 
Figuur 12: Sinds mijn operatie kan ik beter slapen 

 
a = 5 jaar en 0 maand tem 9 jaar en 11 maand 
b = 10 jaar en 0 maand tem 14 jaar en 11 maand 
c =  15 jaar en 0 maand tem 18 jaar en 11 maand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leeftijd op moment operatie

cba

16

14

12

10

8

6

4

2

0

cba cba cba

niet van 

toepassingniet akkoord

gedeeltelijk 

akkoordakkoord

leeftijd op moment operatie

cba

16

14

12

10

8

6

4

2

cba cba

niet akkoordgedeeltelijk akkoordakkoord



 

 

55 

 

Figuur 13: Sinds mijn operatie kan ik beter deelnemen aan sport en/of spelactiviteiten 

 

a = 5 jaar en 0 maand tem 9 jaar en 11 maand 
b = 10 jaar en 0 maand tem 14 jaar en 11 maand 
c =  15 jaar en 0 maand tem 18 jaar en 11 maand 

 
 
Figuur 14: Sinds mijn operatie heb ik minder hulpmiddelen nodig 

 

a = 5 jaar en 0 maand tem 9 jaar en 11 maand 
b = 10 jaar en 0 maand tem 14 jaar en 11 maand 
c =  15 jaar en 0 maand tem 18 jaar en 11 maand 
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Figuur 15: Sinds mijn operatie voel ik mij gelukkiger 

 
a = 5 jaar en 0 maand tem 9 jaar en 11 maand 
b = 10 jaar en 0 maand tem 14 jaar en 11 maand 
c =  15 jaar en 0 maand tem 18 jaar en 11 maand 

 
 
 

o Bestaat er een verschil in levenskwaliteit naargelang de verstreken tijd tussen het moment 

van operatie en het moment waarop de vragenlijst werd afgenomen? Rapporteren jongeren 

bij wie de operatie langer geleden is een betere levenskwaliteit of scoren jongeren bij wie de 

operatie minder lang geleden is beter?  

 

Uit de bekomen waarden blijkt dat de jongeren die een operatie ondergingen tussen 1 en 3 jaar 

geleden, op moment van de afname van de vragenlijst, een betere levenskwaliteit rapporteren dan 

de jongeren bij wie de operatie op dat moment nog minder dan een jaar geleden uitgevoerd was en 

de jongeren bij wie de operatie op dat moment al meer dan 3 jaar geleden was (zie tabel 11). Dit 

blijkt voornamelijk het gevolg te zijn van betere gemiddelde scores voor de domeinen Vrienden en 

familie, Participatie, Communicatie, Gezondheid, Hulpmiddelen, Pijn en last en Zichzelf. Jongeren bij 

wie de operatie meer dan drie jaar geleden is, scoren het laagst in de subcategorieën Zichzelf, ADL, 

Gebruik lichaam en Gezondheid. 

De samenhang tussen het aantal jaren dat de operatie geleden is en de levenskwaliteit gerapporteerd 

door de jongere zelf blijkt echter niet significant te zijn. Hetzelfde geldt voor alle domeinen van  

levenskwaliteit zoals vermeld in de CP QoL-Child vragenlijst. 

 

 

 

 

leeftijd op moment operatie

cba

16

14

12

10

8

6

4

2

0

cba cba

niet akkoordgedeeltelijk akkoordakkoord



 

 

57 

 

Tabel 11: Gemiddelde algemene levenskwaliteit per categorie van duur tussen operatie en afname vragenlijst 
 

Duur Aantal 
jongeren 

Minimum Maximum Gemiddelde Standaard-
deviatie 

< 1 jaar geleden 7 67.5 86.1 75.2 6.2 

1 tot 2 jaar geleden 12 60.6 92.8 78.3 9.2 
2 tot 3 jaar geleden 5 57.5 89.7 78.4 13.1 

> 3 jaar geleden 13 58.7 95.2 75.2 10.9 
Totaal 37 57.5 95.2 76.6 9.6 

 

Wanneer de stellingen van de Likertvragenlijst in verband worden gebracht met de duur tussen 

moment van operatie en moment van afname vragenlijst, worden volgende resultaten duidelijk: 

 Een meerderheid van de jongeren die minder dan één jaar geleden een multileveloperatie 

ondergingen, gaan voor alle stellingen akkoord of gedeeltelijk akkoord. Geen enkele van deze 

jongeren gaat voor de volgende stellingen niet akkoord: Sinds mijn operatie kan ik 

gemakkelijker de transfer naar het toilet uitvoeren, Sinds mijn operatie kan ik beter stappen, 

Sinds mijn operatie kan ik meer dingen doen die ik graag doe en Sinds mijn operatie voel ik 

mij gelukkiger (zie figuur 16, 17, 18 en 19). 

 Ook bij de jongeren die een operatie ondergingen één tot twee jaar geleden, gaat telkens een 

meerderheid van de jongeren akkoord of gedeeltelijk akkoord met de stellingen. Op de vraag 

Sinds mijn operatie kan ik beter stappen, gaat geen enkele jongere niet akkoord (zie figuur 

17).  

 Een meerderheid van de jongeren die twee tot drie jaar geleden geopereerd werden, gaat 

akkoord of gedeeltelijk akkoord met de meeste stellingen. Enkel op de stelling Sinds mijn 

operatie kan ik meer dingen doen die ik graag doe, antwoordde geen enkele jongere akkoord 

(zie figuur 18). Dit in tegenstelling tot de stellingen Sinds mijn operatie kan ik gemakkelijker 

de transfer naar het toilet uitvoeren en Sinds mijn operatie kan ik beter stappen. Geen van de 

jongeren antwoordde niet akkoord (zie figuur 16 en 17).  

 Ook bij de jongeren die meer dan 3 jaar geleden een multileveloperatie ondergingen, gaat 

telkens een meerderheid van de jongeren akkoord of gedeeltelijk akkoord. Dit geldt voor alle 

stellingen. Wat de stellingen Sinds mijn operatie kan ik mij beter aan- en uitkleden en Sinds 

mijn operatie heb ik minder pijn antwoordde geen van de jongeren dat ze niet akkoord waren 

(zie figuur 20 en 21).  
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Figuur 16: Sinds mijn operatie kan ik gemakkelijker de transfer naar het toilet uitvoeren 
 
 

 

Figuur 17: Sinds mijn operatie kan ik beter stappen 

 
 

Figuur 18: Sinds mijn operatie kan ik meer dingen doen die ik graag doe 
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Figuur 19: Sinds mijn operatie voel ik mij gelukkiger 

 
 

 
Figuur 20: Sinds mijn operatie kan ik mij beter aan- en uitkleden 

 
Figuur 21: Sinds mijn operatie heb ik minder pijn 
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o Bestaat er een samenhang tussen de zelfrapportage door de kinderen en de proxyrapportage 

door de ouders? Rapporteren de jongeren zelf een betere levenskwaliteit dan hun ouders of 

schatten de ouders de levenskwaliteit van hun kinderen hoger in dan de jongeren zelf? 

 

Jongeren rapporteren een betere algemene levenskwaliteit voor zichzelf in vergelijking met hun 

ouders. Waar ouders gemiddeld een totaalscore bekomen van 68.1 op 100 met standaarddeviatie 

7.6, scoren de jongeren zelf een gemiddelde totaalscore van 76.6 op 100 met standaarddeviatie 9.6. 

Na verdere statistische analyse van de resultaten kan besloten worden dat het verschil in score tussen 

zelfrapportage en ouderrapportage sterk significant is. 

 

Ook wat de verschillende domeinen van levenskwaliteit betreft, scoren de jongeren duidelijk beter 

dan hun ouders. Er bestaat dus een duidelijk verschil tussen de zelfrapportage en de proxyrapportage 

(zie figuur 23 en 24). Deze verschillen zijn sterk significant voor de domeinen Participatie, 

Gezondheid, Gebruik lichaam, ADL en Hulpmiddelen en aanpassingen. Voor de domeinen Vrienden en 

familie, Pijn en last en Zichzelf zijn de verschillen tussen zelfrapportage en ouderrapportage 

significant. Ook voor het domein Communicatie rapporteren de jongeren gemiddeld een betere 

levenskwaliteit, al is deze niet significant (zie tabel 12). 

De jongeren kennen gemiddeld de laagste score toe aan de domeinen Pijn en last (72.3) en Gebruik 

lichaamsdelen (72.3). De ouders rapporteren de laagste scores voor de domeinen Gebruik 

lichaamsdelen (55.8) en ADL (56.0). Het domein Gebruik lichaamsdelen wordt dus zowel bij de 

zelfrapportage als bij de ouderrapportage het laagst gescoord (zie tabel 12). 

 

Figuur 23: Gemiddelde subcategorieën jongeren 
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Figuur 24: Gemiddelde subcategorieën ouders 
 

 
 
 
Tabel 12: Vergelijking gemiddelden kinderen en ouders 
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Subcategorie Gemiddelde 
jongeren 

Gemiddelde  
ouders 

t- waarde              p-waarde 

Algemene 
levenskwaliteit 

76.7 68.1 4.063 0.000 

Vrienden en 
familie 

80.3 75.9 3.442 0.002 

Participatie 77.1 68.1 3.574 0.001 

Communicatie 75.8 73.0 1.007 0.332 

Gezondheid 75.8 65.4 4.261 0.000 

Gebruik 
lichaamsdelen 

72.3 55.8 5.175 0.000 

ADL 76.4 56.0 5.067 0.000 

Hulpmiddelen en 
aanpassingen 

74.0 60.7 3.519 0.001 

Pijn en last 72.3 61.3 2.273 0.030 

Zichzelf 74.8 69.1 2.160 0.039 
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 Besluit resultaten 

 

In dit onderzoek rapporteren jongeren met CP postoperatief een goede levenskwaliteit aan de hand 

van de CP QoL-Child vragenlijst. De jongeren rapporteren de beste scores in het domein Vrienden en 

familie, en kennen gemiddeld de laagste score toe aan het domein Pijn en last.  

Het domein Gezondheid blijkt een belangrijke rol te spelen in de rapportage van levenskwaliteit. De 

jongeren die vinden dat ze in goede gezondheid zijn, rapporteren een goede score voor alle 

domeinen van levenskwaliteit met uitzondering van het domein Communicatie. 

Een duidelijke meerderheid van alle jongeren gaat akkoord of gedeeltelijk akkoord met alle stellingen 

die werden getoetst via de Likertschaal. 72.5% van alle jongeren rapporteren dat ze postoperatief 

beter kunnen stappen. 70% geeft aan dat ze zich na hun multileveloperatie gelukkiger voelen. Slechts 

7.5% voelt zich na de operatie minder gelukkig dan ervoor.  

Er bestaat een significant verschil in algemene levenskwaliteit tussen de verschillende GMFCS-

niveaus. Jongeren uit een hoger GMFCS-niveau (IV en V) rapporteren een significant lagere 

levenskwaliteit dan jongeren uit de lagere GMFCS-niveaus (II en III). 

Jongeren bij wie de operatie, op het moment van afname van de vragenlijst, minimum 1 en maximum 

3 jaar geleden was, rapporteren een betere levenskwaliteit dan de jongeren die minder dan 1 jaar of 

meer dan 3 jaar geleden geopereerd werden. De samenhang tussen levenskwaliteit en het aantal 

verlopen jaren sinds de operatie blijkt echter niet significant. 

Tenslotte blijkt uit de resultaten dat jongeren een duidelijk betere levenskwaliteit rapporteren dan 

hun ouders. Ouders scoren de levenskwaliteit van hun kind significant lager dan het kind zelf. 

 

 

4. Discussie 

 

 Vergelijking resultaten met bestaande literatuur 

 

De jongeren die deelnamen aan deze studie scoren gemiddeld 76.6 op 100, met een range tussen 

57.5 en 98.8 op 100. Uit onderzoek van Shikako-Thomas et al. (2009) blijkt dat de meeste 

adolescenten hun levenskwaliteit een 8 of meer op een schaal van 1 tot 10 geven. Dit komt overeen 

met een score van 80 of meer op 100. De jongeren in dit onderzoek rapporteren dus een licht 

slechtere score voor wat de algemene levenskwaliteit betreft. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat in 

het onderzoek van Shikako-Thomas et al. (2009) enkel adolescenten (12- tot en met 16-jarigen) 

werden bevraagd. In het huidig onderzoek blijkt dat de jongste leeftijdscategorie duidelijk lager 

scoort dan de andere leeftijdscategorieën.  
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Wanneer men kijkt naar de oudste leeftijdscategorie (15- tot en met 18-jarigen) rapporteert deze 

groep een score van meer dan 80 op 100, namelijk 80.4 op 100. 

 

Er bestaat een significante samenhang tussen een aantal domeinen van 

levenskwaliteit. De duidelijkste verbanden zijn te vinden met het domein Gezondheid. Jongeren die 

goed scoren in het domein Gezondheid, rapporteren ook voor de subcategorieën Vrienden en familie, 

Participatie, Gebruik lichaam, ADL, Aanpassingen en hulpmiddelen, Pijn en last en Zichzelf een hoge 

score.  

Een goede gezondheid blijkt voor deze jongeren dus belangrijk te zijn voor een goede rapportage in 

de andere domeinen van levenskwaliteit en dus voor een goede algemene levenskwaliteit. Indien de 

eigen gezondheid als slecht wordt beschouwd, zullen ook de andere domeinen van levenskwaliteit 

laag scoren. Ook in het onderzoek van Waters et al. (2005) blijkt de fysieke gezondheid één van de 

belangrijkste voorwaarden om een goede algemene levenskwaliteit te rapporteren.  

 

Er bestaan significante verschillen tussen de GMFCS-niveaus voor wat betreft de algemene 

levenskwaliteit. De jongeren in de hogere GMFCS-niveaus (IV en V) rapporteren een significant 

slechtere levenskwaliteit dan de jongeren in de lagere GMFCS-niveaus (II en III). Hetzelfde geldt voor 

de domeinen Gezondheid, Gebruik lichaam, ADL en Zichzelf. Uit onderzoeken van Vargus-Adams 

(2005), Varni et al. (2006) en Pirpiris et al. (2006) blijkt eveneens dat naarmate de motorische 

stoornis verergert, de levenskwaliteit vermindert.  

In het onderzoek van Shikako-Thomas et al. (2009) stelt men dat de ernst van de aandoening geen 

primaire rol speelt in de beleving van de levenskwaliteit, aangezien jongeren met een milde vorm van 

CP zich vergelijken met jongeren zonder aandoeningen terwijl jongeren met een ernstige vorm van CP 

zich vergelijken met jongeren met nog zwaardere beperkingen. Deze stelling kan door dit onderzoek 

echter niet bevestigd worden. 

 

Er bestaat een betere algemene levenskwaliteit naarmate de leeftijd op het moment van de operatie 

toeneemt. Er is een duidelijk verschil in algemene levenskwaliteit waar te nemen tussen de jongste 

en de oudste leeftijdsgroep. Er bestaan echter geen significante verschillen tussen de 

leeftijdscategorieën voor wat de levenskwaliteit betreft. In de literatuur werden geen onderzoeken 

gevonden die de levenskwaliteit postoperatief in verband brengen met de leeftijd op het moment 

van de operatie. 

Het belangrijkste doel van orthopedische chirurgie is het verbeteren van de contracturen en 

deformiteiten. Jongeren die op het moment van de operatie tot de eerste leeftijdscategorie (5 jaar en 

0 maanden tot en met 9 jaar en 11 maanden) behoren, ondergingen op jongere leeftijd een 



 

 

64 

 

multilevelingreep dan de jongeren uit de twee andere leeftijdscategorieën. Een mogelijke oorzaak 

hiervan is dat de jongeren uit de eerste leeftijdscategorie reeds vroeger secundaire problemen 

vertoonden dan de oudere kinderen. Dit kan volgens de onderzoekers in verband gebracht worden 

met het rapporteren van een mindere levenskwaliteit in vergelijking met de jongeren die op oudere 

leeftijd geopereerd werden. Uit onderzoek van Berker & Yalçin (2008) blijkt eveneens dat jongeren 

die een chirurgische ingreep hebben ondergaan op jongere leeftijd een hoger risico hebben op 

mislukking en recidieven. Ook dit kan in verband gebracht worden met een mindere levenskwaliteit 

zoals gerapporteerd door de jongeren uit de eerste leeftijdscategorie. 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de jongeren die een operatie ondergingen tussen 1 en 3 

jaar geleden, op moment van de afname van de vragenlijst, een betere levenskwaliteit rapporteren 

dan de jongeren bij wie de operatie op dat moment nog minder dan een jaar geleden uitgevoerd was 

en de jongeren bij wie de operatie op dat moment al meer dan 3 jaar geleden was. Het verschil 

tussen het aantal jaren dat de operatie geleden is en de levenskwaliteit blijkt niet significant te zijn. 

Deze resultaten zijn in overeenstemming met de literatuur waaruit blijkt dat jongeren postoperatief 

duidelijk minder functionele mogelijkheden hebben en dit tot 9 maanden na de operatie. Vele 

jongeren verbeteren nog op functioneel vlak tot 3 jaar postoperatief (Olesch, 2003; Gage et al., 

2009). 

 

Uit de studies van Thomason, Baker, Taylor, Dodd en Graham (2008) en Gates, Otsuka, Sanders en Mc 

Gee-Brown (2008) blijkt dat er enige evidentie is dat de voordelen van de chirurgie gedurende korte 

tijd blijven bestaan (van 1 tot maximum 3 jaar na de operatie). Op lange termijn (meer dan 3 jaar na 

multilevelchirurgie) is het moeilijk te bepalen welke verbeteringen nog aanwezig zijn; er zijn weinig of 

geen studies die dit reeds onderzocht hebben. Tot op heden werd niet nagegaan of de verbetering 

van de functies verdergaat of blijft behouden tot aan de volwassen leeftijd (Gannotti et al., 2007).  

 

Op basis van de Likertvragenlijst ziet men dat een meerderheid van de jongeren akkoord of 

gedeeltelijk akkoord gaat en dit voor alle stellingen. Voor wat de stelling Sinds mijn operatie kan ik 

beter stappen betreft, gaat 72.5% van alle jongeren akkoord. Indien voor dit onderzoek enkel de 

ambulante (niveau II en III) jongeren in rekening worden gebracht, ziet men dat 95% van deze 

jongeren voor zichzelf vinden dat ze een beter stappatroon hebben ontwikkeld postoperatief. Slechts 

2.5% van alle jongeren die deelnamen aan dit onderzoek rapporteerden postoperatief een slechter 

stappatroon. Ook voor wat andere functionele vaardigheden betreft (aan- en uitkleden, toilettransfer, 

slapen...), gaat steeds een meerderheid van de jongeren akkoord en gedeeltelijk akkoord. Dit is in 

overeenstemming met de onderzoeken in de literatuur. Uit onderzoek van Schwartz et al. (2004) blijkt 

dat 73% van de ambulante jongeren postoperatief een objectief beter stappatroon ontwikkeld, terwijl 
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dit bij 13% verslechterde. In hetzelfde onderzoek is er bij 54% van de jongeren een positieve 

vooruitgang te merken wat betreft de algemene functionaliteit.  

 

Op basis van de resultaten blijkt dat de kinderen zichzelf een significant betere levenskwaliteit 

toewijzen dan hun ouders. Daar waar ouders gemiddeld 68.1 op 100 scoren, rapporteren de jongeren 

zelf een globale score van 76.6 op 100. Hetzelfde geldt voor de verschillende domeinen van 

levenskwaliteit, zoals vermeld in de CP QoL-Child. Deze resultaten blijken in overeenstemming te zijn 

met de gegevens beschikbaar in de literatuur. Uit onderzoek van Majnemer et al. (2008) blijkt dat 

ouders de levenskwaliteit van hun kind beduidend lager inschatten op  de verschillende domeinen 

van levenskwaliteit.  

 

 

 Kritische bedenkingen 

 

Bij het opstellen van de inclusiecriteria hebben de onderzoekers ervoor gekozen om geen jongeren 

met CP uit GMFCS-niveau I op te nemen omdat deze jongeren op motorisch vlak veel beter 

functioneren dan jongeren uit de hogere GMFCS-niveaus. Ze hebben dus minder nood aan 

multilevelchirurgie. Jongeren uit GMFCS-niveau I kunnen stappen zonder beperkingen en hebben 

enkel belemmeringen in de hogere grofmotorische vaardigheden zoals rennen, springen en hinkelen, 

terwijl de problemen bij jongeren uit de GMFCS-niveaus II, III, IV en V zich situeren in de lage 

grofmotorische niveaus zoals zichzelf verplaatsen, zelfredzaamheid en functionaliteit. De 

onderzoekers vermoeden dat wanneer ook jongeren uit het GMFCS-niveau I zouden opgenomen zijn 

in deze studie de resultaten er mogelijks anders zouden uit zien.  

 

Er werd gekozen om jongeren vanaf de leeftijd van 5 jaar op te nemen in het onderzoek. Dit omdat 

volgens de literatuur kinderen jonger dan 5 jaar niet de mentale, sociale en verbale mogelijkheden 

hebben om een vragenlijst in verband met levenskwaliteit naar waarheid in te vullen (Dickinson et al., 

2007). 

  

Bij de beschrijving van de populatie merkt men dat aan dit onderzoek enkel jongeren met een 

spastische vorm van CP deelnamen. Uit de literatuurstudie, voorafgaand aan dit onderzoek, bleek 

reeds dat er voornamelijk onderzoek verricht was naar multilevelchirurgie bij kinderen met een 

spastische vorm van CP. Dit lijkt evident, aangezien er bij jongeren met athetose en ataxie een 

duidelijk lager risico is op contracturen en deformiteiten en dit omwille van het feit dat deze jongeren 

vaak overbeweeglijk zijn.  



 

 

66 

 

Gezien het tijdsbestek van deze masterproef, werden de jongeren pas gecontacteerd na hun 

multileveloperatie. De onderzoekers konden de preoperatieve status van de jongeren dus niet in 

rekening brengen voor dit onderzoek. Wanneer men echter over een groter tijdsbestek zou 

beschikken, zou het wel interessant zijn om zowel gegevens over de preoperatieve levenskwaliteit als 

gegevens over de postoperatieve levenskwaliteit op te nemen. 

 

Hoewel er 40 jongeren deelnamen aan dit onderzoek, waren slechts 37 jongeren in staat tot 

zelfrapportage. Drie jongeren beschikten over onvoldoende mogelijkheden om de vragenlijsten in te 

vullen. Dit is 7.5% van alle jongeren. Uit de literatuur blijkt dat ongeveer 50% van alle jongeren vanaf 

5 jaar in staat zijn om een vragenlijst in verband met levenskwaliteit adequaat in te vullen (Dickinson 

et al., 2007). In dit onderzoek bleek een grote meerderheid de vragenlijst te kunnen invullen. Een 

mogelijke reden waarom dit percentage afwijkt van de literatuur is dat ouders van jongeren die niet 

of moeilijk in staat zijn tot zelfrapportage hun kinderen niet geschikt achtten en zodoende geen 

toestemming gaven om deel te nemen aan dit onderzoek. 

 

Bij het beschrijven van de populatie werden alle jongeren ondergebracht in leeftijdscategorieën. Er 

werd geopteerd voor 3 leeftijdscategorieën, namelijk 5 jaar en 0 maanden tot en met 9 jaar en 11 

maanden, 10 jaar en 0 maanden tot en met 14 jaar en 11 maanden en 15 jaar en 0 maanden tot en 

met 18 jaar en 11 maanden. Alle categorieën overspannen vier tot vijf jaar en zijn gekozen op basis 

van factoren zoals puberteit en groeispurt. Zoals blijkt uit de literatuur is het belangrijk rekening te 

houden met de groeispurt aangezien deze grote veranderingen veroorzaakt in lengte, gewicht en 

lichaamsproportie en zodoende ook belangrijke functionele wijzigingen met zich meebrengt (Berker 

en Yalcin, 2008).  

De onderzoekers vinden het ook raadzaam om rekening te houden met de puberteit. Dit is voor veel 

jongeren vaak een moeilijke en verwarrende periode, mede omdat hun lichaam zoveel veranderingen 

ondergaat. De jongeren in de jongste leeftijdscategorie situeren zich nog voor de groeispurt en voor 

de puberteit, de middelste leeftijdscategorie omvat de jongeren op het moment waarop de 

groeispurt en de puberteit optreden. De laatste leeftijdscategorie tenslotte bevat jongeren vanaf 15 

jaar. Bij de meeste van deze jongeren is op dat moment de groeispurt afgelopen.  

Een laatste reden waarom de onderzoekers voor deze indeling hebben gekozen, is dat volgens de 

literatuur voor de leeftijd van tien jaar de focus ligt op het verbeteren van de functionele 

mogelijkheden. In de latere fasen zal men zich voornamelijk concentreren op het behouden van de 

verworven functionaliteit en op het voorkomen en reduceren van pijn (Beckung et al., 2007).  

De onderzoekers zijn zich er van bewust dat een andere keuze in onderverdeling andere resultaten 

zou kunnen geven. 
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Ook wat betreft de tijdspanne tussen de multilevelingreep en het invullen van de vragenlijsten 

werden de jongeren ondergebracht in subcategorieën, namelijk minder dan  1 jaar geleden, 1 tot 2 

jaar geleden, 2 tot 3 jaar geleden en meer dan 3 jaar geleden. Deze categorieën werden opgesteld op 

basis van de literatuur die stelt dat er een duidelijke afname in functie en toename in afhankelijkheid 

te bemerken is tot 9 maanden na de operatie. Men stelt ook dat niet alle kinderen 12 maanden 

postoperatief hun volledig herstel bereikt hebben en dat vele jongeren nog verbetering vertonen in 

het 2de en 3de jaar postoperatief (Olesch, 2003; Gage et al., 2009). De categorieën werden zodoende 

opgedeeld op basis van het functionele herstel postoperatief. Uit de literatuur blijkt eveneens dat er 

een belangrijk verband bestaat tussen het fysieke en functionele aspect en de Health-Related Quality 

of Life (Pirpiris et al., 2006; Damiano et al., 2005; Cuomo et al. 2007).  

 

In deze studie werd onder andere gebruik gemaakt van de Cerebral Palsy Quality of Life 

Questionnaire for Children, of CP QoL-Child. Het is een naar het Nederlands vertaalde conditie-

specifieke vragenlijst die peilt naar de levenskwaliteit en die gestandaardiseerd werd voor kinderen 

met cerebral palsy van 9 tot 15 jaar voor de zelfrapportage en voor kinderen met CP van 4 tot 15 jaar 

wat de ouderrapportage betreft. De CP QoL-Child heeft een goede betrouwbaarheid en validiteit, en 

een goede test-hertest betrouwbaarheid. 

De vragenlijst is echter niet gestandaardiseerd voor kinderen ouder dan 15 jaar. Toch vonden de 

onderzoekers de CP QoL-CHild de meest aangewezen vragenlijst, omdat die de belangrijkste 

domeinen van levenskwaliteit bevraagt. Uit onderzoek van Waters et al. (2005) en Shikako-Thomas et 

al. (2009) bleken fysieke gezondheid, pijn en comfort, het kunnen uitvoeren van dagelijkse 

activiteiten, participatie in het dagelijkse leven, emotioneel welzijn en eigenwaarde, sociale 

aanvaarding, communicatie, familiale gezondheid, een aangepaste omgeving en hulpmiddelen, het 

hebben van de mogelijkheden om te doen wat men wil, toegang tot bepaalde diensten (bv. 

kinesitherapie) en sociaal welzijn de belangrijkste domeinen te zijn die de levenskwaliteit bepalen. De 

meeste van deze domeinen zijn terug te vinden in de CP QoL-Child. De domeinen Vrienden en familie, 

Participatie, Communicatie, Gezondheid, ADL, Aanpassingen en hulpmiddelen, Pijn en last en Zichzelf 

omvatten het merendeel van de door de literatuur genoemde essentiële factoren voor een goede 

levenskwaliteit. Er moet hier echter vermeld worden dat tijdens de adolescentieperiode buiten de 

genoemde domeinen nog een aantal andere domeinen van levenskwaliteit op de voorgrond treden, 

meer bepaald onafhankelijkheid en relaties, en seksualiteit (Davis et al., 2008). Deze domeinen 

komen in de CP QoL-Child niet aan bod. Ook belangrijk te vermelden is dat het al dan niet aanvaarden 

van de aanwezige beperkingen voor de jongere kinderen geen weerslag heeft op de levenskwaliteit, 

hoewel dit bij adolescenten in grote mate de levenskwaliteit mee bepaalt. Ook hier wordt in de 

gebruikte vragenlijst geen rekening mee gehouden. 
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Er moet ook vermeld worden dat deze vragenlijst geen objectieve data verzamelt, en de antwoorden 

dus enkel de subjectieve gevoelens van de testpersonen weergeven. Aan de hand van een visueel 

analoge schaal wordt evenwel getracht een zo objectief mogelijk beeld te krijgen over de 

levenskwaliteit van kinderen met cerebral palsy.  

 

Om een vergelijking tussen de verschillende domeinen van levenskwaliteit mogelijk te maken, 

werden de items van de domeinen Pijn en last en Zichzelf omgescoord. Zo geldt ook voor deze 

domeinen dat een hogere score wijst op een betere levenskwaliteit. Het al dan niet omscoren van 

deze items komt echter niet ter sprake in de handleiding van de  CP QoL-Child. 

 

De tweede vragenlijst werd enkel bij de kinderen afgenomen en werd door de onderzoekers zelf 

opgesteld op basis van de Likertschaal. Het is dus geen gestandaardiseerde vragenlijst. Ze werd 

opgesteld om een vergelijking mogelijk te maken tussen preoperatieve en postoperatieve status voor 

wat betreft een aantal vaardigheden die een belangrijke invloed kunnen hebben op de 

levenskwaliteit. De CP QoL-Child vormde de basis om de verschillende items te bepalen. Er werd 

gekozen voor 12 stellingen die behoren tot die domeinen die volgens de literatuur een belangrijke 

invloed hebben op de algemene levenskwaliteit van kinderen en adolescenten.   

 

 

 Suggesties voor verder onderzoek 

 

Verder onderzoek rond levenskwaliteit bij jongeren met CP na een multileveloperatie is zeker 

aangewezen. Er is reeds heel wat onderzoek verricht naar de postoperatieve verbeteringen op 

functioneel vlak, maar er is slechts weinig onderzoek rond de levenskwaliteit postoperatief 

uitgevoerd.  

Deze studie brengt enkele belangrijke bevindingen naar voor wat betreft levenskwaliteit, maar ook 

enkele belangrijke suggesties voor verder onderzoek. 

 

Het lijkt de onderzoekers interessant om te vertrekken vanuit een longitudinaal onderzoeksopzet, 

waarbij de jongeren reeds voor de operatie een eerste vragenlijst rond levenskwaliteit invullen. 

Hiervoor moet op zoek gegaan worden naar een Nederlandstalige vragenlijst die de belangrijkste 

domeinen van levenskwaliteit omvat en die eveneens gestandaardiseerd werd voor jongeren tot en 

met 18 jaar. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat voor adolescenten een aantal 

andere domeinen belangrijk zijn dan voor jongere kinderen.  
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De afname van deze vragenlijst moet gebeuren op een gestandaardiseerde manier, waarbij alle 

jongeren op eenzelfde tijdstip voor de operatie deze vragenlijst invullen. Een voorstel hier kan zijn de 

eerste vragenlijst één maand preoperatief af te nemen. Enerzijds omdat de tijdspanne tussen het 

afnemen van de vragenlijst en de operatie kort genoeg zou zijn zodat er geen echt structurele of 

functionele veranderingen meer mogelijk zijn en anderzijds moet de tijdspanne lang genoeg zijn 

zodat de antwoorden niet beïnvloed worden door eventuele spanningen die kunnen ontstaan vlak 

voor een operatie. Er moeten vervolgens ook een aantal tijdstippen bepaald worden waarop de 

kinderen postoperatief de vragenlijst invullen. Volgens de doorgenomen literatuur gebeurt dit best na 

1 jaar, 3 jaar en 5 jaar postoperatief.  

Het lijkt de onderzoekers van deze studie ook interessant om dezelfde vragenlijst bij de ouders af te 

nemen en dit op hetzelfde moment als de zelfrapportage. Hierdoor kan eventueel een duidelijke 

vergelijking tussen de zelfrapportage en de ouderrapportage gemaakt worden. Een andere suggestie 

naar verder onderzoek toe is het uitbreiden van de studiepopulatie. Dit om de resultaten beter te 

kunnen interpreteren en generaliseren.  
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Algemeen besluit/conclusie 
 

Deze studie onderzocht de levenskwaliteit bij jongeren met cerebral palsy (CP) na een 

multileveloperatie. Er werd nagegaan welke domeinen een belangrijke rol spelen, of er een verband 

bestaat tussen levenskwaliteit en GMFCS-niveau, leeftijd op het moment van de operatie en duur 

tussen operatie en vragenlijst en of er een verband bestaat tussen zelfrapportage en 

proxyrapportage. Er werd gebruik gemaakt van een retrospectief onderzoek waaraan 40 jongeren 

met CP tussen 8 en 18,9 jaar deelnamen. Het onderzoek gebeurde aan de hand van de CP QoL-Child 

vragenlijst en een door de onderzoekers zelf opgestelde vragenlijst op basis van de Likertschaal. 

 

Uit de verkregen resultaten blijkt dat jongeren na een multileveloperatie globaal een goede 

levenskwaliteit rapporteren.  

Op basis van de antwoorden van de jongeren op de vragenlijsten kan besloten worden dat de meeste 

jongeren vinden dat ze een duidelijke verbetering hebben ondergaan op een aantal zeer belangrijke 

domeinen van levenskwaliteit. Een duidelijke meerderheid van de jongeren vindt dat ze postoperatief 

gelukkiger zijn in vergelijking met voor de operatie. 

 Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat niet alleen op functioneel vlak, maar ook op gebied 

van levenskwaliteit, jongeren duidelijk verbeteren na een multileveloperatie. Hoewel dergelijke 

operaties en de daaropvolgende revalidatieperiode zeer intensief zijn voor zowel de jongeren als voor 

hun ouders, lijkt dit langdurige proces, op basis van dit onderzoek en de bestaande literatuur, 

uiteindelijk voor een meerderheid van de jongeren met CP toch een belangrijke meerwaarde te 

bieden.  

 

Het ontbreekt de literatuur echter nog steeds aan voldoende gestandaardiseerde onderzoeken naar 

de levenskwaliteit bij jongeren met CP na multilevelchirurgie. Longitudinaal onderzoek aan de hand 

van gestandaardiseerde vragenlijsten blijft dan ook zeer wenselijk. Dit onderzoek zou dan moeten 

gebeuren over een ruime tijdspanne van minstens 5 jaar, zodat ook conclusies op lange termijn 

mogelijk worden. 
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