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Inleiding 
 

Cerebral Palsy (CP) is een niet-progressieve, veel voorkomende aandoening bij jonge 

kinderen. Door de cerebrale laesie kunnen, bij kinderen met CP, motorische dysfuncties 

optreden met primair een tonusverandering en krachtverlies, waardoor een onevenwicht 

ontstaat in de spieren. Als gevolg hiervan krijgen deze kinderen op latere leeftijd secundaire 

problemen zoals spierverkortingen, een gedaalde mobiliteit en deformiteiten. 

Ten gevolge van deze motorische dysfuncties krijgen kinderen met CP veel kinesitherapie 

maar er is nog weinig geweten over de evidentie van de gebruikte behandeltechnieken in de 

praktijk. De laatste jaren zien we een opkomende indeling volgens het ICF 

classificatiesysteem in het klinisch onderzoek en de behandeling van het kind. Er is weinig 

onderzoek dat de effecten van verschillende interventietechnieken en de therapieconcepten 

ordent volgens dit ICF systeem en de drie niveaus met elkaar in relatie brengt. 

Tot op een bepaalde leeftijd is een evolutie merkbaar, hierna bereiken de kinderen een 

plateaufase met vervolgens een eventuele degressie als gevolg. Deze mogelijks positieve 

evolutie tot op een bepaalde leeftijd kan zowel het gevolg zijn van de natuurlijke 

ontwikkeling (maturatie) van het kind als de therapie. Bijgevolg is er de nood om, door 

gebruik van een testbatterij, de verandering van de grove motorische ontwikkeling aan te 

tonen en die in relatie te brengen met de gekende doeltreffendheid van therapie. 
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Literatuurstudie 

 

1. Cerebral Palsy 

1.1 Definitie 

 

Cerebral Palsy (CP) is een niet-progressieve laesie in de ontwikkelende hersenen, die zowel 

op één als meerdere locaties kan voorkomen (Bax, M., 1964). Karakteristiek voor deze 

aandoening zijn abnormale  bewegingen en houdingen (Ade-Hall, R. & Moore, P., 2009; Cans, 

C. et al., 2000; Gibson, N. et al., 2007; Russell, D.J. et al., 1993). CP is één van de meest 

voorkomende oorzaken van ernstige fysieke afwijkingen kinderleeftijd (Kaňovský, P. et al., 

2009). De incidentie van CP is twee tot drie op 1000 levende geboortes (Ade-Hall, R. & Moore, 

P., 2009; Cans, C. et al., 2000; Gibson, N. et al., 2007) waarvan bij 80 tot 90% van de CP-

kinderen spasticiteit optreedt (Ade-Hall, R. & Moore, P., 2009). 

 

1.2 Oorzaken en gevolgen 

 

CP komt voornamelijk voor na pre-, peri- en postnatale problematieken, waaronder 

bloedingen, infecties, zuurstoftekort of diffusere letsels (Russell, D.J. et al., 1993; Tang-Wai, 

R. et al., 2006). De diagnose kan gesteld worden door medische beeldvorming zoals 

echografie of MRI in combinatie met klinische vaststellingen (Tang-Wai, R. et al., 2006). Als 

gevolg van deze schade ter hoogte van het centraal zenuwstelsel kunnen er verschillende 

permanente, doch evolutieve perifere problemen optreden met als hoofdsymptoom een 

verandering in spiertonus waaronder spierstijfheid (thixotrofie), hypotonie of hypertonie, 

spierspasmen en spasticiteit (figuur 1) (Cans, C. et al., 2000; Gibson, N. et al., 2007). Deze 

afwijkende spiertonus wordt ingedeeld aan de hand van het classificatiesysteem Surveillance 

of Cerebral Palsy in Europe (SCPE). Een ander primair probleem is het verlies aan spierkracht 

waardoor er meestal een onevenwicht tussen de spastische spieren en hun minder krachtige 

antagonisten ontstaat. 
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Figuur 1: “Gradaties van spiertonus” (Cans, C. et al., 2000; Gibson, N. et al., 2007) 

 

 

Secundair aan de bovenvermelde problemen zijn houdingsafwijkingen, spiercoördinatie- of 

spiercontroleproblemen mogelijk. Samen met de gedaalde motorische selectiviteit kan dit 

zorgen voor spierverkorting, een gedaalde range of motion (ROM), gewrichtsafwijkingen, 

contracturen, dynamische afwijkingen en pijn. De functionaliteit van het kind komt in 

gedrang en er is vaak sprake van een afwijkend gangpatroon (Detrembleur, C. et al., 2002; 

Scholtes, V.A. et al., 2006, 2007). Deze perifere problemen moeten tegengegaan worden, 

daar het onmogelijk wordt om alledaagse activiteiten (ADL) uit te voeren ten gevolge van de 

progressieve functionele achteruitgang. De onafhankelijkheid zal dalen en bijgevolg dus ook 

de levenskwaliteit (Gibson, N. et al., 2007). 

 

Naast de motoriek kunnen ook geassocieerde problemen voorkomen. Meest frequent is een 

globale, mentale ontwikkelingsachterstand (22%), attention-deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) of leermoeilijkheden (13%) en epilepsie (4%). Minder voorkomende (2%) geassocieerde 

problemen zijn onder andere myopathie, migraine, athetose, doofheid, visuele problemen, 

orale motorische apraxie, myotonische dystrofie, gedragsproblemen, motivatieproblemen 

(Ade-Hall, R. & Moore P., 2009; Gibson, N. et al., 2007; Graham, H.K. et al., 2000; Lannin, N. 

et al., 2006; Tang-Wai, R. et al., 2006). 
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1.3 Classificatie 

 

Dankzij een classificatiesysteem is het mogelijk om database te ontwikkelen en te gebruiken, 

de mogelijke evolutie van het kind te voorspellen en ouders te helpen om te anticiperen op 

eventuele noden van het kind (Palisano, R. et al., 1997; Rosenbaum, P.L. et al., 2002). 

 

Er zijn reeds verschillende classificatiemethodes beschikbaar die elk gebaseerd zijn op een 

verschillend accent van de stoornis: 1) de pathologische of neuro-anatomische lokalisatie van 

de laesie 2) de stoornis van de spiertonus of reflexactiviteit en de vrijwillige controle van 

bewegingen 3) het gedeelte van het lichaam dat meest betrokken is 4) de ambulante status 5) 

de graad van stoornis (mild, matig,ernstig) (Balf, C.L. & Ingram, T.T.S, 1955; Minear W.L. 

1956). 

De World Health Organization (2001) daarentegen ontwikkelde de  ICIDH (The International 

Classification of Impairment, Disabilities, and Handicaps) gebaseerd op de handicap en 

functionele beperkingen. Handicap wordt hierbij gedefinieerd als de beperking of het 

onvermogen om activiteiten uit te voeren in verhouding tot het normale (Palisano, R. et al., 

1997). 

 

Eén van de oudste vormen van classificatie in de klinische terminologie is een topografische 

classificatie waarbij gesproken wordt van diplegie (onderste ledematen meer aangetast), 

hemiplegie (één zijde van het lichaam meer aangetast) en quadriplegie (de vier ledematen 

aangetast) (Bax, M. 1964; Scrutton, D., et al., 2004). 

 

1.3.1 Classificatie van de stoornis volgens de spiertonus en functionaliteit: SCPE 

 

De kinderen met CP vormen een heterogene groep. De verschillende types CP leidden tot een 

classificatiesysteem op basis van de predominante motorische signalen. De SCPE is een 

hiërarchisch systeem dat simpel en praktisch toepasbaar is met het oog op het classificeren 

van kinderen met CP volgens spiertonus. Deze SCPE collaboratieve groep vond dat er nood 

was aan standaardisatie en stelde een europees classificatiesysteem op dat minder 

mogelijkheid tot variatie toelaat. Dit hiërarchisch classificatiesysteem deelt CP in drie 

hoofdgroepen in, gebaseerd op duidelijke neurologische symptomen (figuur 2). Deze types 

vertonen allen een abnormaal bewegingspatroon, abnormale houding en een probleem in de 

spiertonus (Cans, C. et al., 2000, 2007; Gainsborough, M. et al., 2008). 
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Figuur 2: “Hierarchical classificiation tree of cerebral palsy sub-types.” (Cans, C. et al., 

2000) 

 

 

Als eerste is er het spastische type (1) dat verder wordt onderverdeeld naargelang het om een 

uni- (1a) of bilaterale (1b) aandoening gaat. Volgens Cans, C. en collega‟s (2007) en Gage J.R. 

en collega‟s (2009) is spasticiteit een snelheidsafhankelijke stijging van de tonus. Andere 

mogelijke kenmerken van dit spastische type zijn, pathologische reflexen die kunnen 

voorkomen zoals hyperreflexie of piramidale symptomen met als voorbeeld de Babinskireflex. 

Soms is er een catch waarneembaar, dit is een snel stijgende weerstand na het aanzetten van 

de beweging met een daaropvolgende release. Soms zien we een clonus, welk een snel 

herhalende ritmische samentrekkingen van spier of spiergroep is. 

Het tweede subtype wordt door Cans, C. en collega‟s (2000 & 2007) beschreven als het 

dyskinetische type (2) dat gekenmerkt wordt door ongewilde, ongecontroleerde, repetitieve 

en soms stereotiepe bewegingen. Hierbij overheersen primitieve reflexpatronen en de 

spiertonus is variërend (figuur 3). Het dyskinetische type wordt onderverdeeld in twee 
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subtypes: het dystonische (2a) en het choreo-athetotische (2b). De dystonische dyskinesie 

(2a) kenmerkt zich door een abnormale houding (wat kan lijken op hypokinesie) en 

hypertonie. Dit wil zeggen dat de tonus fluctueert, maar dat hij gemakkelijk stijgt met 

ongewilde, verwrongen, willekeurige bewegingen en abnormale houdingen tot gevolg. De 

choreo-athetotische dyskinesie (2b) kenmerkt zich door hyperkinesie en hypotonie. Ook hier 

fluctueert de tonus, maar zal hij gemakkelijker dalen. Er zijn ongewilde, snelle, spastische en 

gefragmenteerde bewegingen, die benoemd worden als chorea. Athetose daarentegen geeft 

trage bewegingen, constant veranderend, kronkelend of verkrampt. 

 

Figuur 3: “Tonusvariatie van het dyskinetische type” ( Mayston, M.J., 2006) 

 

 

In het derde subtype of atactisch type (3) wordt een abnormaal bewegingspatroon 

waargenomen met verlies van de spiercoördinatie (Cans, C. et al., 2000; Cans, C. et al., 

2007). Hierdoor gebeurt de beweging met een abnormale kracht, ritme en nauwkeurigheid. Er 

is sprake van romp- en gangataxie waardoor het evenwicht verstoord wordt en er mogelijks 

overschatting of onderschatting van doelgerichte bewegingen plaatsvindt. Vaak treedt hier 

tremor op en is er een lage tonus. 

Tot slot is er ook het niet classificeerbare type (4) (Cans, C. et al., 2000). 
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1.3.2 Classificatie van de functionele motoriek  

 

De motorische functie van de onderste ledematen van het kind wordt aan de hand van de  

Gross motor function classification system (GMFCS) gescoord. Dit is een classificatiesysteem 

voor kinderen van 6 tot 12  jaar met CP, gebaseerd op de handicap en de functionele 

beperking. De grof motorische functie van het kind wordt geclassificeerd naar de algemene 

prestaties van het kind in zijn gewone omgeving en niet naar de best mogelijke prestaties bij 

dit kind (Palisano, R. et al., 1997 ). 

Dit classificatiesysteem heeft een lagere betrouwbaarheidsscore voor kinderen onder de twee 

jaar dan voor de oudere kinderen, maar beiden zijn significant betrouwbaar (Palisano,R. et 

al., 1997; Wood, E. & Rosenbaum, P., 2000). Bijgevolg  is deze classificatie 

leeftijdsafhankelijk. 

Er is een onderverdeling van vijf niveaus naargelang de zelfgeïnitieerde bewegingen  met 

nadruk op zitten, lopen en hulpmiddelen . Het onderscheid tussen de verschillende niveaus is 

gebaseerd op functionele capaciteiten, behoefte aan ondersteunende technologie (key-

walker, krukken, rolstoel) en de kwaliteit van de beweging. Niveau één heeft de grootste 

mogelijkheid om zich te verplaatsen en niveau vijf de minste (Palisano, R. et al., 1997; 

Gorter, J.W., et al., 2004). Iedere niveau heeft een specifieke beschrijving per 

leeftijdscategorie. 

 

Bijlage 1: “GMFCS for children aged 6-12 years: descriptors and illustrations” (Palisano, R. et 

al., 1997) 

 

Er is weinig geweten over de prognose van de grove motoriek van kinderen met CP. Bij 

diagnosestelling vragen ouders frequent of hun kind al dan niet zal kunnen stappen en hoe hij 

zal evolueren. Therapeuten beschikken echter niet over voldoende evidence-based 

antwoorden (Stephen, L. & Kinsman, M.D. 2002). 

Rosenbaum en collega‟s (2002) ontwikkelden vanuit dit idee een motorische groeicurve voor 

kinderen met CP gebaseerd op leeftijd en GMFCS-level, in combinatie met GMFM-score (figuur 

4). Dankzij deze curve kan een schatting van de prognose van de grove motoriek gemaakt 

worden om de ouders te informeren en kan de therapeut de resultaten gebruiken om effect 

van klinische interventies op de natuurlijke ontwikkeling te bepalen. 

Uit de curve lijken de kinderen rond de leeftijd van vijf jaar gemiddeld 90% van hun 

motorische functie bereikt te hebben en rond de leeftijd van zeven jaar bereiken ze een 
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plateau. Eens het plateau bereikt wordt, voldoet conservatieve behandeling frequent niet 

meer en zien we een stagnatie of achteruitgang van de motorische vaardigheden en moet 

worden overgegaan naar meer ingrijpende technieken zoals multi- of single level operatie 

(Palisano, R. et al., 1997). 

Palisano en collega‟s (2000) hadden eerder al aangetoond dat de snelheid waarmee kinderen 

nieuwe motorische vaardigheden verwerven vertraagt eens ze hun potentie bereiken. 

Vanuit de curve kunnen we een paar veronderstellingen waarnemen. De ontwikkelingslimiet 

daalt naargelang de ernst van de aandoening stijgt, wat bevestigt dat ieder level significant 

verschilt. Kinderen in level 3 tot 5 hebben een significant snellere vooruitgang dan kinderen 

in level 1 en kinderen met lagere motorische ontwikkeling hebben de neiging om sneller hun 

limiet te bereiken. De curve daarentegen zegt niets over de kwaliteit van de motorische 

controle, gebruikt om activiteiten te volbrengen. Dit is een onderdeel van de motorische 

ontwikkeling die pas later in de kindertijd ontstaat. Dit onderzoek toont niet aan hoe 

kinderen de motorische vaardigheden toepassen in het dagelijks leven en, of kinderen die 

moderne therapeutische technieken krijgen, beter presteren dan kinderen met algemene 

behandeling (Rosenbaum, P.L. et al., 2002). 

 

Figuur 4 : “Predicted Average Development by the Gross Motor Function Classification System 

Levels” (Rosenbaum, P.L. et al., 2009) 
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Er is eveneens een gelijkaardig scoresysteem voor de bovenste ledematen beschikbaar, de 

bimanual fine motor function (BFMF) of de manual ability classification system (MACS) 

(Palisano, R. et al., 1997). 

 

Aangezien het onmogelijk is om de primaire oorzaak, het hersenletsel, van cerebral palsy te 

veranderen wordt vooral de functionaliteit en de mobiliteit vooropgesteld en dit binnen een 

multidisciplinaire context (Gibson, N. et al., 2007; Molenaers, G. et al., 1999). 

De behandeling kan zowel op conservatieve als niet-conservatieve wijze benaderd worden. 

Conservatief is er de mogelijkheid tot het geven van kinesitherapie, seriële casting, 

intrathecale of orale baclofen om de algemene tonusreductie te bekomen of eerder BTX-A 

voor een selectieve tonusreductie (Flett, P.J. et al., 1999; Gage J.R., et al., 2009; Leach J., 

1997). De BTX-A heeft slechts een tijdelijke werking, waardoor bijhorende 

kinesitherapeutische interventies noodzakelijk zijn (Ade-Hall, R. & Moore P., 2009; Graham, 

H.K. et al., 2000). 

Als niet-conservatieve behandeling kan, indien deformaties of contracturen aanwezig zijn, 

geopteerd worden voor correctieve chirurgie (single- of multilevel) zowel op osseus niveau als 

op de weke delen. Enkele voorbeelden zijn: semipermanente en lokale peesverlenging of 

myotomie, een irreversiebele osteotomie (Graham, H.K. et al., 2000). 

Naast deze chirurgie is een selectieve dorsale rhizotomie mogelijk die een ingrijpende 

behandeling is waarbij men een selectieve, maar permanente, tonusreductie probeert te 

bekomen. 
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2. Kinesitherapeutische interventie bij kinderen met  Cerebral Palsy 
 

Om een effectvolle therapie te kunnen starten moet vanuit de hulpvraag van het kind en zijn 

omgeving gestart worden. Deze hulpvraag wordt door de therapeut omgezet tot specifieke 

doelen die de leidraad van de therapie bepalen. Deze doelen worden best specifiek, 

meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART) geformuleerd. Zo weten 

therapeut en kind duidelijk wat er verwacht kan worden op korte en lange termijn en kunnen 

de therapiemomenten optimaal benut worden (Leach, J., 1997). 

Momenteel is er een grote hoeveelheid van mogelijke behandeltechnieken beschikbaar. Het is 

moeilijk om te bepalen welke effectief zijn om zo tot een goed behandelplan te komen. De 

effecten van verschillende basisbehandeltechnieken, gebruikt voor de behandeling van 

onderste ledematen bij kinderen met CP zijn zeker nog niet eenduidig beschreven in de 

literatuur. Er zijn geen duidelijke richtlijnen beschikbaar voor de therapeuten over de 

frequentie en de tijd te besteden aan één behandeltechniek. De beschreven technieken in de 

literatuur zijn bovendien frequent niet onderverdeeld op de verschillende ICF niveaus. 

2.1 Mogelijke behandeldoelen  
 

Om een duidelijk overzicht te behouden kan men de behandeling op drie verschillende ICF-

niveaus, volgens de International Classification of Functioning, disability and health (ICF), 

onderverdelen (figuur 5). 

 

Figuur 5: “Conceptual framework for international classification of functioning, disability, 

and health (ICF)” (Lollar, D.J., & Simeonsson, R.J) 
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Op stoornisniveau bevindt zich zowel de lichaamsfunctie (= fysiologische systemen) als de 

lichaamsstructuur (= anatomische aspecten). Het activiteitenniveau richt zich op het kunnen 

uitvoeren van taken en activiteiten in het dagelijkse leven, het participatieniveau richt zich 

op de deelname in de samenleving. Deze drie niveaus kunnen zowel door omgevingsfactoren 

als persoonlijke factoren beïnvloed worden in een positieve en negatieve zin.  Er moet steeds 

rekening gehouden worden met een mogelijke permanente interactie tussen stoornis, 

activiteit en participatie (Rosenbaum, P. & Stewart, D., 2004; Simeonsson, R.J. et al., 2003). 

Dankzij de verbeterde functies (Lannin, N. et al., 2004) zal het kind activiteiten efficiënter 

leren uitvoeren en gemotiveerd worden om ze meer toe te passen en te oefenen in dagelijkse 

context. Deze mogelijke overdracht naar ADL is essentieel om het ontwikkelen van secundaire 

problemen tegen te gaan (Bower, E., 1999). Dankzij deze veranderingen zal de functie 

progressie vertonen. 

De behandeling van jongere kinderen verschilt meestal van die van oudere kinderen daar zij 

voornamelijk primaire problemen hebben zoals verhoogde tonus en een verlies aan kracht. 

Daarom is het bij deze jongere kinderen belangrijk om ze vooral te behandelen op 

activiteitenniveau. Oudere kinderen vertonen vaak zowel primaire als secundaire problemen 

zoals spierverkorting en een gedaalde gewrichtsmobiliteit waarbij behandeling op 

functieniveau meer aandacht vereist (Gage, J.R. et al., 2009). 

 

2.1.1 Behandeling op basis van stoornisniveau  

2.1.1.1 De spierlengte, beweeglijkheid 

 

Er bestaan verschillende methoden om de beweeglijkheid te bevorderen. Afhankelijk van de 

aard van de contractuur wordt de behandeling aangepast. 

Een myogene contractuur (=spieren) treedt op doordat een kind met CP voornamelijk binnen 

een bepaald traject van de volledige range of motion (=ROM) beweegt, waardoor de spieren 

zich aanpassen in de lengte en het aantal seriële sarcomeren daalt. De relaxatie tussen 

actine-myosine filamenten vindt onvolledig plaats waardoor een cross-bridge stiffness 

optreedt. Dit proces begint al na 24 uur. Dankzij het langzaam progressief passief rekken door 

de therapeut, treedt een positief aanpassingsproces op korte tijd op. De rekking mag de 

pijngrens niet overschrijden en wordt verschillende maal herhaald. Hoge temperatuur 

voorafgaand aan de rekking kan deze faciliteren (Glory, P.S.L., 2008). 
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Een collagene contractuur (pezen, kapsels, spierscheden) waar het golfpatroon van de vezel 

in de richting van de amplitude toeneemt en bijgevolg in lengte afneemt, heeft een trager 

aanpassingsvermogen. Hierbij zal de manuele rek in de therapie onvoldoende effect geven en 

is er een constante langere rekduur vereist. Er wordt gebruik gemaakt van orthesen, braces, 

spalken, gipsen en statafels (Gibson, N. et al., 2007; Molenaers, G. et al., 1999; Sutherland, 

D.H. et al., 1996). Dit kan in de thuisomgeving toegepast worden en kan zo op lange termijn 

onderhouden worden (Desloovere, K. et al., 2001; Detrembleur, C. et al., 2002; Flett, P.J. et 

al., 1999; Gage J.R., et al., 2009; Gibson, N. et al., 2007; Graham, H.K. et al., 2000; Lannin, 

N. et al., 2006; Scholtes, V.A. et al, 2006, 2007). 

Daar CP een centraal neurologische aandoening is, is het noodzakelijk dat de gewonnen 

spierlengte behouden blijft. Door naast het passieve stretchen ook actieve stretching te 

integreren in de therapie en alledaagse activiteiten, wordt in de spier een complementair 

reactiemechanisme geactiveerd. De agonist komt hierbij onder rek door het gebruik van de 

antagonist, gekend als reciproke inhibitie, met een nadruk op het eindstandig bewegen 

tijdens alle activiteiten (Desloovere, K. et al., 2001; Gage J.R., et al., 2009; Lannin, N. et al., 

2004; Leach J., 1997; Scholtes, V.A. et al., 2007). 

Door het mobiliseren zal de spierstijfheid verder dalen en zal zich de opportuniteit voordoen 

om contracturen te voorkomen of te reduceren (Cosgrove, A.P. & Graham, H.K., 1994; 

Lannin, N. et al., 2004). 

 

2.1.1.2 De spierkracht 

 

Bij kinderen met CP atrofiëren voornamelijk de snelle vezels en zijn de antagonistische 

spieren vaak zwakker, doch vertonen de spastische agonisten ook een tekort aan kracht. Hier 

kunnen weerstandsoefeningen toegepast worden. De aangeboden weerstand moet voldoende 

hoog zijn (te bepalen aan de hand van 1 RM = Repetition Maximum) en het is belangrijk om 

meerdere oefensessies per week te voorzien om een efficiënt resultaat te bekomen. Er moet 

aandacht besteed worden aan het oefenen in een ideale houding waarin de spier zich in een 

verlengde situatie bevindt. De synergische werking tussen agonist en antagonist wordt 

getraind zodat de stabiliteit in het bijhorende gewricht stijgt (Damiano, D.L. et al., 1995; 

Desloovere, K. et al., 2001; Detrembleur, C. et al., 2002; Flett, P.J. et al., 1999; Gage J.R., 

et al., 2009; Gibson, N. et al., 2007; Koman, L.A. et al., 1993; Lannin, N. et al., 2006; Leach 

J., 1997; Scholtes, V.A. et al., 2006; Scholtes, V.A. et al, 2007). 
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De spierkracht moet hiervoor zowel ketenspecifiek (open kinetische keten als gesloten 

kinetische keten aan verschillende snelheden) als bewegingspecifiek (zowel concentrische als 

excentrische) geoefend worden (Bower, E., 1999; Gage, J.R. et al., 2009a). 

Verschillende soorten contracties kunnen individueel of gecombineerd geoefend worden. 

Isometrische of statische contracties, welke een samentrekking van de spier is zonder 

beweging, is een contractie waarbij geen lengteverschil aanwezig is. De spanning in de spier 

is gelijkaardig aan de uitwendige kracht. De toename van spierkracht zal enkel in de 

getrainde gewrichtshoek toenemen. De dynamische contractie bestaat uit isokinetische en 

isotonische contractie. Isokinetische contractie met een constante snelheid van uitvoering en 

weerstand over de gehele oefening door het correct instellen van trainingstoestellen. 

Isotonische contractie met een constante spierspanning die zowel excentrisch (spierkracht 

kleiner dan uitwendige kracht met spierverlenging) als concentrische (spierkracht groter dan 

uitwendige kracht met spierverkorting) kan uitgevoerd worden (Gage, J.R. et al., 2009a; 

Graham, H.K. et al., 2000; MacPhail, H.E. & Kramer , J.F. 1995; Stackhouse, S.K. et al., 

2007). 

 

Naast het analytisch trainen in de therapiesessies moet zeker ook functioneel getraind 

worden: contextgebonden, geïntegreerd in alledaagse activiteiten en gerelateerd aan 

participatie. 

Hierbij is het ook nuttig na te gaan of spierkrachttraining een negatieve invloed zou hebben 

op de spasticiteit. 

 

Daarnaast is er frequent nog de vermelding van elektrische stimulatie. Door het toepassen van 

elektrische stroom, toegediend via elektroden op de huid, worden perifere zenuwvezels 

rechtstreeks geprikkeld en treedt een spiercontractie op. De korte elektrische impulsen 

moeten voldoen aan bepaalde vereisten om pijn of brandwonden door de elektrische stroom 

te vermijden, de duur is afhankelijk van de gestimuleerde spier. Er bestaan neuromusculaire 

elektrische stimulatie (NMES) met een zichtbare contractie en Treshold elektrische stimulatie 

(TES) zonder zichtbare contractie (Kerr, C. et al., 2004). 
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2.1.1.3 Andere mogelijke behandeltechnieken 

 

Naast deze twee voornaamste beschreven behandeltechnieken op stoornisniveau wordt er in 

de literatuur frequent over andere technieken gesproken. 

Uithoudingstraining onder de vorm van fietsen, stappen, lopen, zwemmen,  parcours en 

gemengde oefeningen, uitgevoerd op een matige intensiteitniveau gedurende langere tijd. Dit 

heeft als voornaamste doel de aërobe capaciteit te verbeteren zodat de zuurstof efficiënter 

verwerkt kan worden door het verbeteren van het cardiovasculaire systeem (Darrah, J. et al, 

1999). 

 

Gewichtdragende oefeningen zoals progressief staan, stappen in verschillende types van 

looprekken,is een therapie met focus op gewicht dragen, en dit kunnen verplaatsen van de 

ene naar de andere lichaamshelft. Deze oefeningen zouden de beenderige densiteit verhogen 

door de belasting. De minerale botdensiteit kan door osteodensitometrie gemeten worden, 

wat een pijnloos radiologisch onderzoek is. Ze bepaalt 80 % van de botstevigheid (Chad, K.E. 

et al. 1999). 

 

Evenwichtstraining waarbij de kinderen de posturale controle leren verbeteren om stabiliteit 

te kunnen behouden of herstellen. Vb bij het zitten op een tol zal het zwaartepunt door de 

beweging van de tol verplaatsen, het kind moet als respons op deze uitwendige beweging zijn 

stabiliteit kunnen herstellen door correcte activatie van verschillende spieren. Dit kan 

eveneens in stand geoefend worden (Shumway-Cook, A. et al., 2003). 

 

Massage wordt eveneens in vele verschillende vormen vermeld als behandelingstechniek. 

 

2.1.2 Behandeling op activiteitenniveau 

 

Deze trainingsmethode legt een grotere nadruk op het succesvol aanleren van nieuwe 

activiteiten in plaats van de kwaliteit van de beweging. Alle motorische vaardigheden worden 

geoefend in een natuurlijke, alledaagse omgeving, waardoor hopelijk automatisatie optreedt 

die de algemene functie van het kind ten goede zal komen. Functioneel gerichte oefeningen 

zoals ADL-training, waardoor efficiëntere bewegingsmanieren worden bekomen, zijn 

belangrijk daar het aangetoond is dat er weinig automatische overdracht zou zijn op de 

verschillende ICF-niveaus bij kinderen met CP (Detrembleur, C. et al., 2002; Leach J., 1997; 
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Scholtes, V.A. et al., 2007). De feedback van de kinesitherapeut is ook hier zeer belangrijk 

(Molenaers, G. et al., 1999). Taakspecifieke training in een therapiesessie is leuker en 

makkelijker begrijpbaar  voor kinderen met CP dan abstracte oefeningen (Gibson, N. et al., 

2007; Leach J., 1997). Het geven van concrete taken zal de coördinatie en vlotheid van de 

beweging doen toenemen met bijkomend voordeel dat het kind extra gemotiveerd blijft 

(Leach, J., 1997). De therapie moet variërend zijn, om te motivatie te stimuleren (Koman, 

L.A. et al., 1993). 

Vele kinderen met CP hebben een afwijkende gang. Dit is waarschijnlijk door een 

onevenwicht in agonisten en antagonisten. Daarom wordt er naast het verbeteren van de 

spierfunctie, uitvoeren van gewichtstransfer en oefenen van transfers, gangtraining gegeven. 

Dit gebeurt op verschillende ondergronden, in verschillende richtingen, met variërende 

stapsnelheid en duur. Eventueel wordt er gebruik gemaakt van loopbandtraining die dan 

vanuit verschillende doelstellingen kan gebruikt worden, het verbeteren van de gang en 

aërobische capaciteit. Ook het nemen van de trap wordt geoefend  (Detrembleur, C. et al., 

2002; Leach J., 1997; Scholtes, V.A. et al., 2007). Volgens Desloovere, K. en collega‟s (2007), 

Lukban, M.B. en collega‟s (2009) en Scholtes, V.A. en collega‟s (2007) werd er na gangtraining 

een verandering in kniehoek waargenomen in de midstandfase en op het einde van de 

zwaaifase. Er werd ook een verbeterde heuprotatie op het einde van deze zwaaifase 

beschreven met een verbetering van het algemeen gangpatroon. De capaciteit van het kind 

om de pathologische gang te veranderen is van belang voor een positieve evolutie 

(Desloovere, K. et al., 2001; Molenaers, G. et al., 1999). 

We hopen dat er een transfer van de verbeterde ROM, kracht, coördinatie, afhankelijkheid en 

beweeglijkheid wordt bekomen op activiteit maar dat is niet zeker. 

Door het verwerven van deze motorische vaardigheden wordt er getracht een overgang te 

maken naar deelname aan sociale activiteiten (Detrembleur, C. et al., 2002; Leach J., 1997; 

Scholtes, V.A. et al., 2007). 

 

2.1.3 Behandeling op participatieniveau 

 

Het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind, stelt dat een kind met 

een handicap de gelegenheid moet krijgen om deel te nemen aan gezondheidszorg, 

opvoeding, sociaal leven, recreatie, sportactiviteiten en vrije tijd zoals elk ander gezinslid. 

Kinderen met CP behoren dus zeker tot deze groep. Volgens het ICF classificatiesysteem is 
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participatie het gevolg van dynamische interactie tussen een persoon en de 

omgevingsfactoren, het is meer dan een gevolg van de aandoening alleen. Soms is het dus 

noodzakelijk om de omgeving aan te passen (Fauconnier, J. et al., 2009). 

Volgens de World Health Organisation (WHO) is de definitie van gezondheid niet enkel de 

afwezigheid van ziekte, maar ook het fysiek, mentaal en sociaal welzijn (Bjornson, K.F. & 

McLaughlin, J.F., 2001). Cerebral palsy heeft vaak diepgaande effecten op het dagdagelijkse 

leven van kinderen en hun familie (Vargus-Adams, J., 2005). De behandeling en zorg voor 

kinderen die aan een chronische aandoening lijden, zoals CP, kan vrij veeleisend zijn in 

termen van tijd, onkosten en stress. 

De integratie van activiteiten in de sociale context is belangrijk bij de behandeling van 

kinderen met CP om zo de therapie-effecten op lange termijn te kunnen onderhouden. 

Bijvoorbeeld door het leren op- en afstappen van een steeds hoger wordend voorwerp, kan 

een kind later zelfstandig een stoeprand op- en afstappen. Ook sport en spel is naar 

onafhankelijkheid en participatie in de sociale omgeving belangrijk (Detrembleur, C. et al., 

2002; Leach J., 1997; Scholtes, V.A. et al., 2007). Deze aanpassingen nemen echter nieuwe 

energiekosten met zich mee en hebben zowel een positieve als negatieve psychologische 

impact op het kind (Vargus-Adams, J., 2005; Bjornson, K.F. & McLaughlin, J.F., 2001). 

 

2.1.4 Behandelingsconcepten 

 

Naast de verschillende besproken basisbehandeltechnieken die veelal inspelen op 

functieniveau bestaan er complexe behandelingsbenaderingen. Deze zijn eerder  gebaseerd 

op verschillende principes van het motorisch leren en vereisen een specifieke opleiding maar 

er is nog weinig evidentie in de literatuur terug te vinden. De meest voorkomende zijn de 

Neurodevelopmental treatment (NDT) of Bobath therapie, conductieve pedagogie van Petö en 

reflexreacties van Vojta. 

 

2.1.4.1 Neurodevelopmental treatment (NDT) of Bobath 

 

Neurodevelopmental treatment is een interdisciplinaire, probleemoplossende benadering met 

beïnvloeding van sensorimotoriek, perceptuele en cognitieve functies, tonus en 

bewegingspatronen. De abnormale tonus kan dankzij reflex inhibiting patterns beïnvloed 

worden en, dankzij facilitatietechnieken, kunnen meer normale bewegingspatronen verkregen 
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worden. De laatste jaren groeit controversie omtrent deze benadering daar ze onvoldoende 

op activiteiten- en participatieniveau zou inspelen (Dumas, H.M. et al., 2001; Raine, S. 2007; 

http://www.ibita.org/). 

 

2.1.4.2 Conductieve pedagogie van Petö 

 

Conductieve pedagogie van Pëto ondersteunt kinderen eerder aan de hand van opvoeding dan 

vanuit het medische standpunt. Ze integreren leersituaties in de dagelijkse activiteiten om 

kinderen te ondersteunen in het bereiken van zo hoog mogelijke functies. Het streefdoel is 

het onafhankelijk schoolgaan van de kinderen zodat ze ondanks hun motorische stoornis toch 

aan de sociale vereisten van hun leeftijdscategorie voldoen. (Darrah, J. et al., 2004). Er zijn 

reeds verschillende vragen omtrent deze benadering gerezen, met als voornaamste de kosten 

baten effectiviteit. 

 

2.1.4.3 Reflexreacties van Vojta 

 

Vojta zal in plaats van normale patronen en bewegingen (reiken, staan, stappen) te oefenen 

eerder inwerken op het niveau van de hersenstimulatie tot activatie van gecoördineerde 

bewegingen met betrekking tot spieren van de romp en ledematen. De onderzoeksmethode 

laat toe heel snel mogelijke afwijkingen in de ontwikkeling van het bewegen te ontdekken. Ze 

maakt gebruik van observatie van de spontane beweging en zeven houdingsreacties die het 

aanpassingsvermogen van het lichaam van het kind, bij een plotselinge verandering van 

lichaamshouding, evalueert. De aard van de reactie is leeftijds- en ontwikkelingsafhankelijk. 

Als behandelingsmethode wordt gebruik gemaakt van reflexbewegingen (reacties die 

automatisch uitgelokt kunnen worden door druk te geven op bepaalde stimulatiezones) 

(Vojta, V. 1984). 

 

2.1.4.4 Andere vermelde concepten uit de literatuur 

 

Doman en Delacato geloven in integratie van sensoriek en motoriek. Hersenbeschadiging 

resulteert in desorganisatie van de sensorische input en motorfunctie, door het oneindig veel 

herhalen van bewegingen en sensorische input zouden de niet beschadigde hersencellen 

gestimuleerd kunnen worden (zij geloven in een soort van patroonvorming). 

http://www.ibita.org/
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Individuele doelgerichte therapie is een meer recente benadering, zij tracht individuele 

SMART doelstellingen op niveau van activiteit te identificeren en hierop in te werken. 

2.1.5 Additionele therapie 

 

Als meest frequent gebruikte additionele therapie kennen hydro- en hippotherapie de laatste 

jaren een groeiende opmars. Er zijn reeds verschillende standpunten te vinden in de 

literatuur over hun effectiviteit. 

 

2.1.6 Andere ondersteunende behandelmogelijkheden 

 

De kinesitherapeut geeft niet alleen „manuele‟ behandelingen maar heeft eveneens een grote 

betrokkenheid in het selecteren en aanpassen van hulpmiddelen. De ondersteunende 

technieken kunnen gebruikt worden om de bekomen effecten van de therapie te behouden en 

te versterken. Hierbij moet er steeds met verschillende aspecten rekening gehouden worden. 

Er dient een balans opgesteld te worden van de belasting van dit hulpmiddel voor het kind en 

de reële winst ervan. Zijn er mogelijke negatieve gevolgen van het al dan niet toepassen 

ervan en zal de vaardigheid die men wil beogen daadwerkelijk verbeteren. 

 

2.1.6.1 Hulpmiddelen  

 

Het gebruik van hulpmiddelen wordt gekozen op basis van de neurologische ontwikkeling van 

het kind (Gage J.R., et al., 2009; Reddihough, D.S. et al., 2002). 

 

Toegevoegd volgt een opsomming van mogelijke middelen met een korte omschrijving. 

 

Het gebruik van orthesen bij kinderen met CP kan een gepast biomechanisch alignement 

opleveren,het heeft een stabiliserende werking in de distale gewrichten, maar soms is er 

echter een tegenovergestelde reflex en duwen ze tegen de orthese in met het risico van een 

stijgende spiertonus (Desloovere, K. et al., 2001; Flett, P.J. et al., 1999; Gibson, N. et al., 

2007; Graham, H.K. et al., 2000; Molenaers, G. et al., 1999; Scholtes, V.A. et al., 2007). 

Voorbeelden zijn: ankle-foot-orthoses/enkel-voetorthese (AFO), orthopedische schoenen, 

ligorthese, korsetten, nacht- en dagorthesen (Detrembleur, C. et al., 2002; Gage J.R., et al., 

2009; Leach J., 1997). 
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Dankzij een statafel is er een belasting op de benen met bijgevolg een betere vorming van 

heupkom en heupkop. Er bestaan verschillende types met elk hun specifieke doelstelling. 

 

Er wordt getracht zolang als mogelijk met loophulpmiddelen (vb. Key-walker) af te wachten 

daar het een afwijking van het normale stappatroon teweeg brengt en een verlies van 

functionaliteit.  
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3. Evaluatie van Cerebral Palsy op de verschillende ICF-niveaus 
 

In een multidisciplinair follow-up programma is het de taak van de kinesitherapeut om, op 

regelmatige basis, de behandeldoelen te evalueren en zo de effectiviteit van de behandeling 

bij kinderen met CP na te gaan. Hierdoor kunnen deze behandeldoelen en de therapie 

eventueel aangepast worden (Molenaers, G. et al., 1999; Leach, J., 1997). Er is nood aan een 

adequate follow-up door middel van een complete basisevaluatie. Hiervoor moet een 

objectieve, gevalideerde en betrouwbare meting van het kind in zijn totaliteit gebeuren, 

voorafgaand aan de therapie en tijdens herevaluaties (Leach, J., 1997). 

De World Health Organization (WHO) heeft de evaluatie op drie niveaus ingedeeld (stoornis, 

activiteit en participatie) volgens de International Classification of Functioning, disability and 

health model (ICF). Dankzij deze multidisciplinaire follow-up is het mogelijk om op 

regelmatige basis de behandeldoelen te evalueren en indien nodig aan te passen (Desloovere, 

K. et al., 2001). 

Er moet steeds rekening gehouden worden met de motivatie, cognitie, gedrag en sociale 

vaardigheden van het kind, daar deze aspecten een bijkomende invloed zullen hebben op de 

resultaten van de metingen (Gibson, N. et al., 2007). 

Er bestaan drie strategieën voor het meten van verschillende aspecten in de gezondheid: een 

evaluerende meetmethode, een discriminerende meetmethode en een voorspellende 

meetmethode. De eerste meet de grootte van een verandering na verloop van tijd of de 

effectiviteit van een behandeling. De tweede maakt een onderscheid tussen personen met en 

zonder een bepaald kenmerk of functie. De derde methode maakt een schatting van de 

prognose of toekomstige status( Rosenaum, P.L. et al., 1990; Vos-Vromans, D.C.W.M. et al., 

2005). 

 

3.1 Evaluatie op stoornisniveau 

3.1.1 Statische evaluatie 

 

Range of motion (ROM): 

De range of motion (ROM) in de verschillende gewrichten moet zowel passief als actief 

geëvalueerd worden door middel van de gestandaardiseerde goniometer (Gage, J.R., 2009a; 

Gibson, N. et al., 2007; Graham, H.K. et al., 2000; Scholtes, V.A. et al., 2007; Sutherland, 

D.H. et al., 1999). Het testen van de spierlengte wordt passief gemeten door het op rek 
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brengen van de spier door de kinesitherapeut (Graham, H.K. et al., 2000; Molenaers, G. et 

al.,1999). Gewrichtscontracturen worden vastgesteld (Graham, H.K. et al., 2000) en diepe 

peesreflexen worden nagegaan (Gibson, N. et al., 2007; Sutherland, D.H. et al., 1999). 

Hierbij tracht men de mogelijke oorzaak van de bewegingsbeperking na te gaan, er zijn drie 

mogelijke niveaus. Op myogeen niveau merken we een verend eindgevoel, er is geen 

volledige release dus blijft de weerstand voelbaar tijdens het passief bewegen over het 

volledige verloop. Op collageen niveau merken we eerder een beperkte beweging met een 

stug eindgevoel. Een beperkte beweging met een blokkerend eindgevoel is teken van een 

afwijking op osseus niveau. 

 

Functioneel: 

Naast het analytisch bepalen van de bewegelijkheid is het belangrijk na te gaan welke 

beperkingen de patiënt heeft in de alledaagse bewegingen. Kan hij bij het stappen zijn knie 

strekken, zijn voet van de grond heffen, kan hij bij het zitten op een stoel een knieflexie van 

90° bereiken? 

 

Alignement: 

Beenderige deformiteiten kunnen klinisch opgevolgd worden door hoekmetingen met als 

voorbeeld het meten van de femorale anteversie of het inwaarts draaien van de femur en de 

bimalleolaire hoek (de stand van de tibia ten opzichte van de calcaneus). 

 

3.1.2 Dynamische evaluatie 

 

Spasticiteit: 

Spasticiteit is een snelheidsafhankelijke weerstand die gekarakteriseerd wordt door een 

catch, indien de passieve beweging snel wordt ingezet, gevolgd door een release. Dit 

tegenover de rigiditeit die een snelheidsonafhankelijke weerstand is over de volledige baan 

(Bohannon, R. & Smith, M. 1987). 

De spasticiteit kan aan de hand van verschillende testen gemeten worden: de Ashworth scale 

of de Modified Ashworth scale (MAS), de Tardieu schaal, de Duncan Ely en de clonus 

(Bohannon, R. & Smith, M., 1987). De meest betrouwbare methode is een combinatie van de 

Modified Ashworth scale met de Tardieu schaal. De Modified Ashworth scale (bijlage 2) 

gebeurt door een trage beweging (ongeveer 1sec/hele beweginsbaan). Het is een minder 
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precieze en sensitieve test voor kleine veranderingen. Uit recente studies blijkt dat de 

Modified Tardieu Scale (bijlage 3) een meer betrouwbaar klinisch meetinstrument is voor de 

pediatrische populatie met CP (Boyd, N. & Graham, H.K., 1999). Die test door middel van een 

snelle beweging. Naast deze meetinstrumenten blijft de subjectieve waarneming van de 

kinesitherapeut van groot belang (Graham, H.K. et al., 2000; Molenaers, G. et al., 1999). 

 

Bijlage 2: “Modified Ashworth Scale for Grading Spasticity, MAS” (Bohannon, R. & Smith, M., 

1987) 

 

Bijlage 3: “Tardieu-Scale” (Boyd, N. & Graham, H.K., 1999) 

 

Spierkracht: 

Kinderen met CP bewegen in een weinig extreme baan met een beperkte amplitude, de 

snelkracht zal eerder verminderen en atrofiëren. Volgens Graham, H.K. en collega‟s (2000) 

kan de spierkracht van zowel de agonist, als de antagonist geëvalueerd worden met de 

Manual Muscle Testing Scale (MMTS) met scores van nul tot vijf (bijlage 4) (Gage, J.R., 2009a; 

Hislop, H.J. & Perry, J.M., 1995; Leach, J., 1997; Molenaers, G. et al., 1999). Dit moet steeds 

in een actieve ROM gemeten worden en er moet rekening gehouden worden met eventuele 

aanwezigheid van pijn (Vles, G.F. et al., 2008). 

Naast de MMTS kan de spierkracht isometrisch bepaald worden aan de hand van een 

handhelddynamometer, deze is echter niet in elke praktijk aanwezig. De therapeut zal dan 

eerder de functionele spierkracht bepalen met de 1RM waarde aan de hand van 

trekapparaten. 

 

Bijlage 4: “Manual Muscle Testing Scale” (Hislop, H.J. & Perry, J.M., 1995) 
 

Selectiviteit: 

Kinderen met CP hebben frequent grote moeite om een beweging selectief te sturen. Deze 

motorische controle van de spieren kan subjectief geëvalueerd worden door de therapeut 

dankzij de Normal selectivity score (bijlage 5) (Gage, J.R., 2009a; Molenaers, G. et al., 1999). 

Indien men specifiek de dorsiflexie van de enkel wil evalueren is de modified selective motor 

control test ook geschikt (Boyd, R.N. et al., 2001). 

 

Bijlage 5: “Normal selectivity score” (Gage, J.R., 2009a; Molenaers, G., et al., 1999) 
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3.2 Evaluatie op activiteitenniveau 

 

Naast het evalueren van de mogelijke anatomische stoornissen van het kind mogen we niet 

vergeten zijn zelfredzaamheid, mobiliteit, fijn motorische vaardigheden, sport en spel te 

kaderen. 

Het meten van grof motorische functies bij kinderen met CP is complex. Ondanks het 

motorisch rijpen van zijn systeem kan de ontwikkeling vertraagd verlopen, een plateaufase 

vertonen of kan deze een achteruitgang vertonen in ongunstige omstandigheden (Russell, D.J. 

et al., 1993). Er zijn maar beperkte evaluatiemethoden voor handen om de grove motoriek te 

evalueren en deze sluiten frequent de oudere en functionelere kinderen uit. 

 

3.2.1 Evaluatie grof motorische vaardigheden: Gross Motor Functioning Measure 

(GMFM) 

3.2.1.1 Beschrijving 

 

De Gross Motor Function Measure (GMFM) meet veranderingen in grofmotorische ontwikkeling 

over verloop van tijd. (Russell, D.J. et al., 1993; Russell, D.J. et al., 1989). Deze werd 

ontwikkeld als een criteriumgerelateerde test voor kinderen met CP, een vijfjarige met 

normale motorische vaardigheden zou 100% moeten behalen op deze test (Russell, D.J. et al. 

1989; Russell, D.J. et al., 1993). De meting wordt gebaseerd op de normale functie om de 

rijping van nature op te vangen, terwijl op hetzelfde moment rekening gehouden wordt met 

de specifieke tekorten als gevolg van CP. 

De test wordt zowel voor klinische- als voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. De therapeut kan 

dankzij de GMFM een goede beschrijving van het huidige niveau van de motorische functie 

van het kind weergeven, behandeldoelen voor het kind bepalen en de vooruitgang van het 

kind op een duidelijke manier weergeven aan de ouders (Russell, D.J. et al., 1993). Het is een 

goede evaluatievorm om een inzicht te verkrijgen in verband met de activiteiten van het 

kind. De test is niet ontworpen om de kwaliteit (snelheid, coördinatie, vlotheid) van de 

activiteiten te evalueren, maar wel om te bepalen in hoeverre het kind de activiteit kan 

uitvoeren (Knox, V. & Evans, A.L. 2002; Russell, D.J. et al., 1993). Bij het testen van kinderen 

met CP dient zowel de leeftijd, de diagnose en de ernst van de aandoening in acht genomen 

te worden (Russell, D.J. et al., 1993). Het is een evaluerende meetmethode die aan bepaalde 

voorwaarden moet voldoen: over relevante items beschikken, van toepassing zijn op de 

populatie, gemakkelijk registreerbaar, betrouwbaar en valide. 
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De GMFM-88 bestaat uit 88 items, opgedeeld in vijf dimensies op basis van normale grof 

motorische ontwikkelingsmijlpalen: I) liggen en rollen (bestaand uit 17 items), II) zitten (20 

items), III) kruipen en knielen (14 items), IV) stand (13 items), V) wandelen, lopen en springen 

(24 items). Per dimensie stijgen de items in moeilijkheidsgraad. 

Ieder item wordt aan de hand van een vierpuntenschaal beoordeeld door een therapeut 

dankzij observatie in een gestandaardiseerde omgeving (Russell, D.J.et al., 1993; Russell, 

D.J. et al., 2000; Trahan, J.& Malouin, F., 1999): 

         0= geen initiatie van de activiteit 

         1= initiatie van minder dan 10% van de taak 

         2= gedeeltelijk uitvoering van de taak tussen de 10 en minder dan 100% 

         3= taak compleet uitgevoerd 

In de GMFM manual wordt per item duidelijk beschreven hoe de taak uitgevoerd moet worden 

en hoe deze te scoren. Iedere dimensie heeft een gelijke waarde van 20%, per dimensie wordt 

een procent score berekend ((score kind/maximum score)x100). Een totale score kan 

berekend worden door het gemiddelde van de vijf dimensies te berekenen,deze geeft echter 

enkel een globaal beeld weer en kleine veranderingen kunnen moeilijk worden opgemerkt. 

Het is eveneens mogelijk dat er op één dimensie een vooruitgang is maar op een andere een 

achteruitgang wat in de totaalscore dan niet gezien wordt (Russell, D.J. et al., 1993; Russell, 

D.J. et al., 2000; Trahan, J. & Malouin, F. 1999). Het is eveneens mogelijk om een deelscore 

te berekenen indien enkel een paar dimensies gebruikt worden, hierbij wordt het gemiddelde 

van deze dimensies genomen (Russell, D.J. et al., 1993). 

 

Bijlage 6: “GMFM scoreformulier” (Russell, D.J. et al., 1993) 

 

Bij deze test zijn enkele beperkingen, hij meet de aspecten van functionaliteit maar vormt 

geen beeld betreffende de wijze van taakuitvoering zoals snelheid, coördinatie en vlotheid 

van bewegen (Knox, V. & Evans, A.L. 2002). 

Na het ontwikkelen van een eerste versie GMFM-88 is nu een verkorte versie beschikbaar 

GMFM-66. Er resteren 66 items die gerangschikt zijn op basis van moeilijkheid. De nieuwere 

versie geeft duidelijkere instructies en richtlijnen zodat er een betere interpretatie van de 

resultaten van de motorische ontwikkeling van het kind met CP mogelijk is (Russell, D.J. et 

al., 1993; Russell, D.J. et al., 2000). Met behulp van een bijhorend software programma 

(GMAE= Gross motor ability estimator) is het mogelijk om GMFM-profielen op te maken van 
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ieder kind waarmee men kan zien op welk niveau hij functioneert en welke vaardigheden 

binnen bereik liggen (Ketelaar, M. et al., 2003). 

De GMFM heeft reeds verschillende voor- en nadelen, die uit de diverse artikels met 

bespreking van de GMFM samengevat werden in de tabel (figuur 6) (Ketelaar, M. et al., 2003; 

Knox, V. & Evans, A.L. 2002; Russell, D.J. et al., 1993; Trahan, J. & Malouin, F. 1999; van 

Schie, P. et al., 2005). 

 

Figuur 6: “Voor- en nadelen van de GMFM” (Ketelaar, M. et al., 2003; Knox, V. & Evans, A.L. 

2002; Russell, D.J. et al., 1993; Trahan, J. & Malouin, F. 1999; van Schie, P. et al., 2005) 

 

Voordelen  Nadelen 

Het niveau van motorische ontwikkeling 

objectief en gestandaardiseerd vastleggen. 

Lange duur van testafname (gemiddeld 1 

uur). 

Mogelijkheid om voor- of achteruitgangen 

over tijd waar te nemen. 

Moeilijk af te nemen bij heel jonge 

kinderen, kinderen met visuele problemen 

of gedragsproblemen en is moment 

afhankelijk van het kind. 

Een duidelijk omschreven test met weinig 

materiaal, gemakkelijk af te nemen. 

Enkel de kwaliteit wordt gemeten, niet de 

kwantiteit van het bewegen. 

De functionele vaardigheden sluiten dicht bij 

dagelijks activiteiten aan. 

De niet uit te lokken items moeten als 0 

gescoord worden. 

Verschillende score mogelijkheden: totaal-, 

dimensie- en doel-score. 

Goed functionerende kinderen behalen 

snel de maximum score waardoor een 

plafondeffect wordt weergegeven. 

Apparte scoring voor het gebruik van 

hulpmiddelen, orthesen mogelijk. 

Moeilijke interpretatie van de score 

verandering. 

Kan een ondersteuning zijn voor het opstellen 

van een behandelplan en het bepalen van het 

nut van orthesen . 

De test is beperkt sensitief voor 

veranderingen. 
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3.2.1.2 Betrouwbaarheid  

 

Meetmethoden moeten steeds aan een aantal voorwaarden voldoen voor ze in gebruik 

genomen kunnen worden. Naast betrouwbaarheid en validiteit moet een evaluatieve meting 

veranderingen kunnen waarnemen (Rosenbaum, P.L. et al., 1990). 

 

Een testbatterij is betrouwbaar als bij herhaalde metingen een consistent resultaat 

waargenomen wordt (Carmines, E.G. & Zeller, R.A., 1979; Mitchell, S.K. 1979). De 

testpersoon, de tester en de omgeving kunnen deze betrouwbaarheid beïnvloeden. Om aan de 

vooropgestelde betrouwbaarheid te kunnen voldoen is het aanbevolen deze enkel bij de 

populatie waarvoor hij ontwikkeld is te gebruiken (Russell, D.J. et al., 1994). 

De gemeten reproduceerbaarheid wordt uitgedrukt door de Pearson‟s correlatiecoëfficiënt (r) 

met waarden tussen de 0=onbetrouwbaar en 1=betrouwbaar. De meetwaarden moeten zowel 

nauwkeurig als precies zijn (Carmines, E.G. & Zeller, R.A., 1979). 

De betrouwbaarheid kan worden ingedeeld in inter-betrouwbaarheid (als verschillende 

personen hetzelfde resultaat bekomen) , en intra-betrouwbaarheid wat betekent dat één 

persoon bij verschillende metingen hetzelfde resultaat bekomt (Russell, D.J. et al., 1993). 

Uit de studies van Russell en collega‟s (1993) kunnen we bepalen dat de GMFM op alle items, 

behalve één, zowel voor inter- als intra- betrouwbaarheid een correlatiecoëfficiënt van 0.90 

bereiken want als betrouwbaar kan aanvaard worden (figuur 6). 

 

Figuur 7:  „Inter- en intra betrouwbaarheid met correlatiecoëfficiënt na herhaald gebruik van 

de GMFM‟ (Russell, D.J. et al., 1993) 

 

GMFM Dimensie Inter-betrouwbaarheid Intra-betrouwbaarheid 

1) liggen en rollen 0,99 0,87 

2) zitten 0,99 0,92 

3) kruipen en knielen 0,99 0,98 

4) staan 0,92 0,99 

5) stappen, lopen en 

springen 

0,99 0,99 

Totaal 0,99 0,99 
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De GMFM is tot nog toe het meest geaccepteerde, gevalideerde en betrouwbare 

meetinstrument (Ade-Hall, R. & Moore, P., 2009; Russell, D.J. et al., 1993). Volgens Russell, 

D.J. en collega‟s (1993 & 1994) stijgt na één dag “training workshop” de betrouwbaarheid van 

deze test nog meer daar deze, na inoefening door de tester, preciezer kan worden 

uitgevoerd. Het volgen van de handleiding is essentieel om het kind een correcte score te 

geven (Russell, D.J. et al., 1993). 

 

De validiteit is de mate waarin de test meet wat hij zou moeten meten (Carmines, E.G. & 

Zeller, R.A., 1979; Kaplan, R.M. et al., 1976). Een hoge betrouwbaarheid is een voorwaarde 

voor validiteit. 

Russell, D.J. en collega‟s (1993) onderzochten de validiteit door de test te evalueren bij 

verschillende groepen van kinderen met CP, vertrekkende vanuit verschillende hypothesen. 

De eerste bevinding was dat de correlatie tussen score van GMFM groter is voor therapeuten 

die het kind niet kennen, daarop volgt de behandelende therapeut en met als laagste score 

de ouders. Een andere bevinding was dat kinderen met milde CP grotere verandering 

vertonen in score dan kinderen met ernstige CP, ernstige aandoening beperkt het meest de 

ontwikkeling van motoriek. Kinderen jonger dan drie jaar zonder aandoening vertonen meer 

verandering in score dan kinderen boven de drie jaar wat duidelijk maakt dat er een 

verschillende snelheid in het proces van ontwikkeling is naargelang de leeftijd. 

Verschillende studies hebben reeds aangetoond dat de GMFM een valide meetmethode van 

verandering van grove motoriek bij kinderen met CP is ( McCarthy, M.L. et al., 2002; 

Nordmark, E. et al., 2000; Russell, D. J. et al., 1989). 

 

Responsiviteit is een derde belangrijke parameter van de meetmethoden, met als doel de 

veranderingen over de tijd te meten. Validiteit evalueert of de meetmethode degelijk meet 

wat hij verondersteld wordt te meten, met als gevolg dat responsiviteit een onderdeel van 

validiteit is (Carmines, E.G. & Zeller, R.A., 1979; Hays, R.D., 1992; Stratford, P.W. et al., 

1996). 

Definities van responsiviteit kunnen in drie onderverdeeld worden. Ten eerste, de 

mogelijkheid om veranderingen in het algemeen waar te nemen. Ten tweede, de 

mogelijkheid om klinisch belangrijke verschillen waar te nemen. Ten derde, de mogelijkheid 

om reële veranderingen in concepten te meten (Terwee,  C.B. et al., 2003). 

Momenteel is nog geen consensus beschikbaar over de meetmethode van de responsiviteit. 

Vos-Vromans en collega‟s (2005) maakten gebruik van de veel voorkomende Effect Size (ES) 
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en Standardised Response Mean (SRM) om de responsiviteit na te gaan met verschillende 

bevindingen als resultaat. Bijna alle dimensies van de GMFM en de totale score zijn 

responsief, wel geeft de ES een lagere score dan de SMR. Voor alle dimensies van de GMFM, 

behalve het staan, is de responsiviteit hoger voor jongere kinderen. Dit komt overeen met de 

bevindingen uit de groeicurve waar er een afvlakking is van de curve na een bepaalde leeftijd 

(Rosenbaum, P.L. et al., 2002). De responsiviteit stijgt met de moeilijkheidsgraad van de 

dimensies, met de verklaring dat dimensie I, II en III relatief gemakkelijk zijn voor kinderen 

met milde CP (Vos-Vromans, D.C.W.M. et al., 2005). Anderzijds daalt de sensitiviteit om 

veranderingen aan te tonen wanneer het kind hierop bij aanvang reeds maximaal of minimaal 

scoorde (Knox, V. & Evans, A.L. 2002). 

 

De betrouwbaarheid en de validiteit is eveneens onderzocht voor de vertaalde versie in het 

Nederlands (Ketelaar, M. et al., 2003). 

 

3.2.1.3 Gebruik van de GMFM in de literatuur 

 

Voorgaande studies hebben aangetoond dat GMFM gebruikt kan worden ter evaluatie van de 

grove motoriek. 

Trahan, J. & Malouin, F. (1999) hertesten na acht maanden behandeling de grove motorische 

ontwikkeling aan de hand van de GMFM. Zowel milde, matige als ernstige CP‟s bereikten 

volgens hen een significante verbetering. 

 

Reeds verschillende studies hebben de GMFM gebruikt ter evaluatie van een behandeling. 

Bower, E. & McLellan, D.L. (1992) toonde een significante verbetering in alle dimensies van 

de GFMF na een intensieve behandelingsperiode met verhoogde frequentie van therapie. Een 

andere studie kon een verbetering in de dimensies zitten en kruipen voor quadriplegie en 

diplegie na selectieve dorsale rhizotomie aantonen (McLaughlin, J.F. et al., 1994). Russell, 

D.J. en collega‟s (1993) stelden dan weer significante verbeteringen vast op basis van de 

GMFM-schaal, tot bijna één jaar na de behandeling van CP-kinderen met Botulinum toxine 

(Reddihough, D.S. et al., 2002; Scholtes, V.A. et al, 2006). Ade-Hall, R. & Moore, P. (2009) 

toonden aan dat de GMFM niet genoeg verandering zal detecteren bij milde aandoeningen, 

waardoor dus geen verandering gedetecteerd zal worden bij een kind met CP dat reeds kan 

wandelen. Dit kan wel bij een kind dat CP heeft met gegeneraliseerde spasticiteit (Boyd, N. & 
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Graham, H.K., 1999; Graham, H.K. et al., 2000; Russell, D.J. et al., 1993). Kinderen met een 

oorspronkelijk lagere score voor motorische functie vertonen op korte termijn een minder 

grote verbetering dan kinderen die een betere score vertonen bij aanvang. Die met een 

initieel hogere score zullen op lange termijn meer verbetering vertonen, daar zij de nieuw 

aangeleerde motorische vaardigheden gemakkelijker leren toe te passen in het dagelijks 

leven (Scholtes, V.A. et al., 2007). Een ander beschreven fenomeen volgens Sutherland, D.H. 

en collega‟s (1999) is het bereiken van een plafondeffect rond de leeftijd van twaalf jaar, dit 

fenomeen wordt door andere studies ondersteund (Boyd, N. & Graham, H.K., 1999; Russell, 

D.J. et al., 1993). 

 

3.2.2 Andere evaluatiemethoden op activiteitenniveau 

 

Gross Motor Performance Measure (GMPM): 

De Gross Motor Performance Measure (GMPM) gaat de kwaliteit van de beweging na (Boyce, 

W.F. et al., 1995). Een combinatie van de GMFM en de GMPM heeft aldus het potentieel om 

sensitieve metingen te doen (Ade-Hall, R. & Moore, P., 2009). De GMPM kan ook afgenomen 

worden indien kinderen te klein zijn voor coöperatie bij een ganganalyse. Volgens Corry, I.S. 

en collega‟s (1998) is de GMPM minder duur en makkelijker beschikbaar dan de ganganalyse.  

 

Driedimensionele ganganalyse: 

Voor het evalueren van het stappen is de driedimensionele ganganalyse een veel gebruikte 

methode. Deze gebeurt in combinatie met oppervlakkige elektromyografie (EMG) van de 

spieren van de onderste ledematen. Er worden reflecterende markers op vooraf bepaalde 

anatomische punten geplaatst (Desloovere, K. et al., 2001). Deze markers meten de hoeken 

van de gekozen gewrichten in drie vlakken doorheen de volledige gangcyclus. De power, 

moment en grondreactievector worden gemeten op een krachtenplatform (Gage, J.R., 

2009a). Nadien analyseert de computer welke biomechanische aspecten het pathologisch 

bewegingspatroon zouden kunnen veroorzaken  

(http://faber.kuleuven.be/onderzoek/dep3/neuro/onderz_projecten.htm). Dit is een valide 

en objectieve analyse van verschillende tijd- en ruimteparameters zoals bijvoorbeeld de 

staplengte, de schredelengte, de cadans, de stapsnelheid, de drukverdeling (Desloovere, K. 

et al., 2001; Gage, J.R., 2009b). 

Er wordt met video-opnames gewerkt indien de kinderen te klein zijn waardoor de afstand 

tussen de markers te kort is, of indien er gebrek is aan medewerking (Boyd, N. & Graham, 
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H.K., 1999; Desloovere, K. et al., 2001; Graham, H.K. et al., 2000; Molenaers, G. et al., 1999; 

Sutherland, D.H. et al., 1999). De Physician Rating Scale (PRS) is een subjectieve video-

opname die het blootsvoets stappen in frontaal en sagitaal vlak evalueert (Scholtes, V.A. et 

al., 2007). Volgens een studie van Corry, I.S. en collega‟s (1998) is er een lage intertester 

betrouwbaarheid en is er algemeen nog te weinig geweten over de validiteit en 

betrouwbaarheid van deze observatiemethode (Ade-Hall, R. & Moore, P., 2009; Forssberg, H. 

& Tedroff, K.B., 1997). 

Door deze nauwkeurige observatie kunnen de spieren die bijdragen tot de oorzaak van het 

pathologisch bewegingspatroon bepaald worden (Desloovere, K. et al., 2001; Gage, J.R., 

2009b). Vervolgens kunnen individuele doelen opgesteld worden om de functie, gang, balans 

en zitcontrole te verbeteren (Leach, J., 1997). 

 

Andere mogelijke meetinstrumenten zijn de: 

PEDI (= pediatric evaluation of disability inventory) een vragenlijst voor ouders bestaande uit 

drie delen, die elk betrekking hebben tot drie domeinen : zelfverzorging, ambulantie en 

sociaal functioneren. 

De MOVRA of Mobiliteits Vragenlijst voor ouders is ontwikkeld om de ernst van de 

verplaatsingsbeperking van het kind, in zijn omgeving, te meten. De vragenlijst bevat vragen 

over dagelijkse activiteiten en de hoeveelheid moeite die het zelfstandig uitvoeren van deze 

activiteiten kost. 

 

3.3 Evaluatie op participatieniveau 
 

Er kunnen verschillende vormen van onderzoek gebruikt worden om het participatieniveau 

van een kind met CP te evalueren. Hieronder worden de drie belangrijkste verder toegelicht. 

 

CAPE-vragenlijst: 

Er wordt frequent gebruik gemaakt van de CAPE vragenlijst daar deze specifiek 

participatiegericht is. De CAPE-vragenlijst is gericht op het evalueren van het 

participatieniveau bij kinderen (Imms, C., 2008; King, G.A. et al.,2006). Ze is opgesteld voor 

kinderen tussen zes en twaalf jaar om buitenschoolse activiteiten te evalueren. Er worden 

over 55 verschillende activiteiten telkens vijf vragen gesteld: 1) Heeft het kind de activiteit 

voltooid in de voorbije vier maanden?, 2) Hoeveel maal?, 3) Met wie?, 4) Waar? en 5) Hoe leuk 



31 
 

vond hij het? Met deze lijst kunnen de verschillende dimensies van participatie, de diversiteit 

en de frequentie gemeten worden. 

De vragenlijst gaat over activiteiten waarin de kinderen zich engageren na school. Het gaat 

hier niet over de succeservaring of de hulp die ze eventueel nodig hebben. Deze vragenlijst 

kan in verschillende landen worden afgenomen en er is geen specifieke opleiding nodig om 

deze test te interpreteren. De Cape neemt 30 à 45 minuten in beslag. De test kan niet 

gebruikt worden bij kinderen die de mogelijkheid niet hebben om te reageren en/of te 

antwoorden. Het is een valide en betrouwbare test (King, G.A. et al.,2006). 

 

Health related quality of life score: 

In de literatuur worden ook health related quality of life (HRQOL) scores gebruikt om de 

levenskwaliteit van kinderen met CP te evalueren (Vargus-Adams, J., 2005). In verschillende 

studies werd voor het evalueren van de HRQOL de childhood health questionnaire (CHQ) 

gebruikt. Dit is een algemeen, gevalideerd en betrouwbaar meetinstrument om de gezondheid 

bij kinderen te bepalen en hun functionele status en welzijn te evalueren (Vargus-Adams, J., 

2005; Waters, E. et al., 2000). Hoe ernstiger een aandoening, hoe meer medische problemen 

er zijn en hoe lager de HRQOL scores zullen zijn (Vargus-Adams, J., 2005). Dit komt overeen 

met een hogere GMFCS score. 

 

Ook de Life-Health questionnaire werd in de literatuur teruggevonden (Fauconnier, J. et al., 

2009). Deze bestaat uit 62 items die gegroepeerd worden in elf domeinen, zowel op ADL als 

op sociaal vlak. Er wordt per item gevraagd of het kind hulp nodig heeft om het doel te 

bereiken en hierbij moet er gespecificeerd worden welke hulp gebruikt werd (vb. spalk). Een 

lagere participatie wordt geassocieerd met motorische dysfuncties. Algemeen wordt 

vastgesteld dat kinderen met meer pijn en een dysfunctie, zoals kinderen met CP, een 

beperktere participatie vertonen (Fauconnier, J. et al., 2009) 
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4. Besluit 
 

Uit de literatuur blijkt dat kinderen met Cerebral Palsy algemeen behandeld worden door 

middel van veel verschillende kinesitherapeutische behandeltechnieken. Er zijn weinig 

richtlijnen terug te vinden over welke therapiemethodes het meest geschikt zouden zijn om 

functionele doelstellingen te bereiken voor deze kinderen. Er is eveneens weinig evidentie te 

vinden in de literatuur over richtlijnen van de behandeltechnieken en de bekomen effecten. 

Het gebruik van een doelgericht therapieprogramma met specifieke doelen op ICF niveau kent 

de laatste jaren zijn opmars. Dankzij het ICF classificatiesysteem kan de therapeut een 

overzicht behouden van de therapeutische doelstellingen en kunnen deze individueel 

geëvalueerd worden. Zowel de technieken als de effecten van de interventies worden zelden 

ingedeeld op de drie niveaus van dit classificatiesysteem. Het is onduidelijk of behandeling op 

één van deze drie niveaus een invloed op een ander niveau teweegbrengt. Om deze redenen 

is het belangrijk om de gevonden literatuur te bundelen en in te delen volgens het ICF 

classificatiesysteem, zowel de interventie als de bekomen effecten. Zo kan men mogelijke 

interactie nagaan en algemene richtlijnen opstellen. 

 

Kinderen kunnen over verloop van tijd evolueren in grof motorische vaardigheden, wat aan de 

hand van de GMFM geobjectiveerd kan worden. Deze evolutie kan zowel door natuurlijke 

ontwikkeling als door bepaalde toegepaste behandeltechnieken tot stand komen. Aan de hand 

van een dagboek trachten we de gekregen behandeling te vergelijken met de resultaten uit 

de literatuur om zo in de toekomst specifiekere, effectvolle behandelingsplannen op te 

stellen. 
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Onderzoeksvraag 
 

Welke evidentie over kinesitherapie bij kinderen met CP vinden we in de literatuur en zien 

we dat kinderen die in de praktijk positief evolueren op GMFM, afhankelijk zijn van die 

kinesitherapie. 

 

Het doel van deze studie is het nagaan 

1) van de evidentie van de verschillende behandeltechnieken en -concepten volgens de 

literatuur. De effecten van deze behandeltechnieken nagaan per ICF niveau en zoeken 

naar interactie tussen deze drie niveaus.  

Kunnen klinische richtlijnen afgeleid worden indien we een duidelijke evidentie 

vinden?  

2) van de grof motorische wijzigingen over een periode van tien weken bij een groep 

kinderen met CP, van het type diplegie, aan de hand van de GMFM (Gross Motor 

Function Measure) in een kleine bijkomende pilootstudie. Hierbij willen we eveneens 

de gebruikte behandeltechnieken aan de literatuur linken.  

 

We veronderstellen dat verschillende behandeltechnieken op dezelfde aspecten zullen 

inwerken en vermoeden weinig interactie tussen stoornis- activiteit- en participatieniveau. 

Op tien weken tijd zou er op jonge leeftijd een positieve evolutie mogelijk kunnen zijn die 

afhankelijk is van de verkregen therapie. 
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1. Onderzoek van evidence based kinesitherapeutische interventies 

1.1 Methodologie   

 

In deze studie geven we een overzicht over de effectiviteit van verschillende 

basisbehandeltechnieken en concepten, gebruikt bij de behandeling van de onderste 

ledematen bij kinderen met CP. De indeling gebeurt volgens het ICF model. Zo kunnen 

algemene richtlijnen opgesteld worden voor het bekomen van een behandelplan en kan een 

therapeut zijn behandeling wetenschappelijk structureren en plannen. 

 

1.1.1  Zoekstrategie literatuur 

 

Een uitgebreid literatuuronderzoek over beschreven effecten van basisbehandeltechnieken en 

-concepten werd uitgevoerd op literatuur van de voorbije 15 jaar aan de hand van 

verschillende databanken (Web of sience, Pubmed, Cochrane Library, Physiotherapy Evidence 

Database (PEDro) en CINAHL). 

In deze databanken voerde men algemene zoektermen (cerebral palsy, physiotherapy, 

physical therapy, exercise, training) en specifiekere zoektermen in (functional training, 

functional therapy, stretching, electrical stimulation, electrostimulation, massage, strength, 

treadmill, balance, weight bearing, neurodevelopmental treatment, bobath, petö, conductive 

therapy, conductive education, vojta, reflex locomotion, paterning, doman delacato, sensory 

integration, hydrotherapy, aquatic therapy, hippotherapy, horse riding, goal setting). 

 

Enkel Engelstalige artikels, gepubliceerd in tijdschriften tussen januari 1995 en december 

2009 werden geïncludeerd. De artikels bespraken basisbehandeltechnieken met focus op de 

onderste ledematen en romp bij kinderen en adolescenten (tot 18 jaar) met CP. Indien ze 

handelden over verschillende pathologie, de behandeling van bovenste ledematen of 

postoperatieve behandeling werden ze geëxcludeerd. 

 

Een eerste selectie van de gevonden artikels werd gemaakt op basis van de titels, abstract 

met een resultaat van 167 artikels over behandeltechnieken en 121 artikels over de 

verschillende behandelconcepten. Indien de titel of abstract niet voldoende informatie 

verschafte over de inclusie en exclusie criteria werd het volledige artikel gelezen. 
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Ten tweede werden alle artikels onder de vorm van case-studie, advies van experts en niet-

systematische reviews geëxcludeerd. 

Tenslotte werd de referentielijst van alle systematische reviews die geïncludeerd waren 

nagekeken en werden de ontbrekende artikels opgezocht (figuur 8). Indien er twijfel bij 

bepaalde artikels ontstond werden deze door drie onafhankelijke personen herlezen en 

besproken tot een consensus bereikt werd. 

Het resulterend aantal artikels die in de studie opgenomen werden zijn 91 artikels over 

behandeltechnieken en 52 artikels over de verschillende behandelingsconcepten, een verdere 

onderverdeling van het aantal artikels per behandeltechniek en concept zijn te vinden in 

figuur 9. 

 

Figuur 8: “zoekstrategie inclusie artikels onderzoek naar effectiviteit behandeltechnieken en 

–concepten” 
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Figuur 9: Aantal artikels na toepassen van inclusie, exclusie criteria 

Stoornisniveau Stretching (n= 5) 

Krachttraining (n= 26) 

     Isotone (n= 11) 

     Functionele (n=5) 

     Isokinetische (n=2) 

     Isometrische (n=1) 

     Gemengde (n=1) 

Uithouding (n= 10) 

Gewichtsdragende oefeningen (n=7) 

Elektrische stimulatie (ES) (n= 13) 

Activiteitenniveau Evenwicht (n=6) 

Loopband (n= 13) 

Functionele therapie (n= 7) 

Participatieniveau Massage (n= 4) 

Concepten Concepten benadering (n=31) 

Additionele therapie (n=21) 

 

1.1.2  Data-analyse 

 

Voor dit luik van het onderzoek werd gebruik gemaakt van de AACPDM (The American 

Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine) richtlijnen. Zij ontwikkelden een 

systeem om literatuur over specifieke interventies bij kinderen met ontwikkelingsproblemen 

samen te vatten, zonder de behandeling hierbij te bepalen (Darrah, J. et al., 2008). Bekomen 

behandelingseffecten worden volgens het ICF classificatiesysteem ingedeeld en artikels 

krijgen afhankelijk van hun design een kwaliteitsscore. Nadien werden de verkregen data 

geanalyseerd met het softwarepakket SPSS 16.0. 

 

Elk artikel werd volledig nagelezen en een indeling van verschillende relevante aspecten werd 

per artikel in een tabel verwerkt. (1) Het design (studie-opzet) van het artikel:group design, 

single subject design of een systematic review. Een group design beschikt over twee of meer 

groepen patiënten die gelijktijdig in het onderzoek deelnemen, frequent met een 

verschillende behandeling, die naderhand vergeleken wordt. In een single subject design 
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dient de patiëntengroep als zijn eigen controlegroep, er is vb. een niet-interventie fase 

gevolgd door een interventie fase met daaropvolgend een niet-interventie fase (=ABA). Een 

systematic review daarentegen heeft als doel verschillende artikels over een bepaald 

onderwerp samen te brengen.(Gay, L.R. & Airasian, P. 2003; McMillan, J.H. 2004). 

(2) De populatie bespreking met het aantal patiënten die in de studie betrokken waren 

(eventueel onderverdeling van experiment en controle groep), en het type CP met de 

leeftijdsrange. (3) Het type behandeling en de frequentie (aantal weken therapie, frequentie 

per week). (5) De evaluatie methode en duur met follow-up indien aanwezig.(6) De resultaten 

van de verschillende onderzoeksgroepen, hierbij werden de verschillende verkregen effecten 

van de behandeltechnieken ingedeeld volgens het ICF classificatiesysteem (stoornisniveau, 

activiteitenniveau, participatieniveau en persoonlijke, omgevingsfactoren). (6) Samenvatting 

en conclusie. 

Alle artikels werden naar het ICF classificatie systeem (stoornis, activiteit, participatie) 

ingedeeld en gegroepeerd volgens het type van de behandeling. 

 

Vervolgens werd ieder geselecteerd artikel aan de hand van de American Academy of 

Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM) beoordeeld volgens „level of evidence‟. 

Deze geeft de kracht van de gevonden resultaten weer en is afhankelijk van het design dat 

eerder bepaald werd. Zowel voor de group als single subject design kan je aan de hand van 

een tabel de level of evidence vastleggen (bijlage 7). Voor een group design moet je nagaan 

of deze een randomized controlled trial (RCT), cohort studie met of zonder controle groep, 

case serie of een case-control studie is. Voor de single subject design maken we een 

onderverdeling in non-randomized CT met verschillende onderzoeksfasen en randomized 

single subject design. Een RCT is een experimentele design waar willekeurig verschillende 

interventies toegewezen worden aan patiënten met een aandoening, meestal is er een groep 

met een controle behandeling (wat betekent geen behandeling of placebo). De actieve en 

controle behandeling verloopt gelijktijdig. 

Naast het experimentele design komen observationele designs frequent voor, waaronder de 

cohort en case-control studie. 

Een cohort studie beschrijft de incidentie in verloop van tijd en zoekt een associatie tussen 

risicofactoren en een bepaalde outcome. Ze kan zowel prospectief (de te onderzoeken 

variabelen worden voor de outcome gedefinieerd) als retrospectief (de gegevens worden 

verzameld nadat de outcome plaatsvond) zijn. Ze start met een groep patiënten met 
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gelijkaardige kenmerken (initieel ziektevrij, interventievrij) die dan over een bepaalde 

periode wordt opgevolgd (pre-post test), dit kan met of zonder controlegroep. 

Een case-control studie is retrospectief en start met patiënten met de ziekte (case) welke 

tegenover controle patiënten geplaatst worden en zoekt dan bepaalde risicofactoren (Darrah, 

J. et al., 2008; De Moor, G. &Van Maele, G., 2006). 

Hoe krachtiger de studie hoe hoger het niveau (= level 1, de interventie is verantwoordelijk 

voor de outcome) en hoe zwakker de studie hoe lager de level of evidence (=level 5, 

suggereert enkel de mogelijkheid dat de interventie verantwoordelijk zou kunnen zijn) 

(Darrah, J. et al., 2008). Drie onafhankelijke personen kenden per artikel een design type 

met bijhorende score toe. Indien deze resultaten afweken van elkaar werd, na overleg, tot 

een consensus gekomen. De Kappa coëfficiënt werd toegepast op de score van vier personen, 

dit bepaalt de graad van overeenkomst van de metingen met een waarde tussen 0 (= geen 

overeenkomst) en 1 (= perfecte overeenkomst) hebben. Dit resulteerde in acceptabele Kappa 

waarden van 0,608 tot 0,919. 

 

Bijlage 7: “Levels of evidence based on research design types” (Darrah, J. et al., 2008) 

 

Tenslotte werden de artikels eveneens gecontroleerd op kwaliteit (conduct score) aan de 

hand van de American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM). Bij 

een group design moet op 7 vragen een ja (=criteria aanwezig) of neen antwoord gegeven 

worden, voor een single subject design zijn 14 vragen en voor een systematic review zijn 10 

vragen te beantwoorden (bijlage 8). Het aantal ja antwoorden wordt opgeteld en deze 

bepalen de sterkte van de kwaliteit van het onderzoek, afhankelijk van het design (figuur 10). 

Een score werd bekomen, na overleg door de drie onafhankelijke personen, met een 

betrouwbaarheidscoëfficiënt van 0,640 voor group design, 0,352 voor single subject design en 

0,888 voor systematic reviews . Het AACPDM beveelt aan om enkel de artikels met een level 

of evidence 1, 2, of 3 te verwerken in verdere studies, maar daar sommige studies ondanks 

een slechte level of evidence toch een hoge conduct score bereiken verkiezen wij deze 

studies eveneens te includeren. 

 

Bijlage 8: “Assessment of a study conduct as proposed by the AACPDM” (Darrah, J. et al., 

2008) 
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Figuur 10: “sterkte van de kwaliteit van het onderzoek” (Darrah, J. et al., 2008) 

 Group design studies Single subject design 

studies 

Systematic review 

Sterke 

betrouwbaarheid 

Score 6-7 11-14 >7 

Matige 

betrouwbaarheid 

4-5 7-10  

Zwakke 

betrouwbaarheid 

=/<3 <7  
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1.2 Resultaten  

1.2.1 Stoornisniveau 

1.2.1.1 Stretching 

 

Twee single subject design, twee systematic review en één RCT over stretchingstechnieken 

werden geselecteerd. Allen met een matige „level of evidence‟ en matige conduct score 

(bijlage 9). De effectiviteit van het passief stretchen werd enkel op stoornisniveau bepaald, 

met name op de beweeglijkheid (met goniometer) en de spasticiteit (met de Modified 

Ashworth Scale). Eén studie toonde hierbij een matig positief effect aan (level 2, Khalili, M.A. 

& Hajihassanie, A. 2008), dat bevestigd werd door de system reviews met een inclusie van 14 

artikels. 

Fragala, M.A. en collega‟s (2003) daarentegen toonden een significante vermindering van de 

beweeglijkheid aan, na het niet behandelen gedurende vijf weken en geen significante 

verbetering van de beweeglijkheid na de interventie. 

Stretchen in combinatie met warmte applicatie of elektrostimulatie geeft dan weer een 

toegevoegd positief effect (Glory, P.S.L. 2008; Khalili, M.A. & Hajihassanie, A. 2008). 

De gemiddelde duur van interventie periode was 8,17 weken (met standaarddeviatie (SD) 

10,40) met een frequentie van 4,5 maal per week (SD 2,78). 

 

Bijlage 9: “Overzicht artikels stretching” 

 

1.2.1.2 Krachttraining 

 

De twintig artikels die het effect van krachttraining bespreken kan men onderverdelen in vijf 

verschillende luiken, nl. isotonische, isokinetische, isometrische, functionele en gemengde 

training. 

 

-Het effect van de isotonische krachttraining werd aan de hand van elf artikels (zes case-

series = level 4, één non randomized CT = level 4, drie smaller RCT = level 2 en één single 

subject design AB = level 4) besproken (bijlage 10). Gemiddeld werd een  frequentie van 4 

maal (SD 3,5) per week gedurende 6,36 (SD 1,80) weken toegepast. De weerstand varieert van 

65% tot 80% van 1RM, maar algemeen was hierover weinig informatie beschikbaar. De meest 

besproken spieren zijn de quadriceps, knieflexoren, -extensoren, enkelflexoren, -extensoren, 
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heupabductoren en -extensoren, met in sommige artikels een duidelijke beschrijving van 

oefeningen. 

Acht studies geven op stoornisniveau een krachtsverbetering weer, waarbij Lee, J.H. (2008) 

en collega‟s een significante verbetering van kracht aantonen (Damiano, D.L. et al., 1995a; 

Damiano, D.L. et al., 1995b; Damiano, D.L. et al., 1998; Eek, M.N. et al., 2008; McNee, A. et 

al., 2009; Morton, J. et al., 2005; Unger, M. et al., 2006) . Er is mogelijk een positieve 

invloed op het spiervolume, energieverbruik en range of motion (Eagleton, M. et al., 2004 ; 

McNee, A. et al., 2009). Een level 2 studie toonde na training een verbeterde economische 

bewegingswaarde aan (Unger, M. et al., 2006). Op activiteitenniveau treedt er een 

significante verbetering van gang en grove motoriek op . Geen enkele studie bespreekt echter 

het effect op participatieniveau. 

 

Bijlage 10: “Overzicht artikels isotonische krachttraining” 

 

-Twee artikels waaronder één met matige en één met sterke level of evidence tonen een 

verbetering van kracht- en stapefficiëntie aan (bijlage 11). Het artikel met level 2 kan een 

significant effect op de drie ICF niveaus aantonen (Engsberg, J.R. et al., 2006). Mac Phail, 

H.E. & Kramer, J.F. (1995) toont aan dat er mogelijks geen negatieve invloed op de 

spasticiteit is door. 

 

Bijlage 11: “Overzicht artikels isokinetische krachttraining” 

 

-Over isometrische krachttraining werd maar één smaller RCT geïncludeerd met een goede 

level of evidence en matige conduct score, een trainingsperiode van 12 weken met 11 

kinderen (bijlage 12). Dit artikel toont positieve effecten op stoornis- en activiteitenniveau, 

verbeterde quadricepskracht maar niet van de triceps surae. Het kon geen significante 

verbetering op stapsnelheid aantonen na toepassen van krachttraining, tegenover het 

toepassen van neuromusculaire elektrische stimulatie met significante toename van 

stapsnelheid. 

 

Bijlage 12: “Overzicht artikels isometrische krachttraining” 

 

 



42 
 

-Vijf studies met een totaal van 45 kinderen onderzochten de effectiviteit van functionele 

krachttraining, bestaande uit een thuis oefenprogramma van gemiddeld 5.4 weken aan een 

frequentie van 2.4 maal per week met taakspecifieke oefeningen aan 8 à 10 herhalingen 

(bijlage 13). Men kon voornamelijk een significante verbetering weergeven op 

activiteitenniveau van de grof motorische functies (Liao, H.F. et al., 2007; Salem, Y. & 

Goodwin, E.M. 2009). Dodd en collega‟s (2003) toonden met hun krachtige studie een 

krachttoename aan maar geen toename op grove motoriek. Een level 5 studie toonde 

mogelijks een verbetering van de lichaamsperceptie en functionele prestaties, met eventueel 

een grotere participatie in (na-) schoolse activiteiten als gevolg (McBurney 2003). De meeste 

studies raden een frequentie van 2-3 maal per week met 8-10 herhalingen aan. 

 

Bijlage 13: “Overzicht artikels functionele krachttraining” 

 

-Fowler, E. et al., 2001 konden met een non-randomized CT, na gemengde training van de 

quadriceps, geen effect op stoornisniveau aantonen maar ook geen negatieve invloed op de 

spasticiteit (bijlage 14). 

 

Bijlage 14: “Overzicht artikels gemengde krachttraining” 

 

1.2.1.3 Andere  

 

Uithoudingstraining: 

Het effect van uithoudingstraining op kinderen met CP werd aan de hand van acht artikels 

met level of evidence 2 en 4 en twee systematische reviews bestudeerd (bijlage 15). 

Uithoudingstraining heeft positieve effecten op stoornisniveau aangetoond met level of 

evidence 2 en met zwakke kwaliteitsscore. Dit met voornamelijk een significante verbetering 

van de aërobe en van de anaërobe capaciteit, spierkracht en zuurstofopname (Uninithan, V. 

et al., 2007; van den Berg-Emons, et al., 1998; Verschuren, O. et al., 2007 ) wat enkel 

bevestigd werd door een studie met lagere level of evidence (Darrah, J. et al., 1999). Deze 

drie studies toonden eveneens een significante verbetering op activiteitenniveau, waaronder 

grof motorische functies, wat eveneens waargenomen werd in minder sterke studies (Gorter, 

H. et  al., 2009; Williams, H. et al., 2007). Verbetering op participatieniveau werd gemeten 

aan de hand van de CAPE en de HRQL door Verschuren en collega‟s (2007) (level of evidence 
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2) met een mogelijke positieve invloed op de persoonlijke factoren, met inbegrip van het 

zelfbeeld en fysische verschijning (Schlough, K. et al., 2005). 

 

Bijlage 15: “Overzicht artikels uithoudingstraining” 

 

Gewichtdragende oefeningen: 

Drie artikels met een level of evidence 2 en zwakke tot matige conduct score, waaronder één 

systematische review, één artikel met een level of evidence 3 en matige conduct score en 

drie artikels met een level of evidence 4 en zwakke conduct score werden geïncludeerd om 

het effect van gewichtdragende oefeningen na te gaan (bijlage 16). Er was een grote variatie 

in duur van het programma ( twee weken tot negen maanden), met een totaal van 89 

kinderen en een frequentie van 2 tot 5 maal per week. Twee level of evidence 2 studies 

tonen een postief effect op botdensiteit aan maar geen verandering op activiteitenniveau 

(Caulton, J.M. et al., 2004; Chad, K.E. et al., 1999). Een mogelijks positief effect op 

botdensiteit, ROM, darm-activiteiten, gedragskenmerken en dagelijkse activiteiten werd door 

artikels met level of evidence 4 weergegeven (Gibson, S.K. et al., 2009; Gudjonsdottir, B. et 

al., 2002; Katz, K. et al., 2000). 

 

Bijlage 16: “Overzicht artikels gewichtdragende oefeningen” 

 

Elektrische stimulatie (ES): 

Twee sterke RCT studies (level of evidence 2) en één zwakkere case serie bespreken de 

effecten van Treshold elektrische stimulatie (TES) op stoornisniveau, activiteitenniveau, en 

omgevingsfactoren (bijlage 17). Dit werd onderzocht op lange termijn met een gemiddelde 

van 36,1 weken (SD 27,54) en een gemiddelde frequentie van 4,6 (SD 2,42) maal per week op 

een populatie van 59 kinderen. Op lange termijn zijn er geen significante effecten op range 

of motion, spierkracht, grove motoriek, diepe peesreflexen of dwarsdoorsnede van de 

quadriceps of tibialis anterior spier waarneembaar in de studies met level 2. Wel geven deze 

twee studies een verbetering van het subjectieve gevoel, in combinatie met een gevoel van 

tevredenheid aan dat door de ouders en kinderen werd weergegeven (Dali, C. et al., 2002; 

Sommerfelt, K. et al., 2001). Mäenpää, H. en collega‟s (2004) konden met hun level 4 studie 

wel een verbetering in actieve, passieve ROM van de dorsiflexoren en actieve ROM teen 

flexie, extensie en inversie, eversie aantonen alsook een verbetering van het staan op één 

been en springen. 
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Bijlage 17: “Overzicht artikel TES” 

 

Tien anderen studies waaronder acht smaller RCT, één single subject AB, en één 

systematische review onderzochten het effect van neuromusculaire elektrische stimulatie 

(NMES) (bijlage 18). Negen studies hebben een level of evidence 2 en een matige tot sterke 

conduct score. Mäenpää, H. en collega‟s (2004) daarentegen hebben een zwakke level of 

evidence (5) met matige conduct score. De interventieperiodes variëren van 3 dagen tot 12 

weken met een gemiddelde van 6,06 weken (SD 4,66 weken) en een gemiddelde frequentie 

van 9,37 (SD 13,27) maal per week . Op stoornisniveau werd positief effect op spasticiteit, 

kracht en range of motion van de dorsiflexoren en romp aangetoond (Detrembleur, C. et al., 

2002; Kang, B.S. et al., 2007; Kerr, C. et al., 2006; Khalili, M.A. et al., 2008; Mäenpää, H. et 

al., 2004; Park, E.S. et al., 2001; Rha, D.W. et al., 2008; Stackhouse, S.K. et al., 2007; van 

der Linden, M.L. et al., 2003). Naast effecten op stoornisniveau zijn er eveneens positieve 

effecten op activiteitenniveau aangetoond, waaronder een verbeterde GMFM score die samen 

gaat met een verbetering van de grove motoriek, de kwaliteit van het stappatroon, dat 

onderzocht werd aan de hand van drie dimensionele ganganalyse en de stapsnelheid 

(Detrembleur, C. et al., 2002; Kang, B.S. et al., 2007; Kerr, C. et al., 2006; Park, E.S. et al., 

2001; Stackhouse, S.K. et al., 2007; van der Linden, M.L. et al., 2003). 

Eén studie kan een verbetering weergeven op participatieniveau, onderzocht met de lifestyle 

assessment questionnaire (Kerr, C. et al., 2006). 

Kerr, C. en collega‟s (2006) vergeleken beide technieken elektrostimulatie maar konden geen 

significant verschil op stoornis- of activiteitenniveau aantonen. 

 

Bijlage 18: “Overzicht artikels NMES” 

 

1.2.2 Activiteitenniveau 

 

Evenwichtstraining: 

Vier group designs met zwakke conduct score, één single subject design met level of evidence 

3 en matige conduct score en één systematische review met goede conduct score 

bestudeerden het effect van evenwichtstraining op 43 kinderen met CP (bijlage 19). Myhr, U. 

en collega‟s (1995) pasten specifieke zitoefeningen toe gedurende 260 weken en konden een 

mogelijke verbetering aantonen van het zitten, geëvalueerd aan de hand van de sitting 
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assessment scale (SAS), en van hoofd- en rompcontrole . Drie studies van variable level of 

evidence maakten gebruik van beweegbare platformen, één studie paste dit toe in 

combinatie met visuele feedback. Hier werd voornamelijk effecten op activiteitenniveau 

aangetoond, een verminderde verplaatsing van het zwaartepunt en de nodige tijd ter 

stabilisatie (Ledebt, A. et al., 2005; Shumway-Cook, A. et al., 2003; Woollacott, M. et al., 

2005). Ledebt, A. en collega‟s (2005) konden met een level of evidence 2 een symmetrisch 

stappatroon aantonen na zes weken interventie. De systematische review uit twaalf zwakkere 

studies kon maar een matig effect van de evenwichtstraining aantonen. 

 

Bijlage 19: “Overzicht artikels evenwichttraining” 

 

Loopbandtraining: 

Drie systematische reviews en tien interventie studies met een gemiddeld zwak onderzoek en 

conduct score onderzochten aan de hand van 61 kinderen de effecten van loopbandtraining 

bij kinderen met CP (bijlage 20). De toegepaste interventies verschilden sterk in snelheid, 

duur en gewicht. De effecten werden voornamelijk op activiteitenniveau onderzocht. Twee 

level of evidence 2 (Cherng, R.J. et al., 2007; Dodd, K. & Foley, S. 2007) en vijf level of 

evidence 5 studies (Begnoche, D.M. & Pitetti, K.H. 2007; Hodapp, M. et al., 2009; Mattern-

Baxter, K. et al., 2009; Phillips, J.P. et al., 2007; Provost, B. et al., 2007)verkregen 

significante effecten op verschillende gangparameters zoals tijd, snelheid, wandelafstand, 

consistentie. Cherng, R.J. en collega‟s (2007) (level of evidence 2), Mattern-Baxter, K. en 

collega‟s (2009) (level of evidence 4) konden een significant positief effect op de grove 

motoriek aantonen. 

 

Bijlage 20: “Overzicht artikels loopbandtraining” 

 

Functionele training: 

Vijf group designs met een matige tot zwakke conduct score en level of evidence 2 en 4, twee 

zwakke single subject designs evalueren de effecten van functionele training met een inclusie 

van 98 kinderen (bijlage 21). Ze maakten hierbij gebruik van diverse technieken. De effecten 

werden voornamelijk op activiteitenniveau weergegeven waaronder de grove motorische 

functie (GMFM) aan de hand van level of evidence 2 studies (Crompton, J. et al., 2007; 

Ketelaar, M. et al., 2001; Salem, Y. & Goodwin, E.M. 2009), en de PEDI evaluatie (level of 

evidence 4 en 2,respectievelijk Ekström, L. en collega‟s (2005) en Ketelaar, M. en collega‟s 
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(2001)). Op stoornisniveau zou men een effect op ROM, spasticiteit en selectieve spierselectie 

kunnen aantonen met een level of evidence 5 (Löwing, K. et al., 2010). 

 

Bijlage 21: “Overzicht artikels functionele training” 

 

1.2.3 Participatieniveau 

 

Vier studies (bijlage 22) onderzochten het effect van massage waaronder slechts één studie 

met een level of evidence 2, die een significant positief effect aantoonde van massage op de 

spasticiteit, range of motion, grove- en fijne motoriek en het mentale welzijn van het kind 

(Hernandez-Reif, M. et al., 2005). In een andere studie met level 5 werden 

massagetechnieken aan de ouders aangeleerd, hier kon men na vier maanden een verbetering 

in het psychologisch welbevinden en een vermindering van stress waarnemen. Zowel de 

ouders als de kinderen waren tevreden, de gezondheidstoestand verbeterde en de kinderen 

werden functioneler (Barlow, J. et al., 2007). In zowel de studie van Hernandez-Reif, M. en 

collega‟s (2005) als de studie van Macgregor, R. en collega‟s (2007) werd een frequentie van 

twee maal per week toegepast. Algemeen was er een gemiddelde van 8,25 weken 

behandeling met een standaarddeviatie van 2,87 weken. 

 

Bijlage 22: “Overzicht artikels over massage” 

 

1.2.4 Concepten 

1.2.4.1 Neurodevelopmental treatment (NDT) of Bobath 

 

Vijf single subject designs, drie case series designs en drie RCT design bespreken de effecten 

van het neurodevelopmental behandelingsconcept toegepast op 345 kinderen. Twee hadden 

een sterke conduct score, zeven een matige en twee een zwakkere score. Twee matig 

systematische reviews met een totaal van 38 studies bespraken eveneens de bekomen 

effecten (bijlage 23). De meeste RCT studies vergeleken het gebruik van NDT als 

controlebehandeling tegenover een behandeling NDT in combinatie met ander technieken (vb. 

Johnstone pressure splints = JPS en de Adeli suit). Kerem, M. en collega‟s (2001) konden 

aantonen dat geïsoleerde NDT behandeling een hogere significante verbetering van ROM en 

spasticiteit opbrengt ten opzichte van de gecombineerde NDT behandeling met JPS. Bar-
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Haim, S. en collega‟s (2006) daarentegen konden geen verschil op activiteitenniveau 

aantonen met behulp van de GMFM bij NDT behandeling of Adeli suit. 

Cherng, R.J. en collega‟s (2007) vergelijken met een single subject design AAB tegenover ABA 

de effectiviteit van NDT en NDT in combinatie met gewichtdragende loopbandtraining. Hieruit 

kon na een interventieperiode met geïsoleerde NDT geen significant effect op stapparameters 

of grove motorische functies aangetoond worden. 

Effecten op de drie ICF niveaus zijn aantoonbaar waaronder op stoornisniveau: houding 

(Jonsdottir, J. et al., 1997 level 3), stapparameters (Adams, A. et al., 2000 level 4), 

spasticiteit en ROM (Kerem, M. et al., 2001 level 2), mechanische efficiëntie (Bar-Haim, S. et 

al., 2006 level 2). Op activiteitenniveau was er een positief effect van zelfverzorging en 

bijstand van verzorgers (Knox, V. & Evans, A.L. 2002 level 3), kwaliteit van prestaties en 

snelheid van voltooien (Karnish, K. et al., 1995 level 2). En studies van verschillende level of 

evidence waaronder vijf met een level of evidence 2 tonen een significant effect op 

motorische functie aan de hand van de GMFM (Bar-Haim, S. et al., 2006; Cherng, R.J. et al., 

2007; Christansen, A.S.  2008; Trahan, J. & Malouin, F. 1999; Trahan, J. & Malouin, F.  2002; 

Tsorlakis, N. et al.,  2004; Knox, V. & Evans, A.L. 2002). Knox, V. & Evans, A.L. (2002) konden 

aan de hand van een verhoogde PEDI score het effect op participatieniveau aantonen. 

De twee systematische reviews kwamen inconsistente resultaten uit bij onderzoek naar de 

effectiviteit van NDT. De gemiddelde interventieduur van de geïncludeerde artikels bedroeg 

11,68 weken (SD 11,40 weken) met een gemiddelde frequentie van vier maal per week. 

Tsorlakis, en collega‟s (2004) benadrukten hierbij het belang van een intensieve interventie 

van minstens vijf maal per week. Er blijkt slechts een beperkte verslechtering van grof 

motorisch vaardigheden te zijn bij het toepassen van intermitterende periodes volgens 

Trahan, J. & Malouin, F. (2002) en Christansens, (2008). 

 

Bijlage 23: “Overzicht artikels Neurodevelopmental treatment” 

 

1.2.4.2 Conductieve pedagogie van Petö 

 

Drie systematische reviews en tien studies waaronder twee RCT‟s, vijf non randomized CT‟s 

en drie case-series onderzochten het effect van conductieve pedagogie (bijlage 24). Een 

totaal van 185 kinderen werden in de studies betrokken voor een lange interventieduur van 

30,70 weken (SD 46,85) met een toepassing van 4 à 5 maal per week. 
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Weinig studies vertoonden een hoge conduct score. Enkel level of evidence 4 toonde een 

mogelijks effect van conductieve pedagogie op cognitie, taalvaardigheid, grove motorische 

vaardigheden en individuele doelstellingen (Catanese, A.A. et al., 1995; Odman, P. & Oberg, 

B. 2005; Reddihough, D.S. et al., 1998; Stiller, C. et al., 2003; Wright, F.V. et al., 2005). Er 

zou sprake zijn van een daling van ouderlijke stress (Coleman, G.J. et al., 1995 level 2) en 

een stijging van positieve omgevingsfactoren (Wright, F.V. et al., 2005  level 4). De 

systematische reviews tonen aan dat de verkregen effecten sterk vergelijkbaar zijn met 

effecten verkregen na andere behandelingsconcepten en dat training in groep een significante 

verbetering van sociale vaardigheden teweegbrengt. 

 

Bijlage 24: “Overzicht artikels conductieve pedagogie van Petö” 

 

1.2.4.3 Reflexreacties van Vojta 

 

Slechts één studie toonde een verhoogd positief effect op de motorische ontwikkeling na het 

vergelijken van drie patiëntengroepen (Vojta therapie, geen therapie, onvoldoende therapie). 

Deze sterke RCT bereikte een zwakke conduct score en werd gedurende 52 maanden 

toegepast op 10 kinderen (bijlage 25). 

 

Bijlage 25: “ Overzicht artikels reflexreacties van Vojta” 

 

1.2.4.4 Andere  

 

Doman en Delacato: 

Er zijn geen studies gevonden die de effectiviteit van het toepassen van het 

behandelingsconcept naar Doman en Delacato onderzoeken. 

 

Specifieke individuele therapie: 

Drie krachtige group designs studies met sterke conduct score evalueren specifieke 

individuele therapie toegepast op 72 kinderen met CP (bijlage 26). Bower, E. en collega‟s 

(1996 & 2001) vergeleken in twee RCT‟s specifieke SMART interventie met algemene 

interventie over verschillende interventieperiodes. Significante effecten werden bekomen op 

niveau van activiteit, met een positieve evolutie van motorische ontwikkeling, geëvalueerd 
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aan de hand van de GMFM. Een meer recente studie van Löwing, K. en collega‟s (2009) 

vergeleek therapie met functionele en activiteit doelstellingen, hij kon een grotere winst op 

dagelijkse activiteiten en grove motoriek aantonen voor de groep met functionele 

doelstellingen. 

 

Bijlage 26: “Overzicht artikels specifieke individuele therapie” 

 

Hydrotherapie: 

Voor het onderzoek naar effectiviteit van hydrotherapie, toegepast op kinderen met CP vond 

men drie sterke RCT designs en één single subject design van het type AB met een totaal van 

66 kinderen (bijlage 27). Ondanks de sterkte van de group designs werd maar een zwakke 

conduct score bereikt. De single subject design had een matige conduct score. De gemiddelde 

duur van de interventieprogramma‟s was 17,5 maanden met gemiddeld 2,75 (SD 0,50) 

behandelingen per week. Hutzler,Y en collega‟s (1999b) toonde een positief effect van vitale 

capaciteit op stoornisniveau na 26 weken interventie aan, ondanks de zwakke 

betrouwbaarheid. Op activiteitenniveau werden positieve effecten aangetoond op verbeterde 

vaardigheden ter oriëntatie in het water, functionele mobiliteit en grove motoriek aan de 

hand van artikels met level of evidence 5 (Hutzler, Y. et al., 1999b; Ozer, D. et al., 2007; 

Thorpe, D.E. et al, 2005). Thorpe, D.E. en collega‟s (2005) en Ozer, D. en collega‟s (2007) 

gaven eveneens positieve effecten op zelf-perceptie, lichaamsbesef en gedrag weer. 

 

Bijlage 27: “Overzicht artikels hydrotherapie” 

 

Hippotherapie: 

Vier RCT‟s, vier case-series, één non-randomized CT, vijf single subject designs en drie 

systematische reviews, allen met matige conduct score werden geselecteerd voor het 

onderzoek naar effecten van hippotherapie (bijlage 28). De gemiddelde duur van interventie 

bedroeg 12,82 weken (SD 5,74), vier studies voegden een follow-up periode van gemiddeld 11 

weken hier aan toe. 

Op stoornisniveau werd een positief effect op romp- en bekkenstabiliteit gevonden met 

bijkomende verbetering van het gedrag in artikels met level of evidence 2 (Benda, W. et al., 

2003; MacKinnon, J.R. et al., 1995; Quint, C. & Toomey, M. 1998;). Op activiteitenniveau 

werd door het artikel met level of evidence 2 van MacKinnon, J.R. en colegga‟s (1995) enkel 

effect op bovenste ledematen weergegeven. Hoewel vier artikels met level of evidence 4 ook 
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een verbetering op grove motorische functies konden aantonen (Casady, R.L. 2004; Cherng, 

R.J. et al., 2004; Mc Gibbon, N.H. et al. 1998; Sterba, J.A. et al., 2002). 

Deze resultaten bevestigen de bevindingen van de systematische reviews niet die concluderen 

dat hippotherapie een positief effect op de spiertonus teweeg brengt. 

 

Bijlage 28: “Overzicht artikels hippotherapie” 
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2. Bijkomende pilootstudie die het gebruik van evidence based therapie 

onderzoekt in de praktijk 

2.1 Methodologie 

2.1.1 Proefpersonen 

 

Voor deze kleine bijkomende pilootstudie die kadert binnen een breder onderzoeksproject 

werden zeven kinderen uit verschillende regio‟s uit België gerekruteerd. De kinderen zijn 

allen in behandeling bij een privé-therapeut en iedere deelnemer (ouders) werd voorafgaand 

aan de deelname via een brief op de hoogte gesteld van het doel en verloop van het 

onderzoek. Zij stemden toe met de inhoud van de brief, gaven hun schriftelijk toestemming 

tot deelname aan het onderzoek. 

 

Deze studie werd in het kader van een doctoraatsonderzoek goedgekeurd door een 

onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek, verbonden aan het UZ Leuven. 

 

We selecteerden de kinderen op basis van volgende criteria; (1) de kinderen hadden een 

minimumleeftijd van 4 jaar en een maximumleeftijd van 7 jaar bereikt op het moment van 

het onderzoek, 

(2) de kinderen hebben de diagnose Cerebral Palsy van het type diplegie, 

(3) de kinderen hebben een GMFCS level van 1, 2, of 3, 

(4) de kinderen hadden een minimum van twee maal kinesitherapie per week, en 

(5) de kinderen beschikken over voldoende coöperatie en mentale mogelijkheden om deel te 

nemen aan het kinesitherapeutische programma. 

Daarentegen werden de kinderen met gefixeerde contracturen, beenderige deformaties of 

andere aandoeningen, die enige deelname beperken (vb. mentale retardatie, autisme, 

blindheid, doofheid) geëxcludeerd. Zo werden kinderen, die in het jaar voorafgaand aan de 

studie een chirurgische ingreep ondergingen, eveneens geëxcludeerd. Afwezigheid van 

informed consent werd alsook niet toegelaten. 
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Figuur 11: “specificaties van de patiënten populatie” 

 Geboorte 

datum 

geslacht Medische 

voorgeschiedenis 

diagnose Type CP GMFCS 

level 

1) I.V. 02-05-

2005 

6j 

V. Prematuur 

Periventriculaire 

leucomalacie 

(PVL) 

CP 

(+CVI) 

Diplegie 2 

2) L.W. 11-02-

2005 

6j 3m 

V. Genetische 

familiale sprake 

CP 

genetische 

spastische 

paraparese 

Diplegie 2 

3) A.F. 03-11-

2005 

5j 7m 

V. Prematuur 

PVL 

CP Diplegie 2 

4) L.P. 05-10-

2003 

7j 8m 

V. Ongekend CP Diplegie 3 

5) R.L. 26-01-

2005 

6j 4m 

M. Prematuur 

PVL 

CP Diplegie 2 

6) S.F. 28-05-

2004 

7j 

V. Prematuur 

PVL 

CP 

(+CVI) 

Diplegie 2 

7) W.V.G 24-01-

2005 

6j 4m 

M. Prematuur CP 

(+CVI) 

Diplegie 2 
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2.1.2 Onderzoeksprocedure 

 

In dit onderzoek krijgen de kinderen bij instap een afname van de testbatterij GMFM die 

gemiddeld 45 minuten duurt (dit op blote voeten zonder orthese). Daaropvolgend wordt er 

door de therapeut een dagboek van tien weken aangelegd met de specificaties van de 

therapie ( het aantal minuten behandeling, de frequentie van behandeling per week, welke 

technieken toegepast worden…). 

Na de tien weken registratie volgt een post evaluatietest door middel van de GMFM om zo de 

evolutie van grof motorische vaardigheden op tien weken te bepalen. 

 

2.1.3 Data-analyse 

 

De verkregen data werden geanalyseerd met het softwarepakket SPSS 16.0. 

 

De data-analyse vergelijkt de verschillende dimensie-scores vòòr en nà het 10-weken 

interventieprogramma (figuur 12). 

Voor de keuze van de gepaste statistische test moet rekening gehouden worden met het 

gebruikte type schaal van de variabelen, de aard van de distributie en het karakter van de 

waarnemingen. 

 

Voor iedere variabele (totale score, dimensie liggen, dimensie zitten, dimensie kruipen, 

dimensie staan, dimensie lopen) werd de gemiddelde waarde met standaarddeviatie van de 

twee metingen (pre- en post- interventie) berekend. De gehele statistische verwerking is op 

deze waarden gebaseerd. 

 

De veranderingen over tijd van de niet-parametrische variabelen worden aan de hand van de 

Wilcoxon test vergeleken. We kozen voor niet-parametrische test aangezien, door het kleine 

aantal patiënten, de test niet normaal verdeeld is of dit eerder door toeval zou zijn. Er is dan 

niet voldaan aan één van de voorwaarden van parametrisch testen. 

Bij het onderzoek naar significante interacties werd hierbij het significantieniveau vastgelegd 

op =0,05. 

 

Bij de statistische analyse moeten we denken aan het voorkomen van mogelijke fouten. Bij 

het bekomen van een significant resultaat moet rekening gehouden worden met een 
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eventuele type 1 fout (=α =0.05 , is de kans op het onterecht verwerpen van de 

nulhypothese). Bij het bekomen van een niet significant resultaat moet rekening gehouden 

worden met een eventuele type 2 fout (=β =0.20 , is de kans op het onterecht behouden van 

de nulhypothese). Hiernaast moet ook de power (1- β) in vraag gesteld worden aangezien we 

maar een kleine populatie van zeven personen in rekening brengen. 

 

Figuur 12: “Individuele score in absolute en procentuele waarde per dimensie van GMFM” 

patient Totaal 

score % 

1 

Di 

I.1, 

abs  

Di 

I.1, 

% 

Di 

II.1, 

abs 

Di 

II.1, 

% 

Di 

III.1, 

abs 

Di 

III.1, 

% 

Di 

IV.1, 

abs 

Di 

IV.1, 

% 

Di 

V.1, 

abs 

Di 

V.1, 

% 

I.V. 88,7 51 100 60 100 40 95,2 33 84,6 46 63,9 

L.W. 85,6 49 96,1 59 98,3 39 92,9 30 76,9 46 63,9 

L.P. 85,9 51 100 60 100 40 95,2 28 71,8 45 62,5 

A.F. 89,9 51 100 60 100 41 97,6 33 84,6 50 69,4 

R.L. 94,2 51 100 60 100 42 100 35 83,3 63 87,5 

S.F. 92,7 51 100 60 100 42 100 35 83,3 53 73,6 

W.V.G 85,1 51 100 60 100 38 90,5 30 76,9 42 58,3 

 

tot % 

2 

Di  

I.2, 

abs 

Di  

I.2,  

% 

Di  

II.2, 

abs 

Di  

II.2, 

% 

Di  

III.2, 

abs 

Di  

III.2, 

% 

Di 

IV.2, 

abs 

Di 

IV.2, 

% 

Di 

 V.2, 

abs 

Di  

V.2, 

% 

87,3 51 100 59 98,3 40 95,2 33 84,6 42 58,3 

89,5 51 100 60 100 42 100 30 76,9 51 70,8 

88,2 51 100 60 100 40 95,2 32 82,1 46 63,9 

89 51 100 60 100 41 97,6 32 82,1 47 65,3 

95 51 100 60 100 42 100 35 83,3 66 91,7 

94,3 51 100 60 100 42 100 35 83,3 59 81,9 

87,2 51 100 60 100 40 95,2 30 76,9 46 63,9 

1= pre-interventie, 2= post-interventie 

Di= dimensie  

I= liggen, II= zitten, III= kruipen, IV= staan, V= lopen 
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2.1.4 Evolutie in functie van de therapie 

 

Bijkomend aan de pilootstudie analyseren we of de (positieve/ negatieve) evolutie van de 

GMFM waarden te linken zijn met de gegeven therapie. Dit aan de hand van de masterproef 

van Cathy Duchateau (2e master revaki 2010-2011) die het behandelplan,verkregen uit de 

dagboeken, bepreekt en vergelijkt met de evidence based literatuur. Hieronder volgen de 

belangrijkste therapiekenmerken van bepaalde kinderen. 

 

Figuur 13: “Belangrijkste kenmerken uit de dagboeken” 

 Aantal 
sessies 

Duur 
sessie 

Stoornisniveau Activiteiten-
niveau 

Participatie-
niveau 

I.V.  
12 

 
60 
min. 

 
-stretchen: 15 min. 
gastrocnemius, hamstrings, iliopsoas 
-kracht: 10-15 min. 
tib. ant, quadriceps, glut. max. 
 

 
40-30 min. 
liggen, rollen, 
kruipen, stand, 
stappen (voor, 
zij, achter) 

 
90 min. 
zwemmen, 
hippotherapie 

L.W.  
20 

 
30 
min. 

 
-stretchen: 8 min. 
hamstrings, iliopsoas 
-kracht: 8 min. 
buikspieren, heupextensoren 

 
8 min. 
stand, stappen 
(voor, zij, 
achter), klimmen 
sportraam 

 
0 min. 

L.P.  
15 

 
50-60 
min. 

 
-stretchen:15 min. 
iliopsoas, hamstrings, adductoren, 
heupflexoren, quadriceps, gastrocnemius, 
rectus fem. 
-kracht: 10-15 min. 
buikspieren, abductoren, glutei, 
quadriceps, tibialis posterio 

 
20-25 min. 
liggen, rollen, 
zitten, stand, 
stappen (voor, 
zij, achter) 

 
0 min. 

A.F.  
20 

 
60 
min. 

 
-stretchen: 15 min. 
hamstrings, gastrocnemius 
-kracht: 15-30 min. 
buikspieren, glutei 

 
15-30 min. 
Stappen (voor, 
zij, achter), 
transfer, 3 treden 
op en af 

 
0 min. 

R.L.  
10 

 
30 
min. 

 
-stretchen: 10 min. 
heupflexoren, hamstrings, gastrocnemius, 
iliopsoas 
-kracht: 10 min. 
heupextensoren, heupabductoren, 
buikspieren, enkel dorsiflexoren  

 
10 min. 
Halve- 
knieënstand, hoge 
knieënstand, 
transfers, stand, 
unipodale stand, 
stappen 

 
0 min. 

S.F.  
11 

 
30 
min. 

 
-stretchen: 8-10 min.  
heupflexoren, hamstrings, gastrocnemius, 
iliopsoas 
-kracht: 10-15 min 
gluteus maximus, gluteus medius, 
buikspieren, rectus femoris, enkel 
dorsiflexoren  

 
10 min. 
Halve- 
knieënstand, hoge 
knieënstand, 
transfers, stand, 
unipodale stand, 
stappen  

 
0 min. 
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2.2 Resultaten 
 

De onderstaande tabel geeft telkens het gemiddelde, de standaarddeviatie en het 

significantieniveau  weer voor de metingen per variabele, en dit op de twee tijdstippen: vòòr 

en na de interventie. 

 

Figuur 14: “Gemiddelde, standaarddeviatie en significanitiewaarde P per variabele” 

Variabelen Pre-interventie 

gemiddelde (+_SD) 

Post-interventie 

gemiddelde (+_SD) 

P-waarde 

Totaal  in procentuele 

waarde  

88, 87 (3,60) 90, 07 (3,24) 0,13 

Dimensie I (liggen) absolute 

waarde 

50, 71 (0,76) 51,00 (0,00) 0,32 

Dimensie  I procentuele 

waarde 

99,44 (1,47) 100, 00 (0,00) 0,32 

Dimensie II (zitten) absolute 

waarde 

59,86 (0,38) 59,86 (0,38) 1 

Dimensie II procentuele 

waarde  

99,76 (0,64) 99,76 (0,64) 1 

Dimensie III (kruipen) 

absolute waarde  

40, 29 (1,50) 41,00 (1,00) 0,18 

Dimensie III procentuele 

waarde 

95, 91 (3,55) 97,60 (2,40) 0,18 

Dimensie IV (staan) absolute 

waarde 

32,00 (2,71) 28,14 (12,54) 0,59 

Dimensie IV procentuele 

waarde 

80,20 (5,01) 81,31 (3,13) 0,65 

Dimensie V (lopen) absolute 

waarde  

49,29 (7,02) 51,00 (8,52) 0,24 

Dimensie V procentuele 

waarde 

68,44 (9,75) 70,83 (11,84) 0,20 
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Door het toepassen van de Wilcoxon test weten we dat er voor geen enkele variabele een 

significant verschil is (P<0,05). Wel kunnen we aan de hand van een staafdiagram (figuur 15) 

aantonen dat er voor iedere dimensie, met uitzondering van het zitten, een kleine trend van 

positieve evolutie waarneembaar is. 

 

Figuur 15: “gemiddelde procentuele score pre –en post interventie per dimensie” 

 
Uit de dagboeken kunnen we de volgende gegevens samenvatten. 

 

Figuur 16: “Duur therapie, stoornisniveau, activiteitenniveau, participatieniveau” 

 Minimum Maximum Gemiddelde SD 

Totaal aantal 
sessies 

8 23 14, 11 5,70 

Totaal duur 
sessies (uren) 

480,00 1370,0 747,78 310,88 

Totaal duur 
stoornisniveau 
lengte (uren) 

105,00 3,00 208,33 77,97 

Totaal duur 
stoornisniveau 
kracht (uren) 

105,0 570,00 227,33 150,67 

Totaal duur 
activiteitenniveau 
(uren) 

60,00 481,00 279,22 167,19 

Totaal duur 
participatieniveau 
(uren) 

0,00 965,00 151,78 308,51 
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De grote range in „totaal aantal sessies‟ en „totaal duur sessies‟ toont aan dat er een groot 

individueel verschil is in het aantal therapieën en de duur ervan. Tijdens de therapie wordt 

algemeen de nadruk gelegd op het stoornisniveau (stretchen en kracht) en ook op 

functieniveau (gemiddeld 227,33 uren en 279,22 uren). De totale duur van het oefenen op 

participatieniveau is veel kleiner in verhouding tegenover de twee andere niveaus (gemiddeld 

151,78 uren).   
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Discussie  
 

In deze studie onderzoeken we de evidentie van de verschillende behandeltechnieken en 

concepten en gaan we de effecten van deze behandeltechnieken na per ICF niveau. In het 

verleden werd hierop onderzoeken gedaan, doch met beperkte inbreng van het ICF 

classificatiesysteem. 

 

De meeste systematische reviews laten alleen RCT‟s of studies met hoge levels of evidence 

toe, wat ook door de AACPDM aangeraden wordt. Studies onder level of evidence drie zouden 

enkel duiden op een mogelijke causaliteit. De resultaten van deze studies moeten dus zeer 

voorzichtig geïnterpreteerd worden. 

Een hoge level of evidence, of krachtige studie heeft niet altijd een hoge kwaliteitsscore 

waardoor voorzichtigheid bij interpretatie wordt aangeraden. Zelfs RCT‟s, die krachtige 

studies zijn, kunnen methodologische problemen geven door een te laag aantal geïncludeerde 

kinderen,  gebrek aan controle over verschillende verstorende variabelen of ongeschikte 

beschrijving van de therapie in de controlegroep. Daarentegen bereiken sommige zwakke 

single subject designs met hoog aantal kinderen een hoge conductscore en goede controle 

over de storende variabelen. Om deze redenen worden de artikels met lagere level of 

evidence eveneens in de studie betrokken.  

In dit volledig onderzoek naar evidence based therapie werden maar twee zwakke studies met 

level of evidence 5 geïncludeerd wat dus aantoont dat onderzoek van hoge kwaliteit mogelijk 

is. 

 

Dankzij het ICF model verkrijgen we een overzichtelijk systeem om het effect van de 

verschillende kinesitherapeutische interventies en concepten bij kinderen met CP na te gaan. 

We kunnen een interactie tussen de drie verschillende niveaus nagaan. 

 

Op stoornisniveau zijn de voornaamste besproken parameters: spasticiteit, ROM, beenderige 

densiteit, energieverbruik, kracht en spiermorfologie. Voornamelijk krachttraining heeft een 

duidelijk effect op spierkracht, die na stopzetting van het programma vrij snel verloren 

wordt. Algemeen is er aangetoond dat krachttraining geen negatieve spasticiteitverhoging 

teweeg brengt, zoals vroeger frequent gevreesd werd. Elektrostimulatie en 

uithoudingstraining beïnvloeden de spierkracht waarbij uithouding bijkomende positieve 

invloed heeft door verbetering van de aërobe - en anaërobe capaciteit en zuurstofverbruik. 
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Functionele krachttraining heeft invloed op het energieverbruik. Het stretchen heeft dan 

weer een positieve invloed op de ROM, die door additionele toepassing van warmte en 

elektrostimulatie zou toenemen. Algemeen kan gesteld worden dat gewichtdragende 

oefeningen en stappen een verbeterde botdensiteit opleveren. 

Na het additionele therapie zoals hydrotherapie zien we verbetering in vitale capaciteit, 

zelfperceptie, lichaamsbesef en gedrag. Hippotherapie heeft eerder een positief effect op 

posturale tonus en rompcontrole. 

 

Op activiteitenniveau tonen verschillende sterke studies het onrechtstreekse effect aan van 

de verschillende krachttrainingen op de stapparameters die ook door loopband, 

elektrostimulatie en evenwicht positief beïnvloed worden. Hetzelfde geldt voor verbetering 

van de grove motoriek. Indien evenwichtstraining taakspecifiek en contextgebonden 

ingeoefend wordt merken we een significante verbeteringen van de stabiliteit op. 

Het toepassen van loopbandtraining bij kinderen met CP heeft de laatste jaren aan 

populariteit gewonnen en, naast een verbetering van verschillende gangparameters en grove 

motoriek, is er eveneens een positief energieverbruik en uithouding waarneembaar. 

Functionele training legt eerder de nadruk op het succesvol aanleren van nieuwe activiteiten 

in plaats van de kwaliteit van de beweging. 

Conductieve pedagogie van Petö toonde enkel effecten op motorische functies, zonder 

overdracht naar andere lichaamsstructuren en –functies. 

Specifieke individuele therapie is zeer effectief voor het bereiken van functionele en grove 

motorische doelstellingen. Waarschijnlijk dat het bepalen van individuele SMART 

doelstellingen frequent op dit niveau van activiteit plaatsvinden. 

Dankzij hydrotherapie zien we een verbetering van de vaardigheden in het water, de 

oriëntatie in het water, de functionele mobiliteit en de grove motoriek. 

 

Jammer genoeg gebruiken weinig studies aspecten van het participatieniveau als 

resultaatbespreking waardoor weinig bewijs beschikbaar is. 

Er is echter aangetoond dat interventies gericht op stoornisniveau in het algemeen invloed op 

lichaamstructuur en functie bieden zonder al te veel overdracht naar activiteiten– en 

participatieniveau, en omgekeerd. Als voorbeeld nemen we stretching die een significante 

verbetering van ROM en spasticiteit teweegbrengt. Daarentegen is er geen enkele studie die 

onderzocht of het kind deze vergrote ROM toepaste tijdens het stappen of andere 

activiteiten, wat nuttig zou zijn om de bekomen beweeglijkheid te behouden op lange 
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termijn. Enkel interventies met krachttraining konden een overdracht aantonen. Interventies 

op activiteitenniveau hebben een directe invloed op motorische functies, maar geen enkele 

studie kon aantonen dat er een invloed op kracht, ROM of spasticiteit zou zijn. Op 

participatieniveau is dit nog moeilijker aan te tonen.  

Om deze redenen kunnen we afleiden dat het noodzakelijk is om het kind op alle ICF-niveaus 

te evalueren om vervolgens een passend behandelingsplan volgens de drie niveaus op te 

bouwen, zodat het kind in zijn totaliteit behandeld wordt met de grootst mogelijke outcome. 

Neurodevelopmental treatment is één van de enige concepten dat er wel in slaagt om de 

verschillende componenten van het stoornisniveau te integreren in de functionele 

activiteiten. Dit in tegenstelling tot de recente kritieken over NDT. NDT geeft nog steeds 

specifieke aandacht aan de spiertonus, maar met een duidelijke en belangrijke integratie van 

de verbeterde spiertonus en lengte op de activiteiten. We besluiten hieruit dat de bekomen 

resultaten het argument weerleggen dat NDT alleen problemen op stoornisniveau zou 

aanpakken. Dit werd niet bevestigd door twee systematische reviews van goede kwaliteit. 

De meeste studies vergelijken het gebruik van NDT tegenover een behandeling met NDT in 

combinatie met andere technieken, waardoor het moeilijk is om eenduidige uitspraken over 

de effectiviteit van NDT te doen. Het belang van een hoge interventiefrequentie is wel 

aangetoond. 

 

In bepaalde artikels wordt de toepassing van intensiteit en frequentie voor een bepaalde 

techniek vermeld, maar er werden geen vergelijkende studies weergegeven. Verschillende 

studies spreken over ongeveer dezelfde waarden en hieruit kunnen we besluiten dat deze 

meest gebruikte waarden gebruikt worden in de therapie. Onderstaande figuur vat de 

voornaamste bevindingen uit alle artikels weer (figuur 17). 

 

Figuur 17: “Klinische bevindingen” 

 Effect Richtlijnen 

Stretching - stoornis:↑↑ ROM, ↓↓spasticiteit, Minstens 30 seconden. 
Freq: 4 à 5 maal/week 
Integreren in functionele 
activiteiten 

Krachttraining - stoornis:↑↑ spierkracht 
(isotonisch, isokinetisch, 

isometrisch, functioneel), ↑↑ 
efficacteit energieverbruik 

(isotonisch, functioneel), ↑↑ 

spiermorfologie (isometrisch), ↑ 
ROM (isotonisch) 

Verbeteringen verdwijnen snel na 
stopzetten training. 
Weerstand=65-80% van 1RM 
Freq: 2 à 3 maal/week 
         8 à 10 herhalingen  
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 – activiteit:↑↑ gang (isotonisch, 
isokinetisch, isometrisch, 

functioneel), ↑↑ grove motoriek 
(isotonisch, isokinetsich, 
functioneel)  

Uithoudingstraining - stoornis:↑↑ kracht, ↑ aerobische 
uithouding 

- activiteit:↑↑ grove motoriek, ↑ 
gang 

- participatie:↑↑ 

Effect enkel zolang de training 
duurt. 
HF= 75% van max. HF. 

Gewichtdragende oefeningen - stoornis:↑↑ botdensiteit, ↑↑ 
ROM 

2 à 5 maal per week 

Elektrische stimulatie - stoornis:↓↓ spasticiteit (NMES), 

↑↑ ROM (NMES) ↑ (TES), ↑↑ 

kracht (NMES), ↑↑ spiermorfologie 
(NMES) 

- activiteit:↑↑ gang (NMES), ↑↑ 

grove motoriek (NMES) ↑ (TES) 

- participatie:↑↑ (NMES) 

Als additionele therapie voor het 
inoefenen van proprioceptie. 
Bij voorkeur NMES met visuele 
contractie.  
 

Evenwichtstraining -activiteit:↑↑ gang, ↑↑ grove 
motoriek 

Is optimaal indien het taakspecifiek 
geoefend wordt. 

Loopbandtraining - stoornis:↓ spasticiteit, ↑ 
uithouding en efficaciteit  
energieverbuik 

- activiteit:↑↑ gang, ↑↑ grove 
motoriek 

Kan zowel partieel als volledig 
gewichtdragend toegepast worden. 

Massage - stoornis:↓ spasticiteit, ↑ ROM 

- activiteit:↑ grove motoriek 

- participatie:↑ 

Verbetert het welbevinden van het 
kind en kan stress verminderen. 

Functionele training - stoornis:↓ spasticiteit, ↑ ROM 

- activiteit:↑↑ gang, ↑↑ grove 
motoriek 

- participatie:↑↑ 

Voornamelijk voor het aanleren van 
nieuwe vaardigheden. Behandeldoel 
frequent op activiteit- of 
participatieniveau. 

Neurodevelopmental  
treatment 

↑ op de 3 ICF niveaus 

- stoornis:↓spasticiteit, ↑ ROM, 

↑posturale controle, 

↑spiermorfologie  

- activiteit:↑↑grove motoriek en 
gang  

- participatie:↑ participatie 

Minstens 5 maal per week 

Conductieve pedagogie van 
Petö 

- activiteit:↑ grove motoriek Geen effect op stoornisniveau 

Individueel doelgerichte 
therapie 

- activiteit:↑↑ grove motoriek  

- participatie:↑↑ participatie 

Ondersteunt functionele training.  

Reflexreacties van Vojta - activiteit:↑↑ grove motoriek  

Hippotherapie 
 

- stoornis:↑↑ posturale controle, ↑ 

spasticiteit, ↑ efficaciteit  
energieverbruik  

- activiteit:↑ grove motoriek 

Additionele therapie voor kinderen 
met lage posturale controle. 

Hydrotherapie - stoornis:↑ longfunctie 

- activiteit:↑ grove motoriek 

2-3 maal per week. 

↑ = level of evidence 3 en 4, ↑↑ = level of evidence 2 

 

 



63 
 

In de bijkomende pilootstudie op zeven kinderen met CP type diplegie en een gemiddelde 

leeftijd van zes jaar leveren de huidige resultaten informatie over de evolutie van de grove 

motoriek. Ze ondergingen actieve kinesitherapie en werden tweemaal geëvalueerd door de 

gestandaardiseerde GMFM test met een interval van tien weken. Bij aanvang van de studie 

zien we dat de gemiddelde behaalde score daalt naargelang de dimensies. De eerste drie 

dimensies (liggen, zitten, kruipen) bereiken bijna de maximale waarde waardoor nog weinig 

ruimte voor verbetering blijft. Over het verloop van de tijd was een gemiddelde niet 

significante verbetering merkbaar op de totaalscore en op elke dimensie, met uitzondering 

van het zitten die gelijke waarde behield. De dimensie liggen bereikt een maximum score na 

tien weken interventie. 

 

Het niet behalen van significante resultaten zou door verschillende aspecten verklaard 

kunnen worden. Tien weken therapie is een relatief korte periode om veranderingen aan te 

tonen in de GMFM. Ook de therapietrouw tijdens de tien weken is moeilijk na te gaan, we 

kunnen enkel beroep doen op het dagboek en de systematische, correcte invulling door de 

therapeuten. Indien de kinesitherapeut in verlof is treedt een bijkomende beïnvloedingsfactor 

op, door een lagere frequentie kinesitherapie of door de aanwezigheid van een vervanger. 

We verwachten minder vooruitgang bij ernstige CP‟s dan bij milde. Kinderen met een milde 

CP hebben echter een grote functionaliteit waardoor ze in de initiële fase reeds een bijna 

maximale score behalen, die beïnvloed wordt door de sensitiviteit van de GMFM. Uit de 

GMFCS kunnen we afleiden dat de grof motorische vaardigheden voor kinderen met milde CP 

rond de leeftijd van 6 jaar ongeveer het plateau bereiken. Dit laat nog maar weinig evolutie 

toe. Bij jongere kinderen is er initieel een lagere score en dus nog meer ruimte voor evolutie 

en verwachten we dus meer vooruitgang. Omgeving en sociale factoren kunnen de score 

beïnvloeden, de best betrouwbare methode is het kind in dezelfde setting, op het zelfde 

tijdstip van de dag, door dezelfde therapeut en in gelijke gemoedstoestand te hertesten. Dit 

was niet steeds mogelijk. 

 

Van de zeven deelnemende kinderen is er één kind dat BTX-A kreeg tijdens de interventie 

periode. Bijgevolg krijgt dit kind een veel intensievere behandeling (5 maal per week) en is er 

eveneens een risico van regressie op de grove motoriek in het begin van de BTX-periode. 
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Uit de dagboeken kunnen we besluiten dat de meeste therapeuten een gelijkaardige therapie-

inhoud nastreven (stretchen, krachttraining, rollen, staan, stappen, bekkenstabiliteit). Binnen 

deze algemene aspecten zien we een grote variatie in het toepassen van intensiteit en 

herhalingen en ligt de behandelingsnadruk soms op verschillende spieren. Van de 30 of 60 min 

therapie wordt gemiddeld 4/5 tot 5/5 van de tijd besteed aan stoornis- en activiteitenniveau. 

De totale duur van de behandeling op participatieniveau varieerde van 0 tot 1/5. Dit zou in de 

toekomst verhoogd moeten worden. De GMFM is een test die kadert binnen het 

activiteitenniveau. Uit de dagboeken kunnen we afleiden dat er frequent geoefend wordt in 

dezelfde de vijf verschillende houdingen als de GMFM - dimensies (liggen, zitten, kruipen, 

staan, lopen) wat de licht positieve evolutie van de test kan verklaren. 

 

In de vooropgestelde tijd was het echter moeilijk om een grote groep patiënten te rekruteren 

die voldeed aan alle inclusiecriteria van het bijkomend pilootonderzoek. Ouders van kinderen 

met een fysieke beperking hebben reeds frequent een druk programma samen met het kind 

met vele therapieën, aangepast onderwijs en ziekenhuisbezoeken. Ze zijn moeilijk te 

overtuigen om deel te nemen aan studies met bijkomende onderzoeken.  Hoe groter de 

patiëntengroep des te efficiënter en betrouwbaarder het onderzoek. 

Vanuit ethisch perspectief is het niet te verantwoorden om in dit onderzoek een groep van CP 

kinderen gedurende tien weken geen therapie te geven en beschikt men daardoor niet over 

een controlegroep. Zo zou men wel kunnen evalueren of de evolutie spontaan of eerder een 

gevolg op de therapie na. We moeten dus rekening houden met een mogelijke invloed van 

spontane ontwikkeling op tien weken.  
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Conclusie  
 

Er is slechts een beperkte evidentie voor kinesitherapeutische interventies vast te stellen en 

veel studies missen een specifieke beschrijving van de toegepaste interventie. In de toekomst 

is er nood om de weinig concrete richtlijnen over specifieke trainingsfrequentie en intensiteit 

aan de hand van gestructureerd onderzoek uit te werken. Het ICF model biedt een goed 

systeem aan om het effect van verschillende kinesitherapeutische interventies en -concepten 

bij kinderen met CP na te gaan. Er is weinig onderzoek dat de interactie tussen de drie 

verschillende niveaus nagaat. In de toekomst moet onderzoek daar meer nadruk op leggen. 

Bijkomend is er nood aan kwalitatief onderzoek naar het motorisch leren van kinderen met 

CP. 

 

Op de kleine proefgroep, gebruikt in de pilootstudie, blijkt de GMFM niet sensitief genoeg 

voor het vastleggen van de motorische evolutie van deze kinderen. 

Zowel de ernst van de stoornis als het type CP, de leeftijd, de type interventie, inclusie - en 

exclusiecriteria kunnen de studie sterk beïnvloeden, 

Het is raadzaam om naar de toekomst een langere follow-up dan 10 weken toe te passen. 

Deze moet dan in verschillende tijdsintervallen ingedeeld worden om te kunnen bepalen of de 

motorische evolutie tijdgebonden is. Verschillende categorieën, volgens leeftijd en volgens 

het type CP (quadriplegie, hemiplegie, diplegie)   moeten gemaakt worden zodat onderlinge 

vergelijking mogelijk wordt. Deze informatie zou de therapeuten moeten ondersteunen en 

een betere kennis geven over de natuurlijke evolutie van de motorische functie bij kinderen 

met CP en helpen hun bij het definiëren van realistische en haalbare doelstellingen.  
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Bijlage 1 
 

“GMFCS for children aged 6-12 years: descriptors and illustrations” (Palisano, R. et al., 1997) 
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Bijlage 2 
 

“Modified Ashworth Scale for Grading Spasticity, MAS” (Bohannon, R. & Smith, M., 1987) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grade Description 

0 no increase in muscle tone 
 

1 slight increase in muscle tone, manifested by a 
catch and release or by minimal resistance 
at the end of the range of motion when the 
affected part(s) is moved in flexion or extension 
 

1+ slight increase in muscle tone, manifested by a 
catch, followed by minimal resistance 
throughout the remainder (less than half) of 
the ROM 
 

2 more marked increase in muscle tone through 
most of the ROM, but affected part(s) easily 
moved 
 

3 considerable increase in muscle tone, passive 
movement difficult 
 

4 affected part(s) rigid in flexion or extension 

  



III 
 

Bijlage 3 

 

“Tardieu-Scale” (Boyd, N. & Graham, H.K., 1999) 

Velocity of strech: once velocity is chosen for a muscle, it remains the same for all tests 

V1       As slow as possible (slower than the natural drop of the limb segment under gravity) 

V2       Speed of the limb segment falling under gravity 

V3       As fast as possible (faster than the rate of the natural drop of the limb segment under 

gravity) 

Quality of muscle reaction (X) 

0         No resistance throughout the course of  passive movement  

1         Slight resistance throughout the course of passive movment, no clear    „catch‟ at a 

precise angle 

2         Clear catch at a precise angle, interrupting the passive movement,       followed 

by release 

3         Fatiguable clonus (< 10 s when maintaining the pressure) appearing at a    precise angle 

4         Unfatiguable clonus (> 10 s when maintaining the pressure) at a precise    angle 

5         Joint immovable 

Angle of muscle reaction (Y)  

Measured relative to the position of minimal stretch of the muscle (corresponding to angle zero) for 

all joints except hip where it is relative to the resting anatomical position 

Bijlage 4 

 

“Manual Muscle Testing Scale” (Hislop, H.J. & Perry, J.M., 1995) 
 

0 = geen enige contractie van de spier 

1 = wel contractie van de spier maar nog geen bewegingsuitslag 

2 = volledige bewegingsuitslag met uitschakeling van de zwaartekracht 

3 = volledige bewegingsuitslag tegen de zwaartekracht in 

4 = volledige bewegingsuitslag tegen lichte weerstand 

5 = volledige bewegingsuitslag tegen een maximale weerstand 
  



IV 
 

Bijlage 5 

 

“Normal selectivity score “ (Gage, J.R., 2009; Molenaers, G., et al., 1999) 

 

0    = no selective control, no (or minimal) contraction of the demanded muscles 

0,5 = small contraction, but almost no motion, and/or a lot of cocontraction 

1    = mild selective control, not all muscles working in a correct way, no smooth motion, with 

cocontraction (not always), limited range 

1,5 = good contraction, with correct muscles, but slightly limited range because of cocontraction or 

no perfect smooth motion 

2    = perfect control, perfect contraction with correct muscles 
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Bijlage 6 
 

“GMFM scoreformulier” (Russell, D.J. et al., 1993) 
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XI 
 

Bijlage 7 

 

“ Levels of evidence based on research design types” (Darrah, J. et al., 2008) 
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Bijlage 8 
 

“Assessment of a study conduct as proposed by the AACPDM”  (Darrah, J. et al., 2008) 
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Bijlage 9 

 

“Overzicht artikels stretching” 

 
 

Bijlage 10 

 

“Overzicht artikels isotonische krachttraining” 
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Bijlage 11 
 

“Overzicht artikels isokinetische krachttraining” 

 

 
 

Bijlage 12 
 

“Overzicht artikels isometrische krachttraining” 

 

 
 

Bijlage 13 

 

“Overzicht artikels functionele krachttraining” 
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Bijlage 14 

 

“Overzicht artikels gemengde krachttaining” 

 

 
 

Bijlage 15 

 

“Overzicht artikels uithoudingstraining” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 
 

Bijlage 16 

 

“Overzicht artikels gewichtdragende oefeningen” 

 
 

Bijlage 17 

 

“Overzicht artikels TES” 
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Bijlage 18 

 

“Overzicht artikels NMES” 

 
 

Bijlage 19 

 

“Overzicht artikels evenwichttraining” 
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Bijlage 20 

 

“Overzicht artikels loopbandtraining” 
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Bijlage 21 

 

“Overzicht artikels functionele training” 

 
 

Bijlage 22 

 

“Overzicht artikels massage” 
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Bijlage 23 

 

“Overzicht artikels Neurodevelopmental treatment” 
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Bijlage 24 

 

“Overzicht artikels conductieve pedagogie van Petö” 

 
 

 

Bijlage 25 

 

“Overzicht artikels reflexreacties van Vojta” 
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Bijlage 26 

 

“Overzicht artikels specifieke individuele therapie” 

 
 

Bijlage 27 

 

“Overzicht artikels hydrotherapie” 
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Bijlage 28 

 

“Overzicht artikels hippotherapie” 

 

 


