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Woord vooraf 

 

Een tweetal jaar geleden besloten we om ons binnen de 

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie meer toe te leggen op de 

behandeling van kinderen. Toen we bij het kiezen van een onderwerp voor onze 

masterproef over dit actuele thema hoorden, was onze interesse direct 

geprikkeld. Het is voor ons een zeer boeiende zoektocht geweest.  

Wij hadden deze masterproef uiteraard niet kunnen realiseren zonder de hulp 

van onze promotor Prof. Dr. Hilde Van Waelvelde en co-promotor Lic. Katleen 

Onderbeke. Wij willen hen hierbij danken voor hun begeleiding en advies bij het 

tot stand komen van deze masterproef. Ook Dhr. Leo van Vlimmeren zijn wij 

zeer dankbaar, voor het aanleren van ‘plagiocephalometrie’. 

Daarnaast willen we ook alle kinderdagverblijven, ouders en kinderen bedanken 

die bereid waren om deel te nemen aan het onderzoek. Wij zijn ook onze 

medestudenten Eline en Nele zeer dankbaar, die samen met ons de gegevens 

voor deze masterproef verzamelden. 

Verder willen wij nog graag onze ouders bedanken voor hun steun en 

aanmoediging tijdens onze studies en de mogelijkheid om deze masterproef te 

kunnen verwezenlijken. 
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Inleiding 

 

Sinds de jaren negentig ziet men een toename van zuigelingen met een scheef 

of afgeplat hoofd. Afhankelijk van de plaats en de vorm van de afplatting wordt 

dit plagiocephalie of brachicephalie genoemd. Plagiocephalie duidt op een 

asymmetrische vervorming van de schedel, brachicephalie staat voor een 

symmetrische afplatting van het achterhoofd. Cijfers over de prevalentie zijn 

sterk uiteenlopend. Recente studies spreken over een prevalentie van 22% op 7 

weken en van 19,7% op een leeftijd van 4 maand. Deze toename wordt in 

verband gebracht met het advies om kinderen op hun rug te laten slapen, ter 

preventie van wiegendood. Sinds dit advies daalde het aantal sterfgevallen ten 

gevolge van wiegendood spectaculair. Ouders en kinderverzorg(st)ers zouden 

het advies echter te nauwgezet opvolgen en baby’s te weinig op hun buik leggen 

wanneer ze wakker zijn. Sommige zuigelingen worden pas enkele weken na de 

geboorte voor de eerste maal op hun buik gelegd, gedurende een aantal 

minuten.  

 

In de literatuur wordt een verscheidenheid aan risicofactoren beschreven die een 

invloed kunnen hebben op het ontstaan van een deformatieve 

schedelvervorming. Een afplatting van de schedel kan zich reeds prenataal 

ontwikkelen maar ook prematuriteit, een meerlingzwangerschap, een langdurige 

en een geassisteerde bevalling kunnen een asymmetrie van de schedel initiëren. 

Toch zou een afwijkende schedelvorm bij de geboorte niet noodzakelijk een 

voorspellende factor zijn voor plagiocephalie op latere leeftijd. Het ontstaan van 

een deformatieve schedelvorm blijkt echter in hoofdzaak afhankelijk te zijn van 

postnatale en externe factoren. Jongens, eerstgeborenen, kinderen die op hun 

rug slapen en die weinig wisselhoudingen krijgen aangeboden, hebben een 

grotere kans voor het ontwikkelen van een deformatieve schedelvervorming. 

Buikligging tijdens het spelen overdag zou het risico verlagen. Dit impliceert dat 

informatie en het aanmoedigen van variatie in positionering en buikligging een 

positieve invloed kunnen hebben op de schedelvorm.  
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In deze masterproef gaan we specifiek na of plagiocephalie en brachicephalie 

beïnvloedbaar zijn door buikligging en variatie in positionering te stimuleren. Dit 

door middel van advies, in de vorm van een brochure en een filmpje, aan ouders 

en kinderverzorgers bij zuigelingen van 4 maanden oud. Op de leeftijd van 4, 8 

en 13 maanden wordt telkens de schedelvorm en de motorische ontwikkeling 

nagegaan.  

 

In onze literatuurstudie zullen we uitgebreid ingaan op wat een 

schedelvervorming inhoudt, hoe deze kan ontstaat, wat de risicofactoren en de 

gevolgen zijn en welke interventies toegepast kunnen worden. Vroegtijdige 

diagnose en preventie vormen twee belangrijke hoekstenen in de omgang met 

dit actuele probleem, we zullen hier dan ook voldoende aandacht aan besteden 

in de literatuurstudie. 
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1. Literatuurstudie 

1.1. Deformatieve schedelvervorming 

 

De vorm van een schedel kan op verscheidene manieren beschreven worden. 

Wanneer de schedel een schuine afplatting vertoond wordt dit plagiocephalie 

genoemd. Deze benaming is afkomstig van het Griekse ‘plagio’, wat schuin of 

scheef betekent, en ‘kephale’, wat voor hoofd staat. Plagiocephalie is dus een 

asymmetrische vervorming van de schedel met als resultaat een ‘scheef hoofd’. 

Brachicephalie betekent een symmetrische afplatting van het achterhoofd. 

Doliocephalie wijst op een ovale schedelvorm en normocephalie staat voor een 

gemiddelde normale schedelvorm. 

 

 

 

Figuur 1: Plagiocephalie, doliocephalie en brachicephalie (Collet, 2005) 

 

Deze benamingen zeggen echter niets over de oorzaak en kunnen voor elke 

abnormale schedelvorm gebruikt worden. In onze masterproef concentreren we 

ons op de deformatieve schedelvervorming. ‘Deformatief’ aangezien uitwendige 

krachten aan de oorzaak liggen van de vervorming.  

 

‘Non-synostotische plagiocephalie’ en ‘positionele plagiocephalie’ zijn termen die 

eveneens gebruikt worden als synoniemen voor deformatieve plagiocephalie. 

Tussen positionele en deformatieve plagiocephalie is er wel een verschil; een 

deformatieve afplatting van de schedel kan al gediagnosticeerd worden vlak na 

de geboorte terwijl men pas na een leeftijd van 6 weken kan spreken van een 

positionele plagiocephalie (Bialocerkowski, Vladusic & Howell, 2005).  
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De schedelvorm kan objectief gekwantificeerd worden met behulp van de 

Cephalic Index (CI) die berekend wordt door de breedte van de schedel 

(bipariëtale meting) te delen door de lengte (anterioposterieure meting). 

Vervolgens vermenigvuldigen we dit cijfer met honderd. 

 

  CI= breedte/lengte x 100 

 

Wanneer we het hoofd van bovenaan bekijken, is de afstand tussen de oren de 

breedte, de lengte is de anteroposterieure afstand. Men spreekt van 

brachicephalie, wanneer de CI groter is dan 81% en de lengte van de schedel 

met andere woorden kleiner is in verhouding tot de breedte. Wanneer de CI- 

waarde kleiner is dan 76% spreekt men van doliocephalie (Hummel & Fortado 

2006). 

 CI 

normocephalie 76%-81% 

brachicephalie  > 81% 

doliocephalie < 76% 

Tabel 1: Cephalic Index 

 

1.2.  Differentiaaldiagnose 

 

Plagiocephalie wordt beschouwd als een vorm van zuigelingenasymmetrie, het is 

echter niet de enige manier waarop asymmetrie bij zuigelingen kan optreden. 

Nuysink, van Haastert, Takken en Helders (2008) beklemtonen het belang een 

onderscheid te maken tussen enerzijds ideopatische (IA) en anderzijds 

symptomatische asymmetrie (SA). In het geval van SA treedt de asymmetrie op 

als gevolg van een onderliggende problematiek, bij IA daarentegen is er geen 

echte oorzaak te vinden. Het verschil maken tussen beide is van zeer groot 

belang voor de prognose en de eventuele interventie.  

 

Met dit in het achterhoofd willen we een duidelijk onderscheid maken tussen  

deformatieve plagiocephalie en craniosynostosis. Hoewel dit laatste maar bij 3 

op 100.000 levend geboren baby’s voorkomt (Kabbani & Raghuveer, 2004) is 

het belangrijk om dit te bespreken, aangezien beide fenomenen klinisch erg op 
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elkaar gelijken maar op vlak van oorzaak, prognose, interventie en ernst toch 

zeer sterk verschillen. Craniosynostosis is het vroegtijdig sluiten van één of 

meerdere schedelnaden en kan voorkomen als deel van een syndroom of als een 

geïsoleerd probleem (Kabbani & Raghuveer, 2004). Het vroegtijdig sluiten van 

een schedelnaad heeft een vervorming van de schedel tot gevolg aangezien 

deze, onder invloed van de hersenen, zich zal uitzetten in de andere richtingen. 

De schedelvervorming is afhankelijk van welke schedelnaad te vroeg gesloten is. 

Het vroegtijdig sluiten van een sutura lamboidea geeft een plagiocephalische 

schedelvorm. Wanneer er een vermoeden is van craniosynostosis, is het zeer 

belangrijk dat dit wordt onderzocht. Door een te vroege sluiting kan er namelijk 

een overdruk op de hersenen ontstaan. Aan de hand van een röntgenfoto kan 

men nagaan of de schedelnaden al dan niet reeds gesloten zijn. Het verschil met 

deformatieve plagiocephalie wordt klinisch eveneens duidelijk aan de voorzijde 

van de schedel en ter hoogte van de oren. Bij DP zal het hoofd frontaal een 

ipsilaterale opbolling vertonen en zal het oor aan dezelfde zijde naar voor 

verplaatst zijn (alsof  het hoofd een waterballon is). In het geval van 

craniosystosis vertoont de schedel frontaal een contralaterale opbolling en zal 

het ipsilaterale oor meer naar achter staan ten opzichte van het andere oor. 

 

 

Figuur 2: Links: Deformatieve plagiocephalie, rechts: lamboïde craniosynostosis. (Kabbani & 

Raghuveer, 2004) 
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Van bovenaf bekeken merken we bij plagiocephalie een parallelogram vorm op, 

bij de lamboïde craniosynostosis eerder een trapezium (Pomatto, Calcaterra, 

Kelly, Beals, Manwaring & Littlefield, 2006). Bij het diagnosticeren moet men 

hier dus steeds aandachtig voor zijn. Craniosystosis is bovendien al zichtbaar 

vanaf de geboorte al is het mogelijk dat milde vormen pas later opgemerkt 

worden.  

 

Naast craniosynostosis worden door Nuysink et al. (2008) nog een aantal veel 

voorkomende aandoeningen besproken die regelmatig optreden bij zuigelingen 

tot de leeftijd van 6 maanden. Heupdysplasie, een perinatale claviculafractuur, 

een stoornis ter hoogte van het centrale zenuwstelsel, congenitale musculaire 

torticollis en een obstetrisch plexus brachialis letsel zijn mogelijke oorzaken voor 

het ontstaan van symptomatische asymmetrie bij de zuigeling. Ook een 

congenitale malformatie, zoals men onder andere kan vaststellen bij het Klippel-

Feil syndroom, hemi-vertebrae of hemi-atlas, kan zorgen voor een 

asymmetrische positie van het hoofd. Tenslotte kan een probleem ter hoogte 

van het sensorische systeem eveneens een asymmetrie veroorzaken, kinderen 

met bijvoorbeeld een congenitale nystagmus en restrictieve of paralytisch 

strabisme kunnen hun hoofdpositie namelijk gebruiken om hun visuele 

mogelijkheden te maximaliseren. 

 

1.3. Ontstaan 

 

De schedelbeenderen van zuigelingen zijn van nature zacht en beïnvloedbaar 

door de zwaartekracht en persisterende druk. Zowel gedurende de 

zwangerschap, tijdens de geboorte alsook postnataal kan er een vervorming van 

de schedel ontstaan. De groei van de schedel wordt primair bepaald door de 

groei van de hersenen. De hersenen groeien zeer snel, dit begint reeds in de 

baarmoeder en zet zich verder gedurende de eerste drie levensjaren (Kabbani & 

Raghuveer, 2004). Een kind wordt geboren met ongeveer 40% van zijn 

volwassen hersenvolume wat zal toenemen tot 80% tegen de leeftijd van 3 jaar. 

De schedelgrootte van het pasgeboren kind is bijgevolg ook 40% van de grootte 

van een volwassen schedel. Tegen de leeftijd van 7 jaar heeft de schedel 90% 

van zijn uiteindelijke grootte bereikt. 
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Pomatto et al. (2006) bestudeerden de invloed van omgevingsfactoren en 

genetische factoren op de schedelvorm, door de schedelvorm van 43 baby’s te 

vergelijken met die van hun ouders. Men vond een gemiddelde CI van 88.5 bij 

deze kinderen; een percentage dat statistisch hoger lag dan de normen voor hun 

leeftijd en geslacht. Daarnaast bleek deze gemiddelde CI-waarde significant 

groter te zijn dan die van hun ouders. De resultaten van deze studie toonden 

aan dat de onderzochte kinderen bredere hoofden hadden dan normaal en dit in 

tegenstelling tot hun ouders. Men concludeerde dat de verandering van de 

schedelvorm niet genetisch bepaald zou zijn. 

De invloed van de omgeving, inclusief het positioneren, werd in meerdere 

studies aangetoond. De stijging van de incidentie van deformatieve 

plagiocephalie volgend op  de ‘Back to Sleep’ campagne illustreert dit (Pomatto 

et al., 2006). 

 

1.4. Situering 

 

In april 1992 ging in Amerika de ‘Back to Sleep’ campagne van start, bedoeld 

om ouders en kinderverzorg(st)ers aan te moedigen baby’s in rugligging te laten 

slapen ter preventie van wiegendood (American Academy of Pediatrics, 1992). 

In Nederland startte een gelijkaardige campagne reeds in 1987. Ook in België 

werd in 1993 gestart met preventie, echter nog niet op grote schaal. Kind & 

Gezin verzamelde vanaf 1994 cijfers over de sterfgevallen ten gevolge van 

wiegendood in het Vlaamse Gewest (tabel 2). In 1994 werden er 104 

sterfgevallen gemeld. Toen Kind & Gezin in 1995 startte met de actie ‘Veilig 

slapen’ daalde het aantal sterfgevallen tot 64. Het jaar nadien stierven er nog 

maar 44 baby’s ten gevolge van wiegendood. Tegelijkertijd werd ook in de 

Verenigde Staten een daling van het aantal slachtoffers waargenomen met meer 

dan 40% (American Academy of Pediatrics, 2000). Slapen op de rug is en blijft 

dan ook een zeer belangrijke preventiemaatregel tegen wiegendood wat door 

deze cijfers wordt benadrukt.  
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 sterfgevallen Vlaams Gewest  

 ten gevolge van wiegendood  

1994 104  

1995 64 = start actie 'Veilig slapen' Kind & Gezin 

1996 44 ! een terugval van wiegendood van 50%  

2001 26  

2002 26  

2003 30  

2004 25  

2005 21  

2006 30  

Tabel 2: Aantal sterfgevallen ten gevolge van wiegendood in Vlaanderen (Kind & Gezin) 

 

Sinds de lancering van de ‘Back to Sleep’ campagne in 1992 werden er in 

Amerika echter meer baby’s gemeld met deformatieve veranderingen van de 

schedel en het aangezicht (Kane, Mitchell, Craven & Marsh, 1996; Turk, 

McCarthy, Thorne & Wisoff, 1996). Ouders en kinderverzorgers zouden het 

advies te nauwgezet opvolgen en de baby te weinig op de buik leggen wanneer 

hij wakker is. Onderzoek geeft dan ook een verband aan tussen enerzijds de 

‘Back To Sleep’ campagne en anderzijds het meer voorkomen van plagiocephalie 

bij zuigelingen (Turk et al. 1996).  

 

In 2005 merkte men een verandering van de gemiddelde Amerikaanse schedel 

van een schedelvorm met een CI tussen 76% en 81% (= normocephalisch) naar 

een meer brachicephalische vorm, met een CI-waarde van meer dan 81%, en dit 

in een tijdspanne van minder dan 10 jaar (Graham, Kreutzman, Earl et al., 

2004). Het huidige gemiddelde zou momenteel tussen een CI-waarde van 86% 

en 88% liggen.  

Men stelt vast dat culturen waar de kinderen voornamelijk op de rug slapen een 

meer brachicephalische schedelvorm hebben ten opzichte van culturen waar er 

meer op de buik geslapen wordt (Graham et al., 2004). Zo hebben buikslapers 

eerder een CI-waarde gelegen tussen de 76% en 81% (tabel 3). Bij kinderen uit 

Japan en Korea, waar de baby’s voornamelijk op de rug slapen, ligt de CI tussen 

de 85% en 91%. Zij hebben dan ook een bredere en meer afgeplatte schedel.  
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Zowel plagiocephalie als brachicephalie worden in verband gebracht met het 

rugslapen. Hutchison B., Hutchison L., Thompson en Mitchell (2004) stellen dat 

de onderliggende mechanismen mogelijks dezelfde zijn.  

 

 CI 

normocephalie 76-81% 

brachicephalie > 81% 

doliocephalie < 76% 

  

buikslapende culturen 76-81%  

rugslapende culturen  86-88% 

Tabel 3: buikslapende en rugslapende culturen (Graham et al., 2004) 

 

1.5. Risicofactoren 

 

In de literatuur wordt een verscheidenheid aan factoren beschreven die een 

invloed kunnen hebben op het ontstaan van deformatieve schedelvervorming. 

Men ziet een afwijkende vorm optreden op verschillende tijdstippen, toch stelt 

men vast dat dit voornamelijk postnataal tot stand komt. Dit impliceert dat de 

omgeving hierin een belangrijke rol speelt.  

 

1.5.1. Prenatale factoren 

 

Een afplatting van de schedel kan zich reeds prenataal ontwikkelen, de factoren 

die daartoe leiden, werden in het verleden meermaals onderzocht. Verscheidene 

auteurs (Hutchison, Thompson & Mitchell, 2003; Sergueef, Nelson & Glonek 

2005; van Vlimmeren et al., 2007) stelden vast dat dit vaker optreedt bij 

eerstgeborenen. Ook kinderen met een relatief breder hoofd (van Vlimmeren et 

al., 2007) of geboren aan de hand van een geassisteerde bevalling blijken een 

hoger risico te lopen (Kane et al., 1996). Hutchison et al. (2003) beschrijven 

prematuriteit eveneens als een bepalende factor maar deze stelling wordt echter 

niet ondersteund door andere auteurs.  
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Bij een meerlingzwangerschap is de kans op het ontstaan van een afgeplatte 

schedel groter volgens Littlefield, Kelly, Pomatto, en Beals (1999). In het geval 

van tweelingen bestaat de mogelijkheid namelijk dat bij één van beide 

plagiocephalie optreedt, maar ook beide kinderen kunnen een asymmetrie 

ontwikkelen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat een schedelvervorming meer 

voorkomt bij de baby die tijdens de zwangerschap onderaan ligt. Wat het gevolg 

zou kunnen zijn van het feit dat het onderste kind het gewicht van het andere 

kind draagt en bovendien minder bewegingsvrijheid heeft om af en toe van 

positie te veranderen. Uit onderlinge vergelijkingen constateerde men dat er zich 

bij degene met de meest ernstige vorm van plagiocephalie, vaak ook een 

bijkomend probleem ter hoogte van de nek voordoet onder de vorm van een 

torticollis  (Littlefield, Kelly, Pomatto & Beals, 2002).  

 

Toch zou een afwijkende schedelvorm bij de geboorte niet noodzakelijk een 

voorspellende factor zijn voor plagiocephalie op de leeftijd van 7 weken. Het ont-

staan van een deformatieve schedelvorm blijkt in hoofdzaak afhankelijk te zijn 

van postnatale of externe factoren (van Vlimmeren et al., 2007). 

 

1.5.2. Kindgebonden factoren 

 

In een aantal onderzoeken (Golden et al., 1999; Hutchison et al., 2003, 2004; 

van Vlimmeren et al., 2007;) werd vastgesteld dat jongens vaker een 

schedelasymmetrie vertonen dan meisjes. De over het algemeen grotere 

hoofdomtrek en lagere flexibiliteit bij jongens kan hier een mogelijke verklaring 

voor zijn (Peitsch, Keefer, LaBrie & Mulliken, 2002).  

Nekproblemen worden ook frequent als risicofactor beschreven, toch is het 

belangrijk hierbij op te merken dat het begrip ‘nekproblematiek’ niet altijd goed 

gedefinieerd wordt. Men dient in de toekomst een beter gestandaardiseerde 

meetmethode te ontwikkelen om een associatie met deformatieve 

schedelvervorming mogelijk te maken.  
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1.5.3. Verzorgingsgebonden factoren 

 

Volgens van Vlimmeren et al. (2007) spelen op de leeftijd van 7 weken een 

aantal bijkomende factoren een belangrijke rol. Ook dan is er bij jongens en 

eerstgeborenen een hoger risico maar daarnaast zijn enkele externe factoren 

zeer bepalend. Een voorkeurshouding tijdens het slapen, éénzijdige positionering 

op de verzorgingstafel en tijdens het voeden, het gebruik van uitsluitend 

flesvoeding en weinig tijd doorbrengen op de buik, zouden het ontstaan van een 

deformatieve schedelvorm negatief beïnvloeden.  

 

Van Vlimmeren et al. (2008) verduidelijken het begrip ‘voorkeurshouding’ als 

volgt: “de toestand van de zuigeling waarbij deze in rugligging spontaan het 

hoofd óf naar de rechterzijde óf naar de linkerzijde geroteerd houdt, gedurende 

driekwart van de observatietijd (minimaal 15 minuten), zonder actieve 

rotatiemogelijkheid van het hoofd over de volledige 180 graden.” Verder vult 

men nog aan: “posturale torticollis is de meest voorkomende vorm van 

voorkeurshouding, welke zich onderscheidt van musculaire torticollis door een 

normale passieve cervicale mobiliteit.”  

Een aspect dat in vele onderzoeken terugkeert en meermaals als belangrijke 

risicofactor wordt bestempeld, is te veel tijd doorbrengen in ruglig. Zowel 

Hutchison et al. (2003, 2004); Golden et al. (1999) en van Vlimmeren et al. 

(2007) beschreven een toenemend risico op schedelvervorming bij kinderen die 

te weinig buikervaring hebben. 

 

Er werden bovendien een aantal risicofactoren onderzocht die de ernst van een 

schedelafplatting zouden kunnen voorspellen (Oh, Hoy & Rogers, 2009). De 

graad van vervorming neemt toe bij een meerlingzwangerschap. Deformatieve 

plagiocephalie blijkt bovendien erger te zijn bij jongens, kinderen met een 

voorkeurshouding of wanneer er een torticollis werd vastgesteld. Ook 

vroeggeboorte en de aanwezigheid van een asymmetrische hoofdrotatie zorgt 

voor een ernstigere graad van plagiocephalie.  
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1.6. Prevalentie 

 

Cijfers over de prevalentie van een schedelvervorming zijn zeer uiteenlopend 

wanneer we de literatuur erop nakijken, bovendien zijn ze sterk afhankelijk van 

de afkapwaarde die gebruikt werd voor de diagnostische criteria (Hutchison et 

al., 2004; Kane et al., 1996). Ook Peitsch et al. (2002) vermelden te weinig 

éénduidigheid in de diagnostische criteria en subjectieve classificatie. 

 

In 1981 werd er een prevalentie van DP vermeld van 1 op 300 gezond geboren 

kinderen, wat gelijk is aan 0.3% (Clarren et al, 1981 geciteerd in Robinson & 

Proctor, 2009). Boere-Boonekamp et al. constateerden in 2001 een 

voorkeurspositie bij baby’s jonger dan 6 maand, in 8,2 % van de gevallen. Zij 

stelden tevens bij 9,9% van de baby’s een afplatting vast van het occiput, een 

prevalentie die dus hoger ligt dan het voorkomen van een voorkeurshouding. 

Peitsch et al. (2002) bekomen, op basis van antropometrische metingen met een 

caliper, een prevalentie van 13% op het moment van de geboorte.  

 

In 2007 bestudeerden van Vlimmeren et al. de risicofactoren voor het 

ontwikkelen van een voorkeurshouding en schedelvervorming. Ze onderzochten 

360 proefpersonen vanaf de geboorte tot een leeftijd van 7 weken. In deze 

studie maakte men gebruik van plagiocephalometrie om de schedelvorm te 

bepalen. Deze meetmethode werd ontwikkeld door de onderzoekers zelf en werd 

enkel nog maar door hen in gebruik genomen voor wetenschappelijk onderzoek. 

Voor het bepalen van een asymmetrische vervorming werd de ODDI-waarde 

berekend, wat de verhouding is tussen de twee diagonalen (zie bladwijzer). Voor 

het bepalen van een symmetrische afplatting van de schedel werd gebruik 

gemaakt van de CPI-waarde, dit is de verhouding tussen de dwarse en de voor-

achterwaartse doorsnede. Van Vlimmeren, Takken, van der Graaf, Helders en 

Engelbert (2006) beschouwen een ODDI van meer dan 104% en een CPI van 

meer dan 90% als klinisch relevant. Vanaf dan kan men spreken van 

respectievelijk een milde plagiocephalie of een milde brachicephalie.  

Bij de geboorte had geen enkele baby een voorkeurshouding, 6.1% van de 

pasgeborenen vertoonde wel een deformatieve plagiocephalie (4 keer zo vaak bij 

jongens). Op een leeftijd van 7 weken had 17.9% van de zuigelingen een 
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voorkeurshouding en bij ruim 60% daarvan werd er een DP waargenomen. De 

prevalentie van deformatieve plagiocephalie op een leeftijd van 7 weken bedroeg 

22.1%, wat bijna een viervoud is van het percentage DP bij de geboorte.  

  

 prevalentie    

geboorte van een voorkeurshouding 0% 

  van DP 6,10% 

7 weken van een voorkeurshouding 17,90% 

  van DP 22,10% 

Tabel 4: prevalentie DP (van Vlimmeren et al., 2007) 

 

Hutchison et al. (2004) onderzochten in een prospectief cohorte studie de 

prevalentie, de natuurlijke evolutie en de risicofactoren van zowel plagiocephalie 

als brachicephalie bij 200 zuigelingen gedurende de eerste 2 levensjaren. In 

deze studie werd een abnormale schedelvorm bepaald op basis van de CI 

(cephalic index) met een afkapwaarde van 93% en op basis van de OCLR met 

een afkapwaarde van 106%. De CI en OCLR zijn dezelfde verhoudingen die van 

Vlimmeren et al. gebruiken, met name de CPI en de ODDI. Van Vlimmeren et al. 

en Hutchison et al. gebruiken dus dezelfde verhoudingen voor het bepalen van 

een schedelvervorming maar hanteren hierbij verschillende afkapwaarden.  

                   

afkapwaarde ODDI Van Vlimmeren et al. (2006) 104% 

afkapwaarde ODDI Hutchison et al. (2004) 106% 

Tabel 5: afkapwaarden plagiocephalie 

 

afkapwaarde CPI Van Vlimmeren et al. (2006) 90% 

afkapwaarde CPI Hutchison et al. (2004) 93% 

Tabel 6: afkapwaarden brachicephalie 

 

Hutchison en et al. (2004) beschouwen op een leeftijd van 6 weken 16% van de 

schedels als abnormaal, op 4 maanden 19.7%, op 8 maanden 9.2% en op 12 

maanden 6.8% (tabel 7). De prevalentie is dus sterk afhankelijk van de leeftijd 

en op 4 maanden werd het grootste aantal abnormale schedels gemeten. 

Opmerkelijk is wel dat er op een leeftijd van 6 weken twee keer zoveel baby’s 

geclassificeerd werden met plagiocephalie dan met brachicephalie. Op 4 en 8 
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maand kwam er dan weer meer brachicephalie voor in vergelijking met 

plagiocephalie. Na een jaar verdween dit verschil. In het totaal ontwikkelden 

29.5% van de onderzochte kinderen een abnormale schedelvorm gedurende de 

observatieperiode. 

 

 Prevalentie abnormale schedelvorm 

6 weken 16% 

4 maanden 19,70% 

8 maanden 9,20% 

12 maanden 6,80% 

24 maanden 3,30% 

Tabel 7: prevalentie van een abnormale schedelvorm (Hutchison et al., 2004) 

 

De prevalentie van een vervormde schedel varieert dus van 6.1% tot 13% bij de 

geboorte, van 16% tot 22.1% op een leeftijd van 6 à 7 weken, 19.7% op een 

leeftijd van 4 maanden, 9.2% op 8 maanden en 6.8% op de leeftijd van een jaar 

(Hutchison et al., 2004; Peitsch et al., 2002; van Vlimmeren et al., 2007).  

 

Interessant is om ook de cijfers te bekijken betreffende de slaapgewoonten van 

baby’s. Het aantal buikslapende baby’s daalde namelijk van 70% in 1992 tot 

24% in 1996 (American Academy of Pediatrics, 2000). Vanaf 1992 werd er in de 

Verenigde Staten een stijging van meer dan 30% per jaar waargenomen van het 

aantal baby’s met deformatieve plagiocephalie (Kane et al, 1996). In de periode 

tussen 1992-1994 zette deze stijging zich voort. Daar enerzijds de stijging van 

DP en anderzijds de daling van de prevalentie van buikslapers aan elkaar 

gekoppeld waren in de tijd, wordt er een verband tussen beide gesuggereerd, 

aldus Kane et al. (1996). Later werden gelijkaardige stijgingen van het aantal 

baby’s met vervormingen van de schedel ook in andere landen gerapporteerd 

daar waar de aanbevelingen, in verband met de preventie van wiegendood, 

werden overgenomen (Pomatto et al., 2006).  

 

In ieder geval kan men stellen dat schedelvervormingen en asymmetrie bij 

zuigelingen een steeds groter wordend klinisch probleem vormen (Gill & Walsh, 

2008). De wetenschappelijke literatuur omtrent dit onderwerp neemt duidelijk 

toe en ook in een Vlaamse krant verscheen onlangs een artikel (bijlage I) waarin 

het probleem van afgeplatte hoofdjes bij zuigelingen werd aangehaald. 
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1.7. Gevolgen 

 

In de literatuur worden verschillende mogelijke gevolgen van plagiocephalie 

besproken. Verscheidene onderzoekers (Hutchison et al., 2003; Miller & Clarren, 

2000; Panchal, Amirsheybani & Gurwitch, 2001) stelden zich in het verleden 

reeds de vraag of plagiocephalie tot een abnormale hersenontwikkeling zou 

kunnen leiden. Volgens Collett, Breiger, King, Cunningham en Speltz (2005) is er 

tot op heden echter nog geen verband gevonden tussen beide. In een review 

benadrukken ze de noodzaak van verder onderzoek op dit vlak. Men stelde drie 

mogelijke denkpistes op die van belang kunnen zijn bij toekomstig onderzoek 

over de relatie tussen plagiocephalie en de ontwikkeling van de hersenen. 

Enerzijds is er de mogelijkheid dat externe krachten aanleiding geven tot 

deformatieve plagiocephalie en dat deze op zijn beurt een vervorming ter hoogte 

van de hersenen veroorzaakt met eventuele gevolgen op motorisch en/of 

cognitief vlak. Een andere denkrichting is deze waarbij de postnatale omgeving, 

ingericht door de verzorgers van het kind, onrechtstreeks zorgt voor het 

ontstaan van zowel deformatieve plagiocephalie als motorische beperkingen. Dit 

zou bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn bij het overmatig gebruik van 

hulpmiddelen zoals Maxi Cosi® en het onvoldoende aanbieden van variatie in 

houdingen. Tenslotte wordt ook de denkpiste aangehaald dat een centraal 

neurologische beperking aanleiding zou geven tot plagiocephalie. De 

neurologische gevolgen van plagiocephalie dienen in de toekomst hoe dan ook 

verder onderzocht te worden.  

 

Ouders blijken het meest bezorgd te zijn over de esthetische en psychologische  

gevolgen die plagiocephalie met zich meebrengt. Dit kan er namelijk toe leiden 

dat het kind gepest wordt (Steinbok, Lam, Singh, Mortenson & Singhal, 2007), 

wat als een onrechtstreeks gevolg van een schedelvervorming kan gezien 

worden. Bij kinderen met plagiocephalie ziet men vaak een anterieure 

verplaatsing van het oor aan de ipsilaterale zijde en het promineren van het 

voorhoofd en de wang aan dezelfde zijde. Deze verplaatsing is een rechtstreeks 

gevolg van de craniale asymmetrie (St. John, Mulliken, Kaban & Padwa, 2002).  
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Er werden eveneens verbanden gelegd tussen deformatieve plagiocephalie en 

visusproblemen (Siatkowski et al., 2005), ook gehoorproblemen (Balan et al., 

2002) werden hier reeds mee geassocieerd maar tot nog toe zonder duidelijke 

resultaten.  

 

1.8. Natuurlijke evolutie van de schedelvorm 

 

Boere-Boonekamp en van der Linden-Kuiper (2001) onderzochten de 

aanwezigheid van een voorkeurspositie bij 7609 zuigelingen van 1 tot 6 

maanden. Bij deze kinderen werd tweemaal een follow-up onderzoek gedaan 

waarvan het laatste plaatsvond tussen de leeftijd van 2 en 3 jaar. Op ieder 

meetmoment werd onder andere nagegaan of er een asymmetrische afplatting 

van het occiput aanwezig was. Bij 9,9% van de zuigelingen werd een afplatting 

van het occiput vastgesteld. Op het moment van de eerste follow-up bleek 47% 

van de aanvankelijke groep met plagiocephalie, nog steeds een afplatting te 

vertonen. Tegen de leeftijd van 2 à 3 jaar was dit aantal gereduceerd tot 25%.  

 

In een onderzoek van Hutchison et al. (2004) werden 200 kinderen gerecruteerd 

vanaf hun geboorte. Hun schedelvorm werd bepaald op de leeftijd van 6 weken, 

4 maanden, 8 maanden, 12 maanden en 2 jaar (tabel 7). Hieruit bleek dat bij de 

helft van de kinderen die op een leeftijd van 6 weken plagiocephalie vertoonden, 

de schedelvorm op een natuurlijke wijze veranderd was tegen de tijd dat ze 4 

maand werden. Op deze leeftijd kwamen er echter ook nieuwe gevallen van 

plagiocephalie bij. Wanneer men de meetresultaten op 12 maand bekeek, stelde 

men vast dat slechts bij één op drie oorspronkelijke gevallen nog sprake was 

van plagiocephalie.  

Dit impliceert dat de schedelvorm van een baby nog de mogelijkheid heeft om te 

normaliseren en dit op een natuurlijke wijze.  
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1.9. Preventie 

 

Zuigelingen brengen hoe dan ook veel tijd door op hun rug, onder andere tijdens 

het voeden, het dragen en het vervoeren (Graham, 2006). Daarenboven 

brengen baby’s de eerste maanden vooral slapend door. Ter voorkoming van 

wiegendood is het van belang dat dit steeds op de rug gebeurt en baby’s blijken 

hierdoor veel tijd op hun rug door te brengen. Wanneer ouders en 

kinderverzorg(st)ers niet bewust momenten inbouwen waarop het kind in buiklig 

wordt gelegd, kan dit gemakkelijk over het hoofd worden gezien. Het kan soms 

weken, tot zelfs maanden duren vooraleer sommige baby’s gedurende enkele 

minuten op de buik worden gelegd. Een baby die deze positie niet gewoon is kan 

daar initieel ongelukkig bij zijn. Wanneer de ouders hun zoon of dochter dan 

weer op de rug leggen om hem gerust te stellen komen we al snel in een 

vicieuze cirkel terecht en kan schedelvervorming in de hand worden gewerkt.  

 

Variatie in positionering, houdingsveranderingen van het hoofd en buiklig 

vormen dus de belangrijkste elementen binnen de preventie. De vroedvrouw, 

verpleegster, gynaecoloog en/of andere gezondheidswerker die vanaf de 

geboorte in direct contact staat met de ouders zou hen hierover informatie en 

advies moeten kunnen verlenen.  

 

In de Verenigde Staten is er momenteel een grootschalige campagne op poten 

gezet om ‘tummy time’ te promoten (Chizawsky & Scott-Finlay, 2005). Dit onder 

andere ter preventie van deformatieve schedelvervorming. In deze campagne 

blijft men enerzijds het belang van rugligging tijdens het slapen benadrukken 

maar dit in combinatie met het veranderen van de positie van het hoofd zodat 

de baby niet steeds op de dezelfde zijde van het hoofd slaapt. Daarnaast wordt 

ook ‘tummy time’ aangemoedigd; tijd op de buik wanneer de baby wakker is. De 

slagzin daarbij is ‘Back to Sleep and Tummy to Play’ (Chizawsky & Scott-Finlay, 

2005). Hoe vroeger deze gewoontes worden aangemoedigd hoe minder 

waarschijnlijk het is dat het kind een voorkeurspositie zal ontwikkelen, dit zal 

uiteindelijk de kans op (ernstige) schedelvervorming reduceren (Saeed, Wall & 

Dhariwal, 2008).  
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Vroegtijdige buikligging bevordert tevens belangrijke motorische vaardigheden 

en een normale beweeglijkheid van de nek. Volgens Graham, Gomez, Halberg, 

Earl, Kreutzman, Cui en Guo (2005) werkt buiklig corrigerend voor torticollis. 

Voor de start van de ‘Back to Sleep’ campagne zouden vele kinderen met 

posturale torticollis zichzelf onbewust behandeld hebben door hun hoofd van de 

ene naar de andere zijde te draaien in buiklig. Het aanmoedigen van buiklig zou 

hetzelfde effect hebben en kan dus zowel als preventie als behandeling gezien 

worden (Graham et al., 2005). 

 

1.10. Behandeling 

 

Zoals eerder aangehaald in deze literatuurstudie is het van primair belang een 

onderscheid te maken tussen deformatieve schedelvervorming die het gevolg is 

van positionering, torticollis, of craniosynostosis. In het laatste geval zullen 

operatieve ingrepen namelijk noodzakelijk zijn.  

Saeed et al. (2008) beschrijven in hun literatuurstudie een aantal strategieën 

omtrent het management van DP. Wanneer craniosynostosis uitgesloten is en 

men zeker weet dat het om positionele plagiocephalie gaat, dan staan vroege 

herkenning, gedragsverandering en ouderinstructie centraal. Bij zuigelingen met 

een congenitale torticollis of bij baby’s met een voorkeurshouding en een 

verkorte m. sternocleidomastodeus is er daarnaast een vergrootte aandacht voor 

nekoefeningen en wordt kinesitherapie aangeraden. 

 

1.10.1. Ouderinstructie  

 

Als schedelvervorming wordt veroorzaakt door eenzijdige positionering van 

hoofd en lichaam is het succes van de behandeling afhankelijk van de 

mogelijkheid deze positie te veranderen (Losee, Mason, Dudas, Hua & Mooney, 

2007). Eens een baby een comfortabele positie heeft gevonden is het moeilijk 

om hem daarin te doen variëren (het hoofd naar beide kanten te draaien) en is 

er een gedragsverandering nodig. De behandeling bestaat bijgevolg uit 

repositionering of het aanbieden van houdingsveranderingen met als doel het 

afgeplatte gedeelte van het hoofd vrij te houden van externe druk (Najarian, 



 

Deformatieve schedelvervorming bij de zuigeling                                    19 

 

1999). Onder invloed van de groeiende hersenen zal de schedelvorm zich 

normaliseren. Het hoofd wordt dus zoveel mogelijk gepositioneerd op het niet-

afgeplatte deel van de schedel. Deze ‘therapie’ wordt uitgevoerd door de ouders 

zelf en kan al dan niet onder begeleiding van een kinesitherapeut gebeuren. De 

ouders dienen het advies te krijgen om geregeld het hoofd van hun kind te 

draaien en eenzijdige positionering zo veel mogelijk te vermijden (Saeed et al., 

2008).  

 

1.10.2. Kinesitherapeutische interventie 

 

Kinesitherapie is gericht op het instrueren van ouders op het gebied van 

hantering en positionering van hun kind, en het samenstellen van een 

individueel oefenprogramma waarbij een snelle afname van het musculaire 

onevenwicht en een normale actieve en passieve symmetrie in houding en 

beweging wordt nagestreefd (Van Vlimmeren et al., 2008). De inhoud van het 

programma is niet in strijd met de adviezen ter preventie van  wiegendood.  

 

In het geval van een bijkomende torticollis moet de beweeglijkheid in de 

cervicale regio genormaliseerd worden, het onevenwicht in de m. 

sternocleidomasteus behandeld worden en moeten voorkeurshoudingen en –

bewegingen geminimaliseerd worden (Engelbert et al., 2000 geciteerd in Van 

Vlimmeren et al. 2006; Golden et al., 1999). Nekoefeningen staan hierbij 

centraal en zullen aan de ouders aangeleerd worden. Pijn en weerstand moeten 

zo veel mogelijk vermeden worden aangezien dit kan leiden tot micro-traumata 

in de zachte weefsels waardoor de fibrose zelfs kan toenemen. Om collagene 

structuren te beïnvloeden moet stretching uitgevoerd worden aan een lage 

intensiteit en dit dient even aangehouden te worden. De nadruk ligt wel 

voornamelijk op het stimuleren van actieve nekbewegingen.  

 

Gerandomiseerde onderzoeken met een controlegroep (RCT) zijn ideaal om het 

werkelijke effect van een behandeling na te gaan. Tot voor kort was er nog geen 

enkele RCT te vinden omtrent de effectiviteit van een kinesitherapeutische 

behandeling bij kinderen met een vervormde schedel (Xia et al., 2008). In 

datzelfde jaar voerde van Vlimmeren et al. voor het eerst een RCT uit om het 
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effect van een pediatrische kinesitherapeutische behandeling bij zuigelingen met 

een voorkeurshouding na te gaan. Er werden 380 kinderen met een 

voorkeurshouding op een leeftijd van 7 weken geselecteerd. Ze werden 

vervolgens in twee groepen verdeeld; een groep die een kinesitherapeutische 

behandeling onderging en een groep die de gewone zorgen kreeg. De 

behandeling bestond uit:  

 

- Voorlichting van de ouders om de motivatie te verhogen. Dit omvatte 

uitleg over mogelijke oorzaken en onderhoudende factoren, 

positioneringsadviezen en advies ten aanzien van verzorging, voeden en 

spelen. 

- Instructie van oefeningen ter vermindering van een voorkeurshouding en 

bevordering van de motorische ontwikkeling. 

- Een huisbezoek met eventuele aanpassing van ruimte en speelgoed aan 

de gewenste positionering en stimulering. 

 

De ouders leerden zelfstandig alles uit te voeren. Vooraf werden maximaal 8 

behandelsessies uitgevoerd; waarvan in ieder geval de 2e en de 5e thuis 

gebeurde. Uiteindelijk bleken gemiddeld 5 behandelsessies nodig te zijn. De 

interventie werd gestopt wanneer: (1) De voorkeurshouding overdag en ’s 

nachts verdwenen was, wanneer wakker of slapend. (2) De ouders alle 

handelingen hadden geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten. (3) Of wanneer er 

geen aanwijzingen meer waren voor motorische ontwikkelingsproblematiek.  

 

In de interventiegroep daalde het aantal kinderen met een DP op 7 weken van 

18 op de 33 kinderen naar 10 op de 33 kinderen op een leeftijd van 6 maanden. 

Op de leeftijd van een jaar waren er nog 8 die DP vertoonden (tabel 8). Bij de 

controlegroep werd zulke daling niet waargenomen: daar vertoonden 20 van de 

32 kinderen een DP op 7 weken, nog 18 daarvan op 6 maanden en hetzelfde 

aantal op de leeftijd van 1 jaar. Het kinesitherapeutisch behandelingsprogramma 

reduceerde significant het voorkomen van DP in vergelijking met de gewone 

zorgen. In de interventiegroep positioneerden, voedden en hanteerden de 

ouders hun baby meer symmetrisch. Ze plaatsten hun kinderen voor een langere 

tijd in buiklig en meer frequent in zijlig.   
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 interventiegroep controlegroep 

   

DP zeven weken 18(33) = 55% 20(32) = 63% 

DP op 6 maanden 10(33) = 30% 18(32) = 56% 

DP op 12 maanden 8(33) = 24% 18(32) = 56 % 

Tabel 8: prevalentie van DP RCT Van Vlimmeren et al. (2007) 

 

1.10.3. Helmredressietherapie 

 

Op dit moment is helmredressietherapie, één van de meest gebruikte manieren 

waarmee men de schedelvorm van een baby terug tracht te normaliseren. Toch 

is het niet echt een nieuwe ontwikkeling, reeds in 1979 werd deze therapie 

beschreven door Clarren et al. Het doel van deze behandelingswijze is 

tweevoudig, enerzijds maakt men gebruik van het feit dat de schedel nog zacht 

en vervormbaar is, anderzijds speelt de snelle groei van het hoofd, voornamelijk 

tijdens het eerste levensjaar, een belangrijke rol (Lee, Richards, Redhed & 

Papay, 2006). Deze doelstellingen zijn dus dezelfde als bij de 

kinesitherapeutische interventievormen. In de literatuur worden verschillende 

soorten helmen besproken, toch steunen ze allemaal op dezelfde principes van 

behandeling. Door contact met de schedel op de prominente plaatsten en ruimte 

te geven aan de afgeplatte delen, streeft men ernaar dat de schedel in de 

richting van de open ruimten zou groeien.  

 

Teichengraeber et al. (2004) onderzochten het effect van helmredressietherapie 

en constateerden daarbij dat dit voor een significante verbetering van de 

schedelvorm zorgde. Er werden echter betere resultaten gevonden bij de groep 

van kinderen met een deformatieve plagiocephalie, in vergelijking met de groep 

die brachicephalie vertoonde. Volgens een studie van Thompson et al. (2009) 

zou er een verbetering van de schedelvorm optreden na ongeveer 4 maanden. 

‘De helm dient 23/u per dag gedragen te worden om een maximaal 

therapeutisch effect te bereiken. Uit ervaring blijkt dat de schedelvorm het 

meest verbetert tussen de leeftijd van 6 en 9 maanden. Aangezien het ongeveer 

3 à 4 weken duurt om een helm te produceren, is het wenselijk dat kinderen 

gezien worden op de helmpoli als zij 5 maanden oud zijn.’ (geciteerd uit: Feijen 

et al., 2009).  
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In de literatuur zijn verschillende studies te vinden die het effect van 

repositionering, door ouderinstructies of kinesitherapeutische behandeling, 

vergelijken met het effect van helmredressietherapie. Deze laatste wijze van 

behandeling blijkt een groter positief effect te hebben op de schedelvorm, dan 

repositionering (Plank et al., 2006; Teichgraeber et al., 2004; Xia et al., 2008). 

Toch mogen we ons hier niet te veel op focussen, aangezien repositionering  

voornamelijk gehanteerd wordt om een voorkeurshouding tegen te gaan of 

verergering te voorkomen. Men probeert hiermee eerder op een indirecte manier 

effect uit te oefenen op de schedelvorm.  

 

Graag willen we eindigen met de volgende aanbevelingen uit een recente review 

van Robinson en Proctor (2009):  

1. Meer ouderinstructie is nodig om de ontwikkeling en progressie van 

deformatieve plagiocephalie te minimaliseren.  

2. Milde deformiteit kan behandeld worden aan de hand van 

repositionerings- en kinesitherapeutische protocols. 

3. Ernstige schedelvervorming kan waarschijnlijk sneller en effectiever 

gecorrigeerd worden met craniale orthesen/helmen (wanneer ze voor een 

voldoende lange periode worden gebruikt) dan met repositionering en 

kinesitherapie. 
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2. Methode 

 

2.1. Proefpersonen 

 

Een veertigtal kinderdagverblijven uit Vlaanderen werden aangeschreven met de 

vraag of zij bereid waren om deel te nemen aan ons onderzoek. Aan de hand 

van twee verschillende brieven (bijlage II en VI) werden de kinderdagverblijven 

willekeurig verdeeld in een controlegroep en een interventiegroep. De kinderen 

uit beide groepen dienden 4 maanden oud te zijn op het moment van de eerste 

testing. Daarom gingen we op zoek naar baby’s die geboren waren in de periode 

tussen eind november 2008 en eind januari 2009. Om geïncludeerd te worden in 

het onderzoek was het een vereiste dat deze baby’s niet prematuur geboren 

waren, dit houdt in dat zij na een zwangerschapsduur van 37 of meer weken 

geboren werden. Om opgenomen te worden in het onderzoek mochten de 

kinderen geen aandoening hebben. Ze werden voor het eerst getest in de 

maanden maart, april en mei, afhankelijk van hun geboortedatum. Nadien 

volgden nog twee testmomenten, deze vonden plaats op de leeftijd van 8 en 13 

maanden. Rekening houdend met de in- en exclusiecriteria werden 73 baby’s 

geïncludeerd.  

 

2.2. Procedure 

 

Dit onderzoek werd goedgekeurd door het Ethisch Comité. Wanneer de 

verantwoordelijke van het desbetreffende kinderdagverblijf akkoord ging met de 

deelname aan het onderzoek werden er afspraken gemaakt i.v.m. het aantal 

kinderen die in aanmerking kwamen. Vervolgens werd er een brief (bijlage IV en 

VIII) gericht aan hun ouders, hierin werd informatie verleend over het 

onderzoek en het bevatte eveneens een toelatingsformulier, dat ondertekend 

diende te worden indien zij ermee instemden dat hun kind getest zou worden.  
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Afhankelijk van het kinderdagverblijf waarin het kind opgevangen werd, 

behoorde de baby tot de interventiegroep of de controlegroep. Om het effect van 

gericht advies aan ouders en kinderverzorgers na te gaan werd bij alle kinderen 

op de leeftijd van 4 maanden de schedelvorm bepaald, er werd bijkomend aan 

alle ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen.  

Bij de kinderen uit de controlegroep werd de meting herhaald op de leeftijd van 

8 maanden en 13 maanden. In de interventiegroep kregen de ouders en 

kinderverzorg(st)ers na de eerste ontmoeting en het invullen van de vragenlijst, 

advies mee onder de vorm van een brochure en een filmpje op dvd. Deze 

brochure en dvd kregen de titel ‘Vooruit op de buik!’ en waren bedoeld om de 

ouders te wijzen op het belang van buiklig bij baby’s. In de folder en op de dvd 

wordt benadrukt dat slapen steeds op de rug moet gebeuren ter preventie van 

wiegendood, op andere momenten is het echter belangrijk dat het kind 

voldoende tijd op de buik doorbrengt. Men krijgt in ‘Vooruit op de buik!’ 

informatie over het belang van buiklig en de eventuele gevolgen van te weinig 

buiklig. Nadien volgen er nog een aantal tips en manieren om buiklig te 

integreren in het dagelijkse leven. Al deze informatie en tips worden 

verduidelijkt aan de hand van een aantal foto’s. In februari 2010 werd dit 

allemaal samengebracht op een website (www.vooruitopdebuik.be), die pas 

online werd gezet na afloop van de laatste metingen. Het was de bedoeling dat 

het advies zo goed mogelijk werd opgevolgd. Ook bij de kinderen uit de 

interventiegroep voerden we nog een meting van de schedelvorm uit op de 

leeftijd van 8 en 13 maanden. De resultaten van de interventie- en 

controlegroep werden nadien met elkaar vergeleken en er werd nagegaan of het 

advies een positieve invloed heeft gehad op het ontstaan van een 

schedelvervorming. 

 

2.3. Meetinstrumenten 

2.3.1. Plagiocephalometrie 

 

Voor het meten van de graad van plagiocephalie en brachicephalie maakten we 

gebruik van plagiocephalometrie. Dit is een non-invasieve meetmethode die 

ervoor zorgt dat men kwantitatieve gegevens kan verzamelen over de graad van 
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schedelvervorming bij het kind. De intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

van plagiocephalometrie zijn bij onderzoek van 50 kinderen hoog gebleken (van 

Vlimmeren et al., 2006). Bij vergelijking met de gouden standaard (3D CT-scan) 

werd bovendien een hoge criteriumvaliditeit vastgesteld (van Adrichem et al., 

2008). Het is bovendien een geschikte manier om effecten van een behandeling 

na te gaan en vergelijkingen te maken over een bepaalde tijdsduur. Het oefenen 

van deze meetmethode is uiteraard noodzakelijk, daarom volgden de vier 

onderzoekers die de metingen zouden uitvoeren, een workshop in Veghel onder 

leiding van L.A. van Vlimmeren. 

 

Plagiocephalometrie wordt uitgevoerd met behulp van een strip uit 

thermoplastisch materiaal. Door de strip in warm water te leggen wordt hij 

zacht. Nadien brengt men deze rond het hoofd van het kind aan, ter hoogte van 

het breedste punt van de schedel, na ongeveer 2 minuten is de ring uitgehard 

en worden er drie merkpunten op aangebracht. Deze punten zijn een projectie 

van de beide oren, vanaf de achterzijde van de tragus, en het midden van de 

neusbrug en deze worden op een gestandaardiseerde wijze bepaald. Vervolgens 

wordt de strip verwijderd, hierbij blijft hij zijn vorm behouden, er wordt nog een 

vierde merkpunt aangebracht precies in het midden van de posterieure afstand 

tussen beide oren. Op de bovenzijde van de uitgeharde strip worden verder nog 

vier lijnen aangebracht die de vorm van de ring, zo mediaal mogelijk, 

verduidelijken. Het thermoplastisch materiaal wordt vervolgens op zo’n manier 

gekopieerd dat de merkpunten zichtbaar zijn op de kopie. Vervolgens vinden de 

cephalometrische metingen plaats op de gemaakte kopie (figuur 3b).  
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Figuur 3: van Vlimmeren et al. (2005) 

 

Bij een baby met een symmetrische schedelvorm, ziet men dat  de afstand 

tussen de neus en de beide oren enerzijds en tussen de oren en het midden van 

het achterhoofd anderzijds, een ruit vormen. Indien de schedel van het kind 

asymmetrisch is, dan kan men vaststellen dat deze ruit vervormd is. Om dit te 

bepalen, worden een aantal afstanden berekend op de gemaakte kopie. Men 

begint met het bepalen van de afstand tussen de neus en het midden van het 

achterhoofd (AP) en deze tussen het linker- en rechteroor (SD). Nadien worden 

de neus en het linkeroor (AS) en de neus en het rechteroor (AD) met elkaar 

verbonden. Ook tussen het midden van het achterhoofd en het linker- en 

rechteroor worden twee lijnen geplaatst en de afstand bepaald (PS, PD). 

Vervolgens wordt de afstand tussen de twee loodrechten vanuit de linker en 

rechter oormarkering bepaald, dit is de ‘ear deviation’ of kortweg ED. Een 

asymmetrie aan de voorzijde van de schedel (ASAD) kan berekend worden door 

het verschil te maken tussen AS en AD, een gelijkaardige berekening wordt 

gemaakt voor de asymmetrie aan de achterzijde (PDPS).  

 

Om de asymmetrie van de gehele schedel (ODDI) te bepalen, wordt de ratio 

tussen ODL en ODR berekend. ODL staat respectievelijk voor de schuine 
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diameter links van de schedel (40°) en ODR stelt de schuine rechtse diameter 

voor. De verhouding tussen de breedtedoorsnede (SD) en de lengtedoorsnede 

(AP) is dan weer een maat voor brachicephalie. Hieronder wordt aan de hand 

van de bekomen waarden aangegeven in welke mate er sprake is van 

plagiocephalie of brachicephalie. Vanaf een ODDI van meer dan 104% en CPI 

van meer dan 90% wordt de schedelvervorming als klinisch relevant beschouwd 

volgens van Vlimmeren et al. (2006). 

 

 ODDI (%) CPI (%) 

geen < 104  < 90 

mild 104 - <108 90 - < 95 

ernstig 108 - <112 95 - < 100 

Zeer ernstig ! 112 ! 100 

Tabel 9: plagiocephalie / brachicephalie (van Vlimmeren et al.) 

 

2.3.2. Alberta Infant Motor Scale (AIMS) 

 

Om de motorische ontwikkeling van de kinderen na te gaan en dit op de drie 

meetmomenten, maken we ook gebruik van de AIMS. Dit is een observatie-

instrument waarmee we een aantal grof-motorische vaardigheden kunnen 

scoren. Deze test kan gebruikt worden bij kinderen van 0 tot 18 maanden en 

bevat 58 items. De spontane motoriek in vier posities wordt hierbij gescoord; 

ruglig (21 items), buiklig (9 items), zit (12 items) en stand (16 items). De AIMS 

kan eveneens gebruikt worden als evaluatief instrument. Wij kunnen dit 

instrument gebruiken om na te gaan of er een relatie bestaat tussen de 

motorische ontwikkeling van een kind en de mate van schedelvervorming. 

 

2.3.3. Vragenlijsten 

 

Naast de meting van de schedelvorm en afname van de AIMS maken we ook 

gebruik van een vragenlijst. Het eerste deel van deze vragenlijst wordt aan de 

ouders meegegeven op het moment dat hun kind 4 maanden oud is. Hierin 

worden een aantal algemene vragen gesteld met betrekking tot de 

geboortedatum, gewicht, lengte, leeftijd van het kind en opleiding van de 
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ouders. Daarnaast worden enkele items bevraagd die in relatie staan tot de 

risicofactoren die we in de literatuur hebben teruggevonden, bijvoorbeeld: is het 

kind deel van een meerling, hoe verloopt de voeding, hoe slaapt het kind, is er 

een voorkeurshouding opgevallen, in welke positie speelt het kind, sinds 

wanneer en hoe vaak heeft het kind buikervaring. Op de leeftijd van 8 maand en 

13 maand krijgen de ouders nogmaals een korte vragenlijst mee waarin er naar 

de slaap- en speelpositie en het gebruik van de Maxi Cosi® wordt gevraagd. 

 

2.4. Gegevensverwerking 

 

Voor de statistische analyse werd gebruik gemaakt van PASW Statistics 18.0 

(SPSS Statistics versie 18.0). Zowel frequenties, gemiddelden als 

standaarddeviaties werden berekend. Aan de hand van T-testen en chi-

kwadraten gingen we na of de groepen bij aanvang van elkaar verschilden. Voor 

het toetsen van de onderzoeksvraag maakten we gebruik van de ‘Repeated 

Measures Anova’. Om na te gaan of er verbanden konden aangetoond worden 

tussen variabelen, werden kruistabellen gebruikt voor de discontinue variabelen 

en Pearson-correlatiecoëfficiënten voor de continue variabelen. Tenslotte werden 

de gemiddelde waarden voor de schedelvorm, met behulp van de One-Sample 

T-test, vergeleken met een studie uit het verleden. 
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3. Resultaten 

3.1. Beschrijving van interventie- en controlegroep 

3.1.1. Belangrijkste variabelen bij aanvang 

 

Om de gegevens uit de interventiegroep en de controlegroep bij aanvang van 

het onderzoek te kunnen vergelijken, werden van de meest relevante variabelen 

frequenties en gemiddelden berekend (tabel 10). Voor concrete vergelijking 

tussen beide groepen werden voor de continue variabelen boxplots gebruikt, 

voor de discontinue variabelen werd gebruik gemaakt van kruistabellen. Door 

middel van T-toetsen (voor de continue variabelen) en chi-kwadraat toetsen  

(voor de discontinue variabelen) werd nagegaan of de groepen al dan niet 

significant verschillen van elkaar, op vlak van een bepaalde variabele.  

 interventiegroep controlegroep 

      

aantal proefpersonen 39 27 

      

aantal jongens 28 (71,8%) 17 (63%) 

aantal meisjes 11 (28,2%) 10 (37%) 

aantal tweelingen 2 1 

aantal eerstgeborenen 20 (51,3%) 13 (48,1%) 

aantal kinderen geen borstvoeding 11 (28,2%) 1 (3,7%) 

      

gemiddeld geboortegewicht  3441,49 gram 3616,11 gram 

standaarddeviatie geboortegewicht 549,28 gr 451,18 gr 

gemiddeld geboorteleeftijd 39,57 weken 39,26 weken 

standaarddeviatie geboorteleeftijd 1,53 w 1,22 w 

      

gemiddelde subscore ‘buiklig’ AIMS 4,56 4,56 

standaarddeviatie AIMS 1,68 1,60 

      

geen DP 25 (64,1%) 20 (74,1%) 

milde DP 10 (25,6%) 5 (18,5%) 

ernstige DP 4 (10,3%) 2 (7,4%) 

      

geen DB 31 (79,5%) 20 (74,1%) 

milde DB 4 (10,3%) 5 (18,5%) 

ernstige DB 4 (10,3%) 2 (7,4%) 

      

gemiddelde ODDI waarde 103,2 103,1 

standaarddeviatie ODDI 2,9 2,3 

gemiddelde CPI waarde 85,8 86,1 

standaarddeviatie CPI 5,9 5,5 

Tabel 10: Descriptieve data van interventie- en controlegroep op de leeftijd van 4 maanden 
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Allereerst merken we op dat het aantal proefpersonen niet gelijk verdeeld is over 

de twee groepen. De interventiegroep heeft 39 proefpersonen, in de 

controlegroep zijn dat er maar 27. Er is dus een verschil van 12 proefpersonen. 

Aanvankelijk startten we met 73 kinderen waarvan 41 in de onderzoeksgroep en 

32 in de controlegroep. Het was de bedoeling dat elke groep 40 proefpersonen 

telde, wat niet gelukt is voor de controlegroep. Na het eerste meetmoment zijn 

5 kinderen uit de controle- en 2 uit de interventiegroep weggevallen. Vijf 

daarvan wegens het nalaten van het invullen van de vragenlijst door de ouders, 

1 kind veranderde van kribbe na de 8e maand en 1 proefpersoon bleek vroeger 

te zijn geboren, dan aanvankelijk meegedeeld was door de kribbe (voor de 

geboorteleeftijd van 37 weken). 

 

Qua verdeling van jongens en meisjes binnen de groepen zien we een verschil.  

In de interventiegroep is 72% van het mannelijke geslacht ten opzichte van 63% 

bij de controlegroep, wat niet significant verschillend bleek (p=0.449). 

Deformatieve plagiocephalie zou vaker voorkomen bij eerstgeborenen, daarom 

gingen we ook de verdeling van het aantal eerstgeborenen over de twee 

groepen na. We zien dat in beide groepen ongeveer evenveel eerstgeborenen 

aanwezig zijn; 51% in de interventiegroep tegenover 48% bij de controlegroep 

(p=0.802).  

Er is wel een verschil op te merken in het geven van borstvoeding. In de 

interventiegroep kreeg meer dan een vierde (28,2%) geen borstvoeding. In de 

controlegroep was dit slechts 3,7%. Een chi-kwadraat toets toont een significant 

verschil aan tussen de groepen (p= 0.011). Het gemiddelde geboortegewicht, 

3441 gram voor de onderzoeksgroep met een standaarddeviatie (SD) van 549g 

en 3616g voor de controlegroep met een SD van 451g is nagenoeg gelijk 

(p=0,178; t=1,363). De gemiddelde geboorteleeftijd van de onderzoeksgroep 

namelijk 39,6 weken (SD= 1,5 weken) en deze van de controlegroep 39,3 

weken (SD= 1,2 weken), is niet significant verschillend (p= 0,380; t= -0,885). 

De spreiding van zowel de geboorteleeftijd als van het geboortegewicht is wel 

groter in de interventiegroep. Enkel voor borstvoeding is er dus bij aanvang een 

significant verschil tussen de interventie- en de controlegroep.  
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3.1.2. Schedelvorm 

 

Van groot belang voor ons onderzoek zijn de gegevens in verband met de 

schedelvorm. Aan de hand van onderstaande boxplots (grafiek 1) worden de 

gemiddelde waarden voor de schedelvorm, bij aanvang van het onderzoek, 

visueel voorgesteld. Voor de interventiegroep bedraagt de gemiddelde ODDI-

waarde 103,1 met een standaarddeviatie van 2,9. In de controlegroep is dat 

103,2 met een standaarddeviatie van 2,3. Via een t-toets werd geen significant 

verschil tussen beide groepen aangetoond (p= 0,922; t= -0,098). 

 

 

grafiek 1: verdeling van de ODDI-waarden voor de interventie- en controlegroep 

 

Wat de CPI-waarde betreft, de maat voor deformatieve brachicephalie, zien we 

een gemiddelde van 85,8 met een standaarddeviatie van 5,9 voor de 

interventiegroep (grafiek 2).  De controlegroep heeft een gemiddelde CPI-

waarde van 87,1 met een standaarddeviatie van 5,5. De groepen verschillen niet 

significant van elkaar (p= 0,844; t= 0,197). We kunnen beide groepen, dus als 

gelijk beschouwen bij aanvang van het onderzoek op de leeftijd van 4 maanden.   
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grafiek 2: verdeling van de CPI-waarden voor de interventie- en controlegroep  

 

Het is ook aangewezen om de ernst van schedelvervorming te vergelijken tussen 

beide groepen. Aan de hand van de ruwe scores en de indeling volgens van 

Vlimmeren et al. (bladwijzer) maakten we 4 groepen naargelang de ernst van 

schedelvervorming. We zien in de interventiegroep dat 4 zuigelingen (10%) een 

ernstige deformatieve plagiocephalie vertonen bij aanvang van het onderzoek. 

In de controlegroep zijn er slechts 2 zuigelingen (7%) die starten met een 

ernstige deformatieve plagiocephalie. In grafiek 3 wordt de verdeling tussen 

beide groepen weergegeven. De interventiegroep bestaat uit een groter aantal 

proefpersonen, doch zijn er procentueel meer kinderen met een deformatieve 

plagiocephalische schedelvorming in deze groep (36%) ten opzichte van het 

aantal in de controlegroep (26%). Door middel van een chi-kwadraat toets zijn 

we nagegaan of er een significant verschil bestaat op vlak van ernst, tussen 

beide groepen. Zowel voor de onderverdeling van DP (p= 0,694) als voor DB 

(p= 0,606) werd geen significant verschil gevonden tussen de groepen.  
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grafiek 3: vergelijking van de ernst van DP tussen interventie- en controlegroep bij aanvang 

 

Wat het voorkomen van deformatieve brachicephalie betreft zien we ook hier dat 

er zich 4 proefpersonen met een ernstige brachicephalische schedelvorm in de 

interventiegroep bevinden en 2 proefpersonen in de controlegroep (grafiek 4). 

Het aantal kinderen zonder brachicephalie zijn binnen de interventie- en 

controlegroep ongeveer gelijk; respectievelijk 79,5% en 74,1%.  

                
grafiek 4: vergelijking van de ernst van DB tussen interventie- en controlegroep bij aanvang  
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3.1.3. Waarde AIMS  

 

Gedurende de eerste meting evalueerden we ook de motorische ontwikkeling 

van de proefpersonen, aan de hand van de AIMS. Onze belangstelling gaat 

hierbij voornamelijk uit naar de score in buiklig. Zoals in tabel 9 wordt 

weergegeven, zien we dat de gemiddelden precies dezelfde zijn voor beide 

groepen. In grafiek 5 zien we de spreiding van subscore ‘buiklig’ op de AIMS; we 

zien een mooie overeenkomst. Een t-test toont dan ook aan dat de groepen niet 

significant verschillen van elkaar (p= 0,983; t= 0,021).  

 

 
grafiek 5: vergelijking subscore ‘buiklig’ AIMS tussen interventie- en controlegroep bij aanvang 

 

Op de leeftijd van 4 maanden werd er een vragenlijst meegegeven aan de 

ouders. We stelden hierin enkele essentiële vragen omtrent positionering, 

buikervaring, en gebruik van ruimte en materiaal. In tabel 11 en 12 worden de 

antwoorden van 2 belangrijke vragen schematisch voorgesteld. We stellen 

hierbij vast dat 28 van de 66 kinderen op een leeftijd van 4 maanden niet 

dagelijks op hun buik worden gelegd. Een chi-kwadraat test toont geen 

significant verschil aan tussen de groepen (p= 0,274). 
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1. Hoe vaak lag uw kind, de voorbije maand, dagelijks op de buik (niet om te slapen)? 

 interventiegroep controlegroep    

nooit 0 1 (4%)    

soms, maar niet elke dag 13 (33%) 14 (52%)    

1 à 2 keer per dag 21 (54%) 10 (37%)    

3 à 5 keer per dag 3 (8%) 2 (7,4%)    

meer dan 5 keer per dag 2 (5%) 0    

Tabel 11: antwoorden van de ouders op vraag 1 

 

 

2. Hoe lang lag uw kind, de voorbije maand, gemiddeld per keer in buiklig?    

 interventiegroep controlegroep    

max. 5 min  23 (59%) 11 (40%)    

tussen 5 en 15 min. 14 (36%) 12 (44%)    

tussen 15 en 30 min 2 (5%) 3 (11%)    

Tabel 12: antwoorden van de ouders op vraag 2 

 

We merken op dat in totaal 34 kinderen niet langer dan 5 minuten in buikligging 

worden gepositioneerd. Dat zijn 23 kinderen in de interventiegroep tegenover 11 

uit de controle. Doch zien we ook voor deze vraag geen significant verschil 

tussen beide groepen (p= 0,318). 

Enkel voor de variabele ‘borstvoeding’ werd er een significant verschil tussen 

groepen de groepen geconstateerd. Toch kunnen we beiden groepen als gelijk 

beschouwen bij aanvang van het onderzoek.  

 

3.1.4. Opvolging van het advies 

 

Om na te gaan of de ouders uit de onderzoeksgroep het advies omtrent buiklig 

ook daadwerkelijk hadden opgevolgd, werden op de leeftijd van 13 maanden 

een aantal bijkomende vragen gesteld.  Eerst en vooral vroegen we hen of alle 

betrokken personen (beide ouders en eventueel grootouders, indien van 

toepassing) het filmpje en de brochure hadden bekeken. Er werd ook 

nagevraagd of er met de kinderverzorg(st)ers gecommuniceerd werd over 

‘Vooruit op de buik!’. Tenslotte vroegen we hen of zij hun kind, omwille van het 

aangeboden advies, meer op de buik hadden gelegd. Slechts 23 ouders uit de 
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interventiegroep hadden het filmpje en de brochure bekeken (58,97%), 22 

ouders (56,4%) hadden hierdoor hun kind ook vaker op de buik gelegd.  

Ook aan de kinderverzorg(st)ers uit de kinderdagverblijven werd gevraagd of zij 

de DVD en de brochure te zien hadden gekregen en of dit een invloed heeft 

gehad op de positionering van de bestudeerde kinderen. Slechts 7 van de 19 

kinderkribbes hebben het filmpje en/of de brochure gezien, 3 daarvan gaven aan 

dat ze hierdoor de kinderen meer op de buik hadden gelegd. De overige 4 

vermeldden dat ze zich reeds bewust waren van het belang van buiklig en de 

kinderen dus voor de interventie al regelmatig op de buik werden gelegd.  

  

3.2. Analyserende statistiek 

3.2.1. Onderzoeksvraag 

 

Voor het toetsen van de onderzoeksvraag werd gebruik gemaakt van een 

‘Repeated Measures Anova’. Voor de ODDI-waarden werd geen significant ‘within 

subjects’ effect gevonden (p=0,426; F=0,858) voor de verschillende 

meetmomenten. Wat de CPI-waarden betreft, was er wel een significant ‘within 

subjects’ effect aanwezig (p=0,000; F=15,009), deze verschillen werden 

vastgesteld tussen de metingen op 4 maanden en deze op 8 maanden, maar ook 

tussen de gemeten waarden op de leeftijd van 4 maanden en die op 13 

maanden. Dit impliceert dat enkel brachicephalie, gedurende het onderzoek op 

een significante wijze veranderd is. Daarnaast was er zowel wat betreft de 

ODDI- (p=0,810; F=0,058) als de CPI- waarden (p=0,856; F=0,033) geen 

‘between subjects’ effect voor de factor ‘groep’ te vinden. Dit betekent dat de 

interventiegroep niet op een andere manier geëvolueerd is in vergelijking met de 

controlegroep. In grafiek 6 en 7 wordt weergegeven hoe klein de verschillen zijn 

tussen de evolutie van de schedelvorm in de interventie- en controlegroep. 
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grafiek 6: evolutie ODDI in controle- en interventiegroep 

 

 

grafiek 7: evolutie CPI in controle- en interventiegroep 
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3.2.2. Secundaire resultaten 

 

Aangezien we uit de resultaten van dit onderzoek moeten vaststellen dat er geen 

effect aantoonbaar is van het advies ‘Vooruit op de buik!’, stellen we ons de 

vraag of er misschien andere variabelen zijn die wel een invloed hebben op de 

schedelvorm van de zuigeling. Deze variabelen worden hieronder besproken. 

Tenslotte willen we ons laten leiden door de literatuur en nagaan of de 

prevalentie, evolutie en de risicofactoren, die daarin beschreven worden, ook tot 

uiting komen in de gegevens van ons onderzoek. 

 

3.2.2.1. AIMS-scores  

Op de leeftijd van 4, 8 en 13 maanden gingen we aan de hand van de Pearson-

correlatiecoëfficiënt na of er een verband bestond tussen de ODDI en/of CPI – 

waarde en de subscore ‘buiklig’ van de AIMS. We stelden daarbij vast dat er 

geen enkel significant verband kon worden aangetoond tussen de subscore 

‘buiklig’ en de schedelvorm. Ook de subscore ‘stand’ en de totaalscore van de 

AIMS konden, op de verschillende leeftijden, niet in verband worden gebracht 

met de schedelvorm van de proefpersonen.  

 

3.2.2.2. Gebruik van de Maxi Cosi® 

We vroegen ons ook af of de tijd die zuigelingen in de Maxi-Cosi® doorbrachten 

in verband kon gebracht worden met de mate van schedelvervorming, ook 

hiervoor berekenden we correlatie- en significantiecoëfficiënten. Maar ook tussen 

het gebruik van de Maxi-Cosi® (uitgedrukt in minuten) en de schedelvorm 

konden we geen verband aantonen. 

 

3.2.2.3. Evolutie van de schedelvorm 

Door de frequentieverdeling van de ODDI- en CPI- waarden na te gaan bekomen 

we onderstaande gegevens. In kolommen per leeftijd worden het aantal 

kinderen (en het percentage in verhouding tot de gehele groep) weergegeven 

naargelang de ernst van schedelvervorming (tabel 13 en 14). 
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         4 maand          8 maand         13 maand 

geen DP 45 (68%) 43 (65%) 49 (74%) 

milde DP 15 (23%) 17 (26%) 13 (20%) 

ernstige DP 6 (9%) 5 (8%) 4 (6%) 

zeer ernstige DP 0 1 (1,5%) 0 

Tabel 13: Evolutie schedelvorm ODDI interventie en controlegroep 

 

          4 maand          8 maand         13 maand 

geen DB 51 (77%) 57 (86%) 59 (89%) 

milde DB 9 (14%) 8 (12%) 4 (6%) 

ernstige DB 6 (9%) 1 (1,5%) 2 (3%) 

zeer ernstige DB 0 0 1 (1,5%) 

Tabel 14: Evolutie schedelvorm CPI interventie en controlegroep 

 

We merken op dat bij aanvang 6 kinderen een ernstige deformatieve 

plagiocephalie vertonen, er zijn eveneens 6 kinderen met een ernstige 

deformatieve brachicephalie. Belangrijk is dat het gaat om een totaal van 12 

kinderen, er zijn dus geen zuigelingen met zowel een ernstige DP als een 

ernstige DB. Wanneer we alle gemeten scores nagaan vinden we wel een 

overlap. Er zijn 5 kinderen die bij aanvang zowel een DP als een DB vertonen: 

beide of minstens 1 in een milde vorm. 

De groep kinderen die geen schedelvervorming vertonen is het grootst op een 

leeftijd van 13 maanden. We zien een evolutie van 68%, op 4 maand, naar 74% 

voor wat de DP betreft en van 77% naar 89% voor DB.   

 

Wanneer naar de evolutie van de schedelvorm bij de verschillende 

proefpersonen apart gekeken wordt, is er geen algemene tendens 

waarneembaar. Het beloop is individueel erg verschillend. De gemiddelde ODDI-

waarde blijft wel redelijk constant over de verschillende meetmomenten, terwijl 

de gemiddelde CPI-waarde dan weer afneemt (tabel 15). 

 

 4 maand 8 maand 13 maand 

gemiddelde ODDI 103,2 103,3 102,8 

gemiddelde CPI 85,9 83,3 82,2 

Tabel 15: gemiddelden op 3 meetmomenten 
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In het bijzonder bestudeerden we de evolutie van de schedelvorm van enkel de 

proefpersonen met een ernstige schedelvervorming bij aanvang. Betreffende het 

beloop van DP (grafiek 8) merken we op dat bij 3 kinderen de schedelvorm 

genormaliseerd is tegen een leeftijd van 13 maanden. Bij één kind verbetert de 

schedelvorm tegen het tweede meetmoment maar nadien neemt de vervorming 

weer toe. De schedelvorm van een ander kind legt dan weer een totaal 

omgekeerd traject af, zijn schedelvervorming neemt toe tot een zeer ernstige 

vorm, op een leeftijd van 8 maanden, maar verbetert daarna opnieuw. Bij het 

laatste kind neemt de vervorming een beetje toe tot de leeftijd van 8 maanden 

maar normaliseert zich nadien. Deze ‘knik’ op een leeftijd van 8 maanden vinden 

we ook bij enkele andere kinderen zonder ernstige schedelvervorming terug. Op 

basis van het beloop tussen de leeftijd van 4 en 8 maanden is het verdere 

beloop dus niet te voorspellen.  

 

      

       grafiek 8: evolutie van de schedelvorm van kinderen met een ernstige DP op 4 maanden 
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Wanneer we grafiek 9, van zuigelingen met een ernstige DB bij aanvang 

bekijken, zien we minder plotse wijzigingen. Alle kinderen verbeteren vrij 

gelijkmatig. Doch zien wij bij één kind een zeer sterk gedaalde CPI-waarde op de 

leeftijd van 8 maanden die nadien toch terug toeneemt. Bij één ander kind zien 

we na een lichte toename van de schedelvervorming weer een afname.  

    

 

grafiek 9: evolutie van de schedelvorm bij kinderen met een ernstige DB op 4 maanden 

 

Tenslotte vergelijken we de evolutie van de ODDI- en CPI- waarden van zowel 

de zuigelingen met een ernstige schedelvervorming bij aanvang, als deze zonder 

ernstige vervorming op de leeftijd van 4 maanden (grafiek 10 en 11). Gemiddeld 

zien we dat de ODDI- en CPI-waarden, bij kinderen met een ernstige 

schedelvervorming bij aanvang, een mooie daling vertonen. We zien dus over 

het algemeen een gunstige evolutie. De waarden van de schedelvorm bij 

kinderen zonder DP bij aanvang, blijven meer constant in functie van de tijd. 



 

Deformatieve schedelvervorming bij de zuigeling                                    42 

 

 

                           grafiek 10: evolutie DP naargelang ernst bij aanvang 

 

                           grafiek 11: evolutie DB naargelang ernst bij aanvang 
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3.2.2.4. Prevalentie 

Om een betere vergelijking te kunnen maken met de literatuur hebben we de 

prevalentie berekend op basis van de afkapwaarden die gebruikt werden door 

van Vlimmeren et al. (2006) en door Hutchinson et al. (2004).  

 

 4 maanden 8 maanden 13 maanden 

       

milde + ernstige plagiocephalie (>104% ODDI)  21 (31,8%) 23 (34,8%) 17 (25,8%) 

milde + ernstige brachicephalie (>90% CPI) 15 (22,7%) 9 (13,6%) 7 (10,6%) 

milde + ernstige schedelvervorming 30 (45,5%) 29 (43,9%) 21 (31,8%) 

        

plagiocephalie (>106% ODDI) 8 (12,1%) 10 (15,2%) 8 (12,1%) 

brachicephalie (>93% CPI) 9 (13,6%) 4 (6,1%) 3 (4,5%) 

abnormale schedelvorm 16 (24,2%) 14 (21,2%) 11 (16,7%) 

        

Tabel 16: prevalentiecijfers op basis van de afkapwaarden volgens Van Vlimmeren et al. (2006) en 

op basis van Hutchinson (2004) 

 

De eerste 3 rijen zijn dus berekend op basis van de afkapwaarden volgens Van 

Vlimmeren et al. (2006). Wanneer we kijken naar zowel de milde als ernstige 

deformatieve plagiocephalie zien we een prevalentie van 31,8% op 4 maanden, 

die toeneemt tot 34.8% op 8 maanden en dan weer daalt tot een percentage 

van 25,8% op 13 maanden. In het geval van een deformatieve brachicephalie 

zien we een sterkere daling. Er is een prevalentie van milde en ernstige DB van 

22,7% bij aanvang die afneemt tot 10.6% op het laatste meetmoment. In het 

totaal ontwikkelen 45,5% van de proefpersonen een schedelvervorming die daalt 

tot een percentage van 31,8% op een leeftijd van 13 maanden. 

 

Wanneer we de afkapwaarden van Hutchinson et al. (2004) hanteren zien we 

een ander beeld. We merken een prevalentie op van een abnormale 

schedelvorm bij 24,2% op de leeftijd van 4 maanden, deze neemt af tot 21,2% 

op 8 maanden en tot 16,7% op de leeftijd van 13 maanden. Aangezien zij 

dezelfde meetmomenten en schedelvorm-verhoudingen hanteren, is dit de enige 

studie waar wij onze gegevens mee kunnen vergelijken. Zoals in tabel 17 wordt 
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weergegeven, stellen we voornamelijk een groot verschil vast op de leeftijd van 

8 en 12 maanden.  

 

 4 maanden 8 maanden 13 maanden 

prevalentie abnormale schedelvorm 
(masterproef, n=66) 

24,2% 15,2% 16,7% 

        

prevalentie abnormale schedelvorm 
(Hutchison et al., n=200) 

19,7% 9,2% 6,8% 

Tabel 17: Vergelijking van de prevalentiecijfers met het onderzoek van Hutchison et al. (2004) 

 

Door middel van een T-test zijn we nagegaan of de gemiddelden van deze twee 

onderzoekspopulaties, voor wat betreft de ODDI- en CPI, significant van elkaar 

verschillen. Voor zowel de ODDI op het eerste en laatste moment, als voor de 

CPI op de 3 meetmomenten is er geen significant verschil. We constateerden wèl 

een significant verschil (p= 0,023; t= 2,328) tussen de ODDI-waarden op een 

leeftijd van 8 maanden (2e meetmoment).  

 

3.2.2.5. Verband tussen geslacht en schedelvorm 

Uit verschillende onderzoeken bleek reeds dat het geslacht een belangrijke 

risicofactor is voor het ontwikkelen van een schedelvervorming. Jongens zouden 

vaker plagio- en/of brachicephalie vertonen dan meisjes. Wij vroegen ons af of 

dit ook zo was bij de proefpersonen uit ons onderzoek. Om het verband tussen 

geslacht en schedelvorm na te gaan, werden kruistabellen gebruikt. Daarnaast 

gingen we aan de hand van de chi-kwadraat toets na of er een statistisch 

significant verband bestond tussen deze twee variabelen. We deden dit voor de 

drie meetmomenten en constateerden dat beide variabelen onafhankelijk van 

elkaar beschouwd moeten worden. Grafieken 12 en 13 geven weer hoe de ernst 

van schedelvervorming (DP of DB) verdeeld is per geslacht. 

 

Grafiek 12 toont de verdeling in ernst van DP bij jongens en meisjes. In de 

groep jongens vertoonde 11,1% of 5 proefpersonen een ernstige deformatieve 

plagiocephalie. Bij de meisjes was dit maar 4,8% of 1 zuigeling.  
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grafiek 12: verdeling van de ernst van DP volgens geslacht 

                
grafiek 13: verdeling van de ernst van DB volgens geslacht 
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Wat de CPI-waarden betreft was de verdeling dezelfde als bij de ODDI-waarden 

(grafiek 13). Van de groep jongens vertoonde ook 11,1% ernstige DB, bij de 

meisjes ging het eveneens om 4,8%. 

Toch bleken binnen dit onderzoek, de verschillen niet groot genoeg te zijn om 

over een significant verschil tussen jongens en meisjes te kunnen spreken. Om 

dit na te gaan werden eveneens chi-kwadraat en significantiewaarden berekend, 

voor de 3 meetmomenten. 

 

3.2.2.6. Verband tussen eerstgeborene en schedelvorm 

In de literatuur werd ook aangehaald dat DP en DB vaker voorkomen bij 

eerstgeborenen. Om na te gaan of dit binnen ons onderzoek ook zo was, 

gebruikten we kruistabellen om de ODDI en CPI- waarden bij eerstgeborenen en 

niet-eerstgeborenen met elkaar te vergelijken. Beide groepen bestonden uit 33 

proefpersonen, waardoor ze goed met elkaar te vergelijken zijn. Voor de ODDI-

waarde was er totaal geen verschil in ernst op te merken tussen de twee 

groepen (grafiek 14). Wat de CPI-waarde betreft, merken we vreemd genoeg op 

dat er zich een groter aantal zuigelingen, 6 ten opzichte van 0 kinderen, met 

ernstige DB in de groep van niet-eerstgeborenen bevinden (grafiek 15).  

            

      grafiek 14: vergelijking ernst DP bij eerstgeborenen en niet-eerstgeborenen 
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    grafiek 15: vergelijking ernst DB bij eerstgeborenen en niet-eerstgeborenen 
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4. Discussie 

 

Deze studie slaagde er niet in om enig effect aan te tonen van de 

informatiecampagne ‘Vooruit op de buik!’ op het voorkomen van een 

schedelvervorming bij zuigelingen. Informatie en advies werd verstrekt aan de 

hand van een brochure en een filmpje, voor de ouders en kinderverzorg(st)ers. 

Het geven van advies, enkel via een brochure en een filmpje blijkt voldoende 

genoeg effect te hebben op de schedelvorm. Ook van Vlimmeren et al. (2007) 

haalde dit reeds aan; advies op basis van één enkele brochure is onvoldoende 

om de ouders te informeren en te stimuleren. Bovendien kon in deze studie geen 

verband worden aangetoond tussen deformatieve plagiocephalie, brachicephalie 

en buikligging als speelhouding en/of variatie in positionering bij zuigelingen 

vanaf 4 maanden. Hoewel we uit de literatuur kunnen afleiden dat 

repositionering, ouderinstructie en kinesitherapeutische interventies een effect 

kunnen hebben op de schedelvorm, kwam dit niet tot uiting in ons onderzoek.  

 

Tijdens het onderzoek merkten wij reeds een aantal factoren op, die het effect 

van het advies mogelijk hebben beïnvloed. Eerst en vooral hebben wij geen 

rechtstreeks contact gehad met de ouders, alle informatie verliep via het 

kinderdagverblijf. Er werd ook van alle betrokken kinderverzorg(st)ers verwacht 

dat zij het filmpje en de brochure te zien kregen. De communicatie binnen de 

kinderdagverblijven en de uitwisseling van informatie naar de ouders toe, verliep 

naar onze mening, niet altijd even vlot. Wij hebben de ouders hierdoor niet 

voldoende kunnen bereiken. Een informatieve avond voor het verzorgend 

personeel en de ouders zou mogelijk meer effect gehad hebben. We merkten 

bovendien een groot verschil op tussen de kinderdagverblijven onderling, wat 

betreft het bewust gebruik van buiklig en het stimuleren van de motorische 

ontwikkeling. In bepaalde kinderdagverblijven gebeurde dit allemaal spontaan, 

op andere plaatsen was er veel minder motivatie.  

In een aparte vragenlijst bevroegen we de kinderverzorg(st)ers,  om enerzijds 

na te gaan of ze de brochure en het filmpje hadden gezien, daarnaast werd ook 

gevraagd hoe vaak de kinderen op de buik werden gelegd en in welke mate men 

probeerde om de motorische ontwikkeling te stimuleren. Slechts 7 van de 19 

kribbes, minder dan de helft, hebben het filmpje effectief gezien. Drie van deze 
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7 kinderdagverbijven gaven aan dat ze de kinderen hierdoor meer op de buik 

hebben gelegd. De overigen vermeldden dat ze zich reeds bewust waren van het 

belang van buiklig en dat de kinderen ook voor de aanvang van het onderzoek al 

regelmatig op hun buik werden gelegd.  

Ook aan de ouders werd de vraag gesteld of zij het filmpje en de brochure 

hadden bekeken, of hierover gecommuniceerd werd met het personeel van het 

kinderdagverblijf en we vroegen hen ook of ze hun kind, omwille van het advies, 

vaker op de buik hadden gelegd. Slechts 23 ouders uit de interventiegroep 

hadden het filmpje en de brochure bekeken (58,97%), 22 ouders (56,4%) 

hadden hierdoor hun kind ook vaker op de buik gelegd. Dit wijst ons op het feit 

dat de interventiegroep meer gestimuleerd had moeten worden, zodat het 

advies beter zou worden opgevolgd. Het is dus zeer moeilijk om echt over een 

interventie- en controlegroep te spreken als niet alle ouders binnen de 

onderzoeksgroep rekening hebben gehouden met het aangeboden advies. 

Bovendien weten we niet in hoeverre de ouders voordien al op de hoogte waren 

gebracht van het belang van buiklig, via een kinderarts, Kind & Gezin of andere 

informatiebronnen. Het is zeker mogelijk dat ook in de controlegroep een aantal 

ouders al via één of andere weg advies hebben gekregen met betrekking tot het 

stimuleren van buiklig. Ook van de kinderen waarbij we een schedelvervorming 

opmerkten, weten we niet of zij al dan niet werden behandeld om hun 

schedelvorm te normaliseren. Dit hadden we eveneens kunnen opnemen in de 

vragenlijst aan de ouders. Er waren dus veel niet gecontroleerde factoren die 

een mogelijke invloed hebben gehad op de positionering van de proefpersonen. 

 

In de literatuur werden de hoogste prevalentiecijfers voornamelijk gevonden 

tijdens de eerste levensweken en -maanden. Ook wat behandeling betreft blijken 

de eerste 4 tot 6 maanden zeer belangrijk te zijn voor behandeling onder de 

vorm van repositionering, ouderinstructie en kinesitherapeutische interventies. 

Onze observaties en het geven van advies zijn pas gestart op de leeftijd van 4 

maanden, dit zou impliceren dat ons advies te laat komt om duidelijke effecten 

aan te kunnen tonen. Daar wij in dit onderzoek samenwerkten met 

kinderdagverblijven was het niet mogelijk om jongere zuigelingen op te nemen 

in ons onderzoek, aangezien de meeste kinderen pas ten vroegste op de leeftijd 

van 4 maanden starten in een kinderdagverblijf. 
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Wij maakten voor het onderzoek gebruik van een recent ontwikkelde 

meetmethode, namelijk plagiocephalometrie. Aan de hand van een 

thermoplastische strip wordt de schedelvorm van het kind omgezet in 

kwantitatieve gegevens. De ODDI- waarde geeft de mate van deformatieve 

plagiocephalie weer, terwijl de CPI-waarde wordt berekend om deformatieve 

brachicephalie na te gaan. Naar onze mening was dit de meest bruikbare en 

toegankelijke meetmethode wat betreft kosten, herhaalbaarheid en materiaal. 

Toch was het niet altijd evident om op een correcte manier de merkpunten op 

het thermoplastisch bandje aan te brengen. De metingen werden bovendien 

door 4 verschillende personen uitgevoerd en nadien eveneens berekend door 

deze 4 verschillende personen. Hoewel de intra- en 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid hoog zijn (van Vlimmeren et al. 2006), 

kunnen hier toch meetfouten opgetreden zijn.  

 

Om de evolutie en de prevalentie van een abnormale schedelvorm te bepalen 

werden de waarden van de controle- en interventiegroep samen gebruikt. Dit 

was echter niet de primaire onderzoeksvraag. We zagen dat de evolutie van de 

schedelvorm individueel erg kan verschillen en dat er na de leeftijd van 4 

maanden nog  steeds een belangrijke toename kan optreden van de 

schedelvervorming. Op een leeftijd van 4, 8 en 13 maanden werd de 

schedelvorm bepaald door middel van plagiocephalometrie bij de 66 

proefpersonen. Een ODDI-waarde hoger dan 104 wordt als klinisch relevant 

beschouwd (van Vlimmeren, Takken et al., 2006).  Wij constateerden een 

prevalentie van DP van 31,8% op 4 maanden, die nog steeg tot 34,8% op 8 

maanden en nadien weer daalde tot 25,8% op de leeftijd van 13 maanden. We 

zien dus nog een kleine stijging van het aantal kinderen met een asymmetrische 

afplatting van de schedel na 4 maanden. Voor wat betreft de deformatieve 

brachicephalie in ons onderzoek vonden we een prevalentie van 22,7% op 4 

maanden, die daalde tot 13.6% op 8 maanden en verder tot 10,6% op een 

leeftijd van 13 maanden. Dit zijn zeer hoge cijfers in vergelijking met de 

literatuur. Wanneer we echter andere afkapwaarden gebruiken, die volgens 

Hutchison et al. (2004), bekomen we een geheel ander beeld. We zien dan een 

prevalentie van een abnormale schedelvorm van 24,2% op een leeftijd van 4 

maanden, die daalt tot 21,2% op 8 maanden en tot 16,7% op een leeftijd van 

13 maanden. We kunnen deze cijfers heel specifiek vergelijken met het 
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onderzoek van Hutchison et al. in 2004, aangezien zij dezelfde verhoudingen van 

de schedelvorm en dezelfde meetmomenten gebruikten. Zij bekomen een 

prevalentie van een abnormale schedelvorm van 19.7% (4 maanden), 9.2% (8 

maanden) en 6,8% (12 maanden). In vergelijking met deze studie bekomen we 

dus nog steeds vrij hoge prevelantiecijfers. Door middel van een t-test zijn we 

nagegaan of we kunnen spreken van significant hogere cijfers. Voor de ODDI-

waarde op het tweede meetmoment, vonden we een significant verschil 

(p=0,023; t=2,328) met de studie van Hutchison et al. (2004). Dit impliceert 

dat het aantal kinderen met plagiocephalie in onze studie significant hoger ligt 

dan het aantal kinderen met plagiocephalie in het onderzoek van Hutchison et al. 

Dit is het enige onderzoek waarmee we onze cijfers kunnen vergelijken, hoewel 

het een studie is uit Nieuw-Zeeland. Wij veronderstellen dat de Vlaamse 

kinderen uit ons onderzoek, een tragere motorische ontwikkeling vertonen in 

vergelijking met de onderzoekspopulatie uit Nieuw-Zeeland en dat ze door een 

gebrek aan buiklig en variatie in positionering, gedurende de eerste maanden 

niet voldoende instaat waren om hun schedelvorm te ‘normaliseren’ tegen een 

leeftijd van 8 en 13 maanden. Belangrijk om te vermelden is wel dat Hutchison 

et al. een andere meetmethode gebruikten voor het bekomen van hun waarden. 

Ze fotografeerden van bovenaf de zuigeling met een fluoricerend bandje om het 

hoofd en op basis van die foto’s bepaalden ze de CPI en de ODDI.  

 

We gingen ook na of onze resultaten overeen stemden met de risicofactoren die 

binnen de literatuur besproken worden. Wat betreft de gemiddelde duur van het 

Maxi-Cosi® gebruik (in aantal minuten per dag) en de relatie tot de schedelvorm, 

vonden we geen significante correlatie. Datzelfde geldt ook voor de subscore 

‘buiklig’, ‘stand’ en de totaalscore van de AIMS. Gedurende ons onderzoek 

veronderstelden we echter wel een verband tussen de subscore ‘buiklig’ van de 

AIMS en de schedelvorm, vooral op de leeftijd van 4 maand. Er waren enkele 

kinderen die op deze leeftijd een duidelijke afplatting van de schedel 

vertoonden, wanneer we ze op hun buik legden merkten we meermaals een 

beperkte hoofdcontrole en schouderstabiliteit op. Deze subjectieve 

waarnemingen kunnen we echter niet aantonen met een statistische correlatie.  

 

Verder onderzoek naar deformatieve schedelvervorming enerzijds en de relatie 

met torticollis en een voorkeurshouding anderzijds, is zeker noodzakelijk. 
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Wanneer we de literatuur hieromtrent bekijken, blijken er namelijk zeer veel 

verschillende meetmethoden te worden gebruikt voor het objectiveren van 

plagiocephalie en brachicephalie. Men maakt zowel gebruik van calipers om 

antropometrische waarden te bekomen, maar ook 3D scans, lasers en palpatie 

worden hiervoor gebruikt. Soms gebruikt men wel dezelfde verhoudingen van 

een schedelvorm maar zijn de afkapwaarden verschillend. Dit zorgt er natuurlijk 

voor dat de verschillende onderzoeken moeilijk met elkaar vergeleken kunnen 

worden. Er is met andere woorden meer eenduidigheid nodig in de 

meetmethoden en het hanteren van de termen ‘plagiocephalie’ en 

‘brachicephalie’.  

 

Voor wat betreft de afkapwaarden rijst dan ook de vraag vanaf wanneer een 

schedelvorm als ‘abnormaal’ beschouwd mag worden. Van Vlimmeren et al. 

gebruikten een afkapwaarde van 104% voor de ODDI en 90% voor de CPI 

tegenover Hutchison et al. resp. 106% en 93%. Van Vlimmeren et al. stellen dat 

vanaf deze waarden de vervorming duidelijk waarneembaar is en dat er tot een 

waarde van 108% (ODDI) en 95% (CPI) een mogelijkheid bestaat dat de 

vervorming spontaan zal verbeteren. Vanaf 108% (ODDI) en 95% (CPI) zou de 

vervorming duidelijk waarneembaar blijven, indien men geen 

helmredressietherapie zou starten. Met andere woorden zij hanteren 2 gradaties 

(mild en ernstig) en koppelen daar een advies aan vast, in het kader van 

behandeling. Hutchison et al. (2004) stellen dat pas vanaf 106% (ODDI) en 93% 

(CPI) de vervorming echt duidelijk waarneembaar is. Wij vinden persoonlijk dat 

de prevalentiecijfers op basis van de afkapwaarden van 106% en 93% het 

meest realistisch beeld geven over de schedelvorm in onze populatie. Wel vinden 

we het als kinesitherapeut zeer nuttig om ook een minder prominente 

schedelvervorming waar te nemen en advies omtrent buikligging en variatie in 

positionering aan te bieden aan die personen die contact hebben met het kind.  

 

Gedurende het onderzoek hebben we gemerkt dat dit thema zeer actueel is. 

Zowel vanuit de kinderdagverblijven als door de ouders, werden ons hierover 

vele vragen gesteld en een aantal bezorgheden geuit. We zijn er met deze studie 

niet in geslaagd is om een effect van de informatiecampagne ‘Vooruit op de 

buik!’ aan te tonen. We willen benadrukken dat hieruit voornamelijk moet 

geconcludeerd worden dat het enkel geven van een video en een folder op de 
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leeftijd van 4 maanden ontoereikend is. In afwachting van verder onderzoek is 

het aangewezen om plagiocephalie en brachicephalie zo veel mogelijk tegen te 

gaan. Het goed informeren van de ouders, omtrent het belang van buiklig en 

variatie in positionering is van uiterst groot belang hierbij. Van jonge ouders 

kregen wij reeds te horen dat men hen bij Kind en Gezin momenteel adviseert 

om naast ruglig als slaappositie, hun kind ook regelmatig op de buik te leggen, 

wanneer het wakker is. Dit kunnen wij, vanuit dit onderzoek, enkel toejuichen. 
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5. Conclusie 

 

Uit onze masterproef blijkt dat schedelvervorming bij zuigelingen een actueel 

thema is in Vlaanderen. Maar dat advies, wanneer gegeven op de leeftijd van 4 

maanden onder de vorm van een brochure en een dvd, aan ouders en 

kinderdagverblijven ontoereikend is om een effect aan te tonen op de 

schedelvorm. Wij veronderstellen dat rechtstreeks contact met zowel de ouders 

als het verzorgend personeel van de kinderdagverblijven, essentieel is om 

concrete informatie te geven omtrent buiklig, variatie in positionering en 

schedelvervorming. Wij raden aan dit advies systematisch te koppelen aan het 

advies om in ruglig te slapen, ter preventie van wiegendood. 
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Geachte,                                                                               

 

 

De motorische ontwikkeling bij baby’s in Vlaanderen lijkt het laatste decennium trager te 

verlopen. Men veronderstelt dat dit mede het gevolg is van het gebruik van Maxi-Cosi en 

het slaapadvies om in ruglig te slapen ter preventie van wiegendood. De vakgroep 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Arteveldehogeschool en Universiteit 

gent wil hierover een onderzoek instellen. 

 

Binnen het kader van onze masterproef willen wij onder leiding van onze promotoren 

Prof. Hilde Van Waelvelde en Mevr. Katleen Onderbeke, nagaan of gericht advies aan 

ouders en opvoeders een invloed heeft op deze tendens. Ook Kind & Gezin steunt dit 

onderzoek. Dit onderzoek is voorgelegd ter goedkeuring aan het ethisch commitee UZ 

Gent. Uiteraard zullen enkel kinderen opgenomen worden in het onderzoek voor wie de 

ouders hiervoor een schriftelijke toestemming geven.  

 

Door de ouders en verzorgers informatie en advies te geven over positionering en 

motorische stimulatie, verwachten wij dat deze kinderen eerder de motorische mijlpalen 

zullen bereiken. We willen de motorische ontwikkeling van kinderen evalueren aan de 

hand van een observatietest (AIMS) op de leeftijd van 4 maanden, 8 maanden en 13 

maanden. Deze test zou drie maal plaats vinden in de kinderkribbe. De eerste 

observatietesten zou plaatsvinden in april - mei 2009. Wij benadrukken dat de gegevens 

met de grootste discretie zullen worden behandeld en uitsluitend voor bovenstaand 

wetenschappelijk onderzoek zullen worden aangewend. U kunt uiteraard op ieder 

ogenblik vragen stellen over het onderzoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 III 

Via dit schrijven willen we u op de hoogte brengen van het onderzoek en uw 

medewerking vragen. Wij zullen eerstdaags telefonisch contact met u opnemen om uw 

antwoord op onze vraag te vernemen. U kan ons ook zelf contacteren op onderstaand 

telefoonnummer of e-mail adres. 

 

Hartelijk dank om uw medewerking alvast te overwegen.  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Hilde Van Waelvelde Katleen Onderbeke 

09 332 69 20 09 332 69 25 

hilde.vanwaelvelde@ugent.be katleen.onderbeke@ugent.be 

 

Jo Van den Broeck 

0473 78 32 77 

jo.vandenbroeck@ugent.be 

 

Ellen Goossens 

0474 27 16 52 

ellengoos@hotmail.com 



 

 IV 

 

 

 

       Gent, maart 2009  

 

                                                                

Beste ouders, 

 

 

De motorische ontwikkeling bij baby’s in Vlaanderen lijkt het laatste decennium iets 

trager te verlopen. Ook stellen wij vaker een voorkeurshouding van het hoofd naar één 

zijde vast met als gevolg soms een vervorming van de schedel. De vakgroep 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie wil hierover een onderzoek instellen. 

 

Binnen het kader van onze masterproef willen wij onder leiding van onze promotoren 

Prof. Hilde Van Waelvelde en Mevr. Katleen Onderbeke, nagaan of gericht advies aan 

ouders en opvoeders een invloed heeft op deze tendens. Ook Kind & Gezin steunt het 

onderzoek. We willen de motorische ontwikkeling van kinderen opvolgen aan de hand 

van een motorische observatie op de leeftijd van 4 maanden, 8 maanden en 13 

maanden en dan ook de omtrek van het hoofd meten. Deze observatie zal drie maal 

plaats vinden in de kinderkribbe. Het kinderdagverblijf is hiervan reeds op de hoogte en 

is bereid om mee te werken aan dit onderzoek. Door de ouders en verzorgers informatie 

en advies te geven over positionering en motorische stimulatie, verwachten wij dat deze 

kinderen eerder de motorische mijlpalen zullen bereiken en er minder vervormingen van 

de schedel zullen optreden.  

Wij benadrukken dat de gegevens met de grootste discretie zullen worden behandeld en 

uitsluitend voor bovenstaand wetenschappelijk onderzoek zullen worden aangewend. De 

gegevens worden anoniem en enkel door de onderzoekers verwerkt. U kunt uiteraard op 

ieder ogenblik vragen stellen over het onderzoek of uw deelname stoppen.  

 

Via dit schrijven willen we u op de hoogte brengen van het onderzoek en uw 

medewerking vragen.  

 

 

 

 

 

 



 

 V 

Indien u deelneemt, verwachten wij dat u onderstaande strook invult en aan de kribbe 

bezorgt, dat u probeert de gegeven adviezen op te volgen en ook drie maal een 

vragenlijst  wil invullen. U kunt ons contacteren op onderstaand telefoonnummer of e-

mail adres met bijkomende vragen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.  

Met vriendelijke groeten, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

Ik ………………………………………………………………………………………………………………………………, ouder van 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………(naam kind), 

 

heb de informatiebrief van pagina 1 gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem er mee in dat 

mijn zoon/dochter zal deelnemen aan deze studie. 

 

Handtekening  moeder    en/of        Handtekening vader   

 

 

Prof. Dr. H. Van Waelvelde 

09 332 69 20 

hilde.vanwaelvelde@ugent.

be 

Mevr. Katleen Onderbeke 

09 332 69 25 

katleen.onderbeke@ugent.be 

Jo Van den Broeck 

0473 78 32 77 

jo.vandenbroeck@ugent.be 

 

Ellen Goossens 

0474 27 16 52 

ellengoos@hotmail.com 
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januari 2009 

 

 

Geachte,                                                                               

 

 

De motorische ontwikkeling bij baby’s in Vlaanderen lijkt het laatste decennium trager te 

verlopen. Men veronderstelt dat dit mede het gevolg is van het gebruik van Maxi-Cosi en 

het slaapadvies om in ruglig te slapen ter preventie van wiegendood. De vakgroep 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie van de Arteveldehogeschool en Universiteit 

Gent wil hierover een onderzoek instellen.  Ook Kind & Gezin steunt dit onderzoek. Dit 

onderzoek is voorgelegd ter goedkeuring aan het ethisch comité UZ Gent. Uiteraard 

zullen enkel kinderen opgenomen worden in het onderzoek voor wie de ouders een 

schriftelijke toestemming geven.  

 
We willen in deze studie de motorische ontwikkeling van kinderen evalueren aan de hand 

van een observatietest (AIMS) op de leeftijd van 4 maanden, 8 maanden en 13 

maanden. Deze test zou drie maal plaats vinden in de kinderkribbe. De eerste 

observatietest zou plaatsvinden in april-mei. Wij benadrukken dat de gegevens met de 

grootste discretie zullen worden behandeld en uitsluitend voor bovenstaand 

wetenschappelijk onderzoek zullen worden aangewend. U kunt uiteraard op ieder 

ogenblik vragen stellen over het onderzoek.  

 
Via dit schrijven willen we u op de hoogte brengen van het onderzoek en uw 

medewerking vragen als controlegroep. Indien u bereid bent om mee te werken, komen 

wij graag langs om meer informatie te verlenen. Wij zullen eerstdaags telefonisch 

contact met u opnemen om uw antwoord op onze vraag te vernemen. 
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U kan ons ook zelf contacteren op onderstaand telefoonnummer of e-mail adres. 
 

Hartelijk dank om uw medewerking alvast te overwegen.  

Met vriendelijke groeten 

 

 

Hilde Van Waelvelde Katleen Onderbeke 

09 332 69 20 09 332 69 25 

hilde.vanwaelvelde@ugent.be katleen.onderbeke@ugent.be 

 

Jo Van den Broeck 

0473 78 32 77 

jo.vandenbroeck@ugent.be 

 

Ellen Goossens 

0474 27 16 52 

ellengoos@hotmail.com 
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        Gent, maart 2009                                                               

 

 

Beste ouders, 

 

 

De motorische ontwikkeling bij baby’s in Vlaanderen lijkt het laatste decennium iets 

trager te verlopen. Ook stellen wij vaker een voorkeurshouding van het hoofd naar één 

zijde vast met als gevolg soms een vervorming van de schedel. De vakgroep 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie wil hierover een onderzoek instellen. Ook 

Kind & Gezin steunt het onderzoek. 

 

Binnen het kader van onze masterproef willen wij onder leiding van onze promotoren 

Prof. Hilde Van Waelvelde en Mevr. Katleen Onderbeke de motorische ontwikkeling van 

kinderen opvolgen aan de hand van een motorische observatie op de leeftijd van 4 

maanden, 8 maanden en 13 maanden en dan ook de omtrek van het hoofd meten. Deze 

observatie zal drie maal plaats vinden in de kinderkribbe. Het kinderdagverblijf is hiervan 

reeds op de hoogte en is bereid om mee te werken aan dit onderzoek. 

Wij benadrukken dat de gegevens met de grootste discretie zullen worden behandeld en 

uitsluitend voor bovenstaand wetenschappelijk onderzoek zullen worden aangewend. De 

gegevens worden anoniem en enkel door de onderzoekers verwerkt. U kunt uiteraard op 

ieder ogenblik vragen stellen over het onderzoek of uw deelname stoppen.  

 

Via dit schrijven willen we u op de hoogte brengen van het onderzoek en uw 

medewerking vragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 IX 

Indien u deelneemt, verwachten wij dat u onderstaande strook invult en aan de kribbe 

bezorgt en dat u ook drie maal een vragenlijst wil invullen. U kunt ons contacteren op 

onderstaand telefoonnummer of e-mail adres met bijkomende vragen. Bij voorbaat 

hartelijk dank voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

Ik ………………………………………………………………………………………………………………………………, ouder van 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………(naam kind), 

 

heb de informatiebrief van pagina 1 gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem er mee in dat 

mijn zoon/dochter zal deelnemen aan deze studie. 

 

Handtekening  moeder    en/of        Handtekening vader   

 

 

 

Prof. Dr. H. Van Waelvelde 

09 332 69 20 

hilde.vanwaelvelde@ugent.

be 

Mevr. Katleen Onderbeke 

09 332 69 25 

katleen.onderbeke@ugent.be 

Jo Van den Broeck 

0473 78 32 77 

jo.vandenbroeck@ugent.be 

 

Ellen Goossens 

0474 27 16 52 

ellengoos@hotmail.com 

 


