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VOORWOORD  

 

Doorheen de afgelopen jaren, inclusief de talrijke stages, kwam steeds duidelijker naar 

voor dat we ons hart verloren hadden bij kinderen. We waren dan ook zeer verheugd 

toen we de goedkeuring kregen om als afsluitproject een kleinschalige adviescampagne 

op te starten, met als doel buikligging als speelpositie bij de allerjongsten te stimuleren. 

We hopen hiermee een aanzet te geven tot het integreren van dit advies bij de 

standaardinformatie die jonge ouders te horen krijgen bij de geboorte. Naast de ouders 

willen we ook hulpverleners en kinderverzorgers die met deze jongste doelgroep in 

contact komen bereiken. Het was voor ons een boeiende uitdaging om met de 

allerkleinsten te mogen werken en een bijzonder leerrijk project over hun 

vroegmotorische ontwikkeling. 

 

Voor van start te gaan, willen we enkele mensen in het bijzonder bedanken. Vooreerst 

willen we alle kinderopvangplaatsen (de 9 onthaalouders en de 36 kinderdagverblijven), 

ouders en natuurlijk hun kinderen bedanken. Zonder hun bereidwillige medewerking was 

dit alles niet mogelijk geweest.  

Verder willen we onze promotor Professor H. van Waelvelde bedanken voor het 

meermaals kritisch nalezen en haar deskundig advies. Daarnaast willen we ook Mevr. A. 

De Kegel bedanken voor het aanleren van de gebruikte observatieschaal en professor G. 

Van Maele voor de hulp bij de statistische verwerking.  

Een bijzonder woord van dank richten we aan onze co-promotor Mevr. K. Onderbeke voor 

haar vele nuttige en praktische tips. Naast het geven van feedback, stond zij mee aan de 

wieg van de video en brochure „Vooruit op de buik‟ en sprak ze de tekst van de DVD 

zorgvuldig in. Zij bracht ons eveneens in contact met kinderdagverblijf Duimelijntje. Deze 

laatste verdient zeker een bloemetje, inclusief de kinderen die gewillig voor de camera 

poseerden, en hun ouders voor de verleende toestemming. We danken ook kleuterklas 

K3A (schooljaar 2008-2009) van de Sint–Michielsschool te Merelbeke, zij stonden in voor 

de fantastische eindgeneriek van onze film. 

Wie we zeker ook niet mogen vergeten zijn Ellen Goossens en Jo Van den Broeck, als 

twee teams observeerden we een tachtigtal Vlaamse kinderen. We willen afsluiten met 

een woord van dank gericht aan onze familie en vrienden, voor hun interesse, 

betrokkenheid en steun. 

 

Met deze masterproef willen we onze vijfjarige carrière aan de Arthevelde hogeschool in 

associatie met de Universiteit Gent succesvol beëindigen. 

 

Mei 2010 

Nele Sohier – Eline Van Den Abeele 
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'Welke invloed heeft advies over buikligging, via een brochure en 

videomateriaal, op de motorische ontwikkeling van de baby 

tussen de leeftijd van vier en dertien maanden?' 

 

Pediaters, therapeuten en kinderverzorgers merken op dat de motorische ontwikkeling bij 

baby's in Vlaanderen het laatste decennium trager lijkt te verlopen. Er wordt 

verondersteld dat dit mede het gevolg is van het slaapadvies om op de rug te slapen ter 

preventie van wiegendood en het overmatig gebruik van zitmateriaal. In deze 

masterproef willen we nagaan of advies dat buikligging stimuleert, via een brochure en 

videomateriaal, een positief effect kan hebben op de motorische ontwikkeling van de 

baby tussen de leeftijd van vier en dertien maanden. 

 

1 Inleiding 

 

1.1 Wiegendood anders bekeken… 

 

Wiegendood blijft tot op vandaag de belangrijkste oorzaak van postneonatale sterfte (De 

Ronne & Naulaers, 2010). De enige doeltreffende aanpak is het strikt toepassen van 

preventiemaatregelen. Sinds 1992, wordt het slapen op de rug door de American 

Academy of Pediatrics (AAP) aanbevolen, om het risico op wiegendood (Sudden Infant 

Death Syndrome – SIDS) te verlagen; met de heuse 'Back to Sleep' campagne in 1994 

tot gevolg (American Academy of Pediatrics, 1992, 1996). 

 

Wiegendood wordt gedefinieerd als het plots onverwacht overlijden van een kind jonger 

dan één jaar en meestal voorbij de onmiddellijke perinatale periode, waarbij uitgebreide 

onderzoeken zoals het herbekijken van de omstandigheden van het overlijden, het 

hernemen van de klinische anamnese en de uitvoering van een volledige autopsie, geen 

doodsoorzaak kunnen aangeven. Het begin van de letale periode situeert zich meestal 

tijdens de slaap (Willinger, James & Catz, 1991). Wiegendood is aldus een 

uitsluitingsdiagnose die enkel gesteld wordt wanneer een kind in bepaalde 

omstandigheden is overleden en waarbij uitgebreid onderzoek werd verricht om een 

doodsoorzaak te vinden. 
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De pathofysiologie van wiegendood kan beschreven worden aan de hand van het „triple 

risk model‟ of driecirkelmodel (Figuur 1). Dit model is gebaseerd op een theorie die drie 

belangrijke risicoverhogende factoren aanduidt (De Ronne & Naulaers, 2010). 

 

Een eerste element is de omgeving, de 

zogenaamde exogene stressoren. Uit 

epidemiologisch onderzoek is veel 

bekend geraakt over risicoverhogende 

omgevingsfactoren waarvan er 

sommige beïnvloedbaar zijn (buik– of 

zijligging als slaaphouding, roken 

tijdens en na de zwangerschap, hoge 

omgevingstemperatuur, onveilig 

bedmateriaal, onvoldoende toezicht) 

en andere niet beïnvloedbare (socio–

economische status, etniciteit, jonge 

leeftijd van de moeder, alleenstaande moeder, late of geen zwangerschapsbegeleiding, 

winterperiode). Naast omgevingsfactoren zijn er ook risicoverhogende factoren eigen aan 

het kind (leeftijd, geslacht (jongens-meisjes 3/2) (Figuur 2), prematuriteit en/of 

dysmaturiteit, ontwikkelingsniveau, genetische afwijkingen). Als laatste element spreekt 

men over een kritische ontwikkelingsperiode, met name de eerste zes levensmaanden 

waarin het kind uitermate snel groeit en ontwikkelt. 
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Figuur 2: Aantal kinderen overleden aan wiegendood gespecificeerd naar geslacht in Vlaanderen  
(De Ronne & Naulaers, 2010). 

 

Wat betreft de leeftijd van voorkomen, liggen het 5de en 95ste percentiel op een leeftijd 

van respectievelijk drie weken en negen maanden, met een piekleeftijd tussen de leeftijd 

van twee en vier maanden. Sinds de sterke daling ten gevolge van de 

preventiecampagne, is er een lichte verschuiving van het aantal overlijdens naar de 

oudere zuigelingengroep vast te stellen (De Ronne, 2008). Hierbij doet negentig procent 

van de gevallen zich voor bij kinderen jonger dan zes maanden. 

Figuur 1: Triple risk model (De Ronne & Naulaers, 2010). 
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In België werden in 1993 enkele privé–initiatieven opgericht rond preventie van 

wiegendood, sedert november 1994 gevolgd door Kind en Gezin Vlaanderen, ONE (Office 

de la Naissance et de l‟ Enfance) in Wallonië en Astra Foundation op nationaal vlak. De 

beïnvloedbare omgevingsfactoren vormden de basis van de preventiemaatregelen. Er 

werden eenduidige adviezen rond de slaaphouding en andere factoren verspreid en 

toegepast in materniteiten, kinderziekenhuizen, gezinnen en kinderdagverblijven (De 

Bruyn, 2005). 

 

Het streven naar een veilige leefwereld voor het jonge kind tussen nul en drie jaar is één 

van de kerntaken van het agentschap Kind en Gezin (De Ronne, 2008). Met hun 

campagne 'Het veilig slapen voor kinderen van nul tot drie jaar' willen ze ongevallen 

zoals bijvoorbeeld verstikking, ophanging, valongevallen en het knellen van hoofd of 

ledematen; en het overlijden tijdens de slaap proberen te voorkomen. Deze campagne 

bestaat uit drie belangrijke elementen, namelijk wiegendoodpreventie, preventie van 

ongevallen door het creëren van een veilige slaapomgeving en het informeren over 

veilige kinderartikelen. 

 

De sterftecijfers, die nauwkeurig worden bijgehouden door het Vlaams Agentschap Zorg 

en Gezondheid, konden aantonen dat, parallel met de cijfers uit andere landen, sinds 

1994 het aantal gevallen van wiegendood drastisch is gedaald (De Ronne, 2008). De 

incidentie is met meer dan 50% afgenomen. De laatste jaren ziet men evenwel een 

stagnatie in deze daling (Figuur 3). 

 

 

 

 
Figuur 3: De incidentie van weigendood tussen 1993 en 2006  

(De Ronne, 2008). 
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De incidentie verschilt naar gelang de geografische ligging en in hetzelfde land ook naar 

socio–economische omstandigheden en etniciteit (Willinger et al., 1998). De reden 

hiervoor is onduidelijk. Mogelijk spelen factoren zoals het onvoldoende begrijpen van de 

adviezen, omwille van voor hen niet bruikbaar informatiemateriaal of het moeilijk in 

praktijk brengen van de aanbevelingen, een rol. Zowel culturele (bijvoorbeeld roken als 

teken van gastvrijheid of roken als gewoonte in bepaalde gezinnen) als financiële 

factoren (niet in staat zijn om een veilige slaapomgeving te creëren) zijn ongetwijfeld 

beïnvloedende factoren (De Ronne, 2008). 

 

Wat wel op te merken valt is dat de incidentie in Vlaanderen hoger ligt dan in de ons 

omringende landen waarvan noch de levenswijze noch de levensstandaard sterk van de 

onze verschillen. Dit kan deels verklaard worden door het feit dat bijvoorbeeld Nederland 

reeds in 1987 een preventiecampagne startte (De Jonge & Hoogenboezem, 2005). 

Daarnaast is er het gegeven dat er in die landen vrij frequent onderzoek gebeurt naar de 

slaapsituatie van zuigelingen, selectief campagne gevoerd wordt en het gebeuren vaker 

en gerichter in de aandacht komt te staan. 

 

Sinds 2008 startte Kind en Gezin een nieuwe campagne 'Open je ogen', naar aanleiding 

van een toename van wiegendood in de kinderopvang. De kans op wiegendood blijkt in 

de opvang groter te zijn, en dit vooral tijdens de eerste dagen. De oorzaak van het 

verschil in voorkomen tussen het thuis- en opvangmilieu kan berusten op een moeilijke 

aanpassingsfase of het niet toepassen van de preventieve maatregelen (De Ronne & 

Naulaers, 2010). Elke maand sterft er in België in een kinderdagverblijf één kindje ten 

gevolgen van wiegendood, dit is een stijging ten opzichte van de voorbijgaande jaren 

(Kind en Gezin, 2008). Daarom wil Kind en Gezin de kinderopvangplaatsen bedachtzaam 

houden voor dit fenomeen. 

 

De preventiecampagne van Kind en Gezin steunt op vier maatregelen die algemeen 

worden aanbevolen (De Ronne, 2008; De Ronne & Naulaers, 2010): 

 Rugligging is de enige veilige slaaphouding. 

 Roken tijdens en na de zwangerschap moet vermeden worden. 

 De temperatuur van de slaapomgeving wordt het best laag gehouden. Het 

vrijhouden van hoofd en gezicht is cruciaal. 

 Regelmatig en rechtstreeks toezicht tijdens elke slaapperiode. 

 

In het belang van deze studie gaan we dieper in op de eerste preventiemaatregel die 

rugligging als slaaphouding aanbeveelt. 
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Reeds in de jaren zestig van de vorige eeuw en later vooral in de jaren tachtig, werd 

gesuggereerd dat er een causaal verband zou bestaan tussen buikligging als 

slaaphouding en wiegendood (Venneman, Fischer, Jorch & Bajanowski, 2006). 

Er zijn verschillende redenen waarom buikligging als slaaphouding, een verhoogd risico 

met zich meebrengt (De Bruyn, 2005): 

 

- Men vindt een onderdrukte chemolaryngeale reflex tijdens de REM (Rapid Eye 

Movement) – slaap in buikligging. Het slikken gebeurt minder frequent en het kind 

compenseert dit niet door frequenter wakker te worden (Oriot, 1998). 

 

- In buikligging is er een lagere vasomotorische tonus, wat een vasodilatatie, een 

hogere perifere huidtemperatuur, een lagere bloeddruk en een sneller hartritme 

veroorzaakt (De Bruyn, 2005). 

 

- Er is een veranderde slaaparchitectuur waarbij de diepe (non–REM) slaap op 

relatief jonge leeftijd meer ononderbroken voorkomt ten nadele van de 

oppervlakkige slaap. Hierdoor reageert het kind minder adequaat op 

cardiorespiratoire, auditieve en thermische stimuli (De Bruyn, 2005). 

 

- De arousal is waarschijnlijk ook verstoord doordat in buikligging de baby minder 

kolieken en reflux heeft. Minder gastro–intestinale irritatie maakt dat de baby 

dieper slaapt (Filiano, 1994). 

 

- Er is een verhoogde temperatuur (1°C tot 3°C) rond het hoofd in buikligging. Het 

hoofd is voor 80% verantwoordelijk voor warmte–uitwisseling, waarbij het gelaat 

een belangrijker aandeel heeft dan de rest van de schedelhuid. In buikligging kan 

de warmte minder vlot afgegeven worden. Door het groter contactoppervlak met 

de onderlaag en het gebrek aan beweging, is er minder circulatie van koelere 

lucht (Kleemann, 1999; Mitchell, 1997; Vuillerme, 1998). 

 

- In buikligging bestaat het gevaar op rebreathing, het herinademen van CO2–

rijkere uitgeademde lucht met gebrek aan aanpassing van het ademritme. Een 

normale reactie hierbij is dat de baby zijn hoofdje opzij draait om meer zuurstof te 

kunnen inademen. Er is tijdens het slapen op de buik een verminderde 

arousalrespons (wekrespons of –mechanisme) op interne en externe stimuli. Dit 

leidt tot het minder adequaat reageren op dergelijke levensbedreigende situaties 

(De Bruyn, 2005). 
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Door een verhoogd risico op wiegendood bij het slapen op de buik, wordt er aangeraden 

om het kind altijd op de rug te laten slapen. Ook zijligging wordt als slaaphouding 

afgeraden (De Ronne & Naulaers, 2010). Deze wordt namelijk als onveilig beschouwd 

vanwege de instabiliteit en als gevolg daarvan het reële risico om secundair naar 

buikligging om te draaien, een risico dat groter is dan omrollen naar rugligging. Voorheen 

werd zijligging pas afgeraden vanaf de leeftijd van twee weken. Omdat ouders zijligging 

mogelijk langer handhaven wordt dit nu vanaf het begin afgeraden. Een uitzondering 

wordt gemaakt voor prematuren en baby‟s met een laag geboortegewicht die in de 

couveuse, volgens de richtlijnen van ontwikkelingsgerichte zorg, verpleegd worden 

(Flinsenberg, van Velzen-Mol, Ruys & Engelberts, 2008). 

Wel moet in het achterhoofd gehouden worden dat de keuze van slaaphouding enkel 

tijdens de beginmaanden van het eerste levensjaar door de ouders wordt bepaald (Davis, 

Moon, Sachs & Ottolini, 1998). Naarmate het kind ouder wordt zal het zelf de meest 

aangename positie uitkiezen. 

 

De campagne heeft een duidelijk effect gehad op de keuze van slaaphouding. De ideale 

slaaphouding is de afgelopen vijftig jaar aan heel wat verandering onderhevig geweest 

(Engelberts, 1991). Voor 1971 was buikligging als slaaphouding eerder een uitzondering. 

Maar na een presentatie van Oostenrijkse kinderartsen op het 13de Pediatrische 

Wereldcongres (Wenen 1971) waar het verband tussen buikligging en het minder 

voorkomen van heupdislocaties werd toegelicht, kwam er in West–Europa een snel 

toenemend gebruik om zuigelingen op de buik te laten slapen. Daarnaast waren culturele 

tradities in die periode sterk invloedrijk (Malloy, 1998). In 1987 wees Prof. G.A. de Jonge 

als één van de eerste ter wereld op een mogelijke relatie tussen buikligging en 

wiegendood (Van Hagen et al., 2000). Nadat in 1987 bleek dat deze slaaphouding een 

belangrijke risicofactor vormde voor wiegendood, werd in Nederland toen reeds een 

campagne opgestart tegen het slapen op de buik. Met het afnemen van de gewoonte om 

de baby‟s op hun buik te laten slapen, nam ook de incidentie van wiegendood evenredig 

af (Jeffery, Megevand & Page, 1999). 

 

De adviezen van Kind en Gezin ingevoerd in 1994, worden in België nog steeds vrij goed 

opgevolgd (De Bruyn, 2005). In het najaar van 2000 (cijfers via een telefonische 

bevraging) sliep 61% van de kinderen onder de leeftijd van tien maanden altijd op de 

rug. Zijligging wordt echter nog vrij frequent gezien bij de kinderen onder de leeftijd van 

drie maanden. 4,3% van de kinderen onder de leeftijd van tien maanden werden altijd op 

de buik te slapen gelegd. 
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Ook in andere landen hebben de verschillende campagnes hun doel niet gemist (Salls, 

Silverman & Gatty, 2002), de frequentie van het slapen op de buik bij kinderen uit de 

Verenigde Staten is sindsdien van 70% naar ongeveer 20% gedaald (American Academy 

of Pediatrics, 2000). Er bestaat wel enige evidentie dat kinderen van verschillende 

ethnische achtergrond en kinderen met een lagere sociaal–economische status (SES) 

minder vaak op de rug te slapen gelegd worden (Folio & Fewell, 1983). 

 

Bij het opzetten van deze campagne was men reeds bedacht op een aantal complicaties 

van het slapen op de rug, zoals aspiratie pneumonie, gastroesopheale reflux, 

plagiocephalie en een mogelijke ontwikkelingsachterstand (Orenstein, Mitchell & Ward, 

1993). Hieruit blijkt dat men wel degelijk op de hoogte was dat de preventiecampagne 

ook negatieve gevolgen met zich mee kon brengen. 

Hunt, Fleming en Golding (1997) hebben wel kunnen aantonen dat het slapen op de rug 

geen verhoogde morbiditeit met zich meebrengt. Zij konden geen nadelige gevolgen op 

de gezondheid van het kind gedurende de eerste zes levensmaanden vaststellen. 
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1.2 Volgend op de campagne… 

 

Naar aanleiding van de verandering in slaappositie zijn er vier algemene tendensen op te 

merken. Zo ziet men een vertraging in het bereiken van de vroege grofmotorische 

mijlpalen (1.2.4), het voorkomen van schouderretractie (1.2.1), een toename van 

positionele torticollis (1.2.2) en een stijging van positionele plagiocephalie (1.2.3) (Jones, 

2004). We beschrijven deze in toenemende mate van relevantie voor onze studie. 

1.2.1 Het voorkomen van schouderretractie. 

 

Als eerste tendens in associatie met het veranderen van de slaappositie naar rugligging, 

wordt frequent een externe rotatie van de schouder en retractie met scapulaire adductie 

gezien (Hunter & Malloy, 2002; Monfort & Case-Smith, 1997). Veel kinderen blijven in 

deze positie steken, wat een invloed heeft op het bereiken van de middellijnoriëntatie, 

die nodig is voor het ontwikkelen van de fijnmotorische vaardigheden. Wel wordt er 

opgemerkt dat deze verstoring van ontwikkeling vaak wordt gecompenseerd door een 

niet verklaard proces van interne zelfregulatie dat het kind toelaat zijn leeftijdsgenootjes 

opnieuw bij te benen. 

1.2.2 Een toename van positionele torticollis.  

 

Positionele of verworven torticollis wordt veroorzaakt door een 

contractuur of verkorting van de musculus sternocleidomastoïdeus 

(Figuur 4). Dit zorgt voor een lateroflexie naar de homolaterale zijde 

en een rotatie naar de heterolaterale zijde, in combinatie met een 

anteropositie van het hoofd en hoogcervicale extensie (Ratliffe, 

1998). Dit ontstaat wanneer het hoofd van het kind voornamelijk in 

eenzelfde positie wordt gehouden. Wat kan gebeuren wanneer ouders hun baby 

systematisch op dezelfde manier positioneren en hun kind op die manier een 

voorkeurshouding laten ontwikkelen (Golden, Beals, Littlefield & Pomatto, 1999). Dit kan 

met verloop van tijd leiden tot een milde faciale asymmetrie, beperkte mobiliteit van de 

nek, vertraagde ontwikkeling van de posturale controle en een starende blik naar één 

zijde (Emery, 1997; Hylton, 1997). 

Torticollis kan zowel veroorzaakt worden door een musculaire, skeletale, neurologische 

als inflammatoire aandoening (Vander Linden, persoonlijke mededeling, 2009, 27 

oktober). Daarnaast bestaan er nog andere oorzaken die niet onder deze categorieën 

ondergebracht kunnen worden (bijvoorbeeld torticollis veroorzaakt door een 

claviculafractuur). 

Figuur 4: Musculus 
sternocleidomastoideus 
(Putz & Pabst, 2006). 
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De laatste tijd wordt deze diagnose meer gesteld bij kinderen die op de rug slapen 

(Golden et al., 1999), maar dit mag natuurlijk niet aanzien worden als de enige oorzaak. 

Torticollis wordt veelal gediagnosticeerd in combinatie met plagiocephalie (Bokkers & 

Kooijman, 2005). 

1.2.3 Een stijging van positionele plagiocephalie of plagiocephalie zonder synostose1. 

 

Klassiek wordt er een onderscheid gemaakt tussen positionele plagiocephalie en 

lambdoidale synostose (of plagiocephalie met synostose) (Argenta, David, Wilson & Bell, 

1996). Plagiocephalie met synostose wordt veroorzaakt door een abnormale, te vroege 

sluiting van sutura lambdoidea (of schedelnaad). De pathogenese blijft onbekend. Dit 

fenomeen wordt bij minder dan 4% van de zuigelingen gezien (Peitsch, Keefer, LaBrie & 

Mulliken, 2002). 

 

Bij positionele plagiocephalie is deze sutuur 

niet gesloten en wordt de asymmetrie 

veroorzaakt door een externe druk, 

uitgeoefend door een relatief harde 

onderlaag (van bed, box en/of babystoel) 

wanneer het hoofd langdurig in eenzelfde 

positie wordt gehouden (bijvoorbeeld bij 

een voorkeurshouding) (Kane, Mitchell, 

Craven & Marsh, 1996). Het neurocranium 

van de zuigeling, jonger dan zes maanden, is van nature zacht en vervormbaar. Dit laat 

in het eerste levensjaar een expansieve groei van de hersenen toe, wat tevens een 

bijkomend risico vormt op deformatie bij eenzijdige belasting. 

Er is sprake van deformatieve of positionele plagiocephalie wanneer het hoofd van de 

baby asymmetrisch is vervormd (Turk, McCarthy, Thorne & Wisoff, 1996). Deze 

vervorming kan zich uitbreiden naar een anterior deviatie van het oor en een asymmetrie 

van het gelaat (Figuur 5). 

De afvlakking van de schedel kan ontstaan voor, tijdens of na de geboorte (Bokkers & 

Kooijman, 2005). In de prenatale fase kan de deformiteit veroorzaakt worden doordat de 

foetus met het hoofd tegen het bekken en/of de wervelkolom van de moeder aanligt, of 

in het geval van een meerling tegen een arm of been van het broertje of zusje. 

Ook het geboorteproces zelf kan de oorzaak zijn van positionele plagiocephalie. Een 

moeilijke of traumatische bevalling, zoals een tang- of vacuümpompverlossing, 

keizersnede of stuitligging, wordt vaker genoemd als oorzaak. 

                                                 
1
 Nota: Dit vormde het onderwerp voor een tweede masterproef (2009–2010) (E. Goossens & J. Van den 

Broeck). 

Figuur 5: Deformatieve of positionele plagiocephalie. 
(Turk et al., 1996). 
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Postnatale oorzaken van plagiocephalie zijn slaaphouding, abnormaliteiten van de 

cervicale wervelkolom en diverse neurologische problematiek. In de vroege postnatale 

periode wordt plagiocephalie maar weinig geconstateerd bij kinderen die later deze 

diagnose krijgen, wat suggereert dat het oorzakelijk mechanisme in het verloop van de 

postnatale periode moet gezocht worden. 

 

Sinds de lancering van de „Back to Sleep‟ campagne, is het aantal baby's met een 

voorkeurshouding en/of plagiocephalie explosief gestegen (Argenta et al., 1996; Kane et 

al., 1996; Turk et al., 1996). Het opvolgen van het slaapadvies mag niet aanzien worden 

als dé oorzaak, maar er blijkt een duidelijke correlatie te bestaan. Deze toename zou ook 

te wijten kunnen zijn aan andere factoren zoals bijvoorbeeld het toenemend belang dat 

door therapeuten en pediaters aan dit verschijnsel wordt gehecht (Turk et al., 1996). 

 

Positionele plagiocephalie is niet levensbedreigend, maar heeft toch een aantal mogelijk 

nadelige gevolgen. De tijd nodig om een blijvende deformiteit van het hoofd te 

ontwikkelen is verscheidene weken tot drie maanden (Budreau, 1987). Ouders zijn vaak 

het meest bezorgd over het esthetisch aspect. Onbehandeld kan dit leiden tot 

cosmetische en functionele beperkingen. Dit veranderd voorkomen kan een negatieve 

invloed hebben op de ouder–kind relatie. Of plagiocephalie tot een abnormale 

hersenontwikkeling leidt, moet nog verder onderzocht worden (Collett, Breiger, King, 

Cunningham & Speltz, 2005). Er bestaan eveneens hypotheses van verbanden met visus- 

(Siatkowski et al., 2005) en gehoorproblemen (Balan et al., 2002) maar tot nog toe 

zonder eenduidig resultaat. 
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1.2.4 Een vertraging in het bereiken van de vroege grofmotorische mijlpalen.  

 
Deze tendens lag mede aan de basis van onze studie. Voor hier dieper op in te gaan, 

bespreken we enkele theorieën die de normale motorische ontwikkeling pogen te 

verklaren. 

 

De normale motorische ontwikkeling wordt door veel clinici gebruikt als referentiepunt 

om vertraagde of afwijkende ontwikkeling te verstaan en nieuwe behandelingstechnieken 

te formuleren (Piper & Darrah, 1994). De omlijning van die normale motorische 

ontwikkeling is gebaseerd op diverse theorieën. 

 

Lange tijd werd aangenomen dat de motorische ontwikkeling verloopt volgens een 

autonoom proces dat sterk genetisch wordt bepaald, dit alles werd samengevat in de 

zogenaamde neuromaturatietheorieën (Gesell, 1945; McGraw, 1945). Deze stellen dat 

veranderingen in grof motorische vaardigheden enkel het gevolg zijn van neurologische 

rijping van het centraal zenuwstelsel, omgevingsfactoren zouden het proces van 

ontwikkeling niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Volgens McGraw is dit 

ontwikkelingsproces vrij rigide: er zou sprake zijn van een lineaire relatie tussen neurale 

rijping en het motorisch ontwikkelingsproces, een proces dat in vaste en voorspelbare 

fasen verloopt. 

Ook in de theorie van Gesell oefent de omgeving slechts een minimale invloed uit, maar 

hier wordt er gesteld dat er meer fluctuaties in dat ontwikkelingsverloop kunnen 

optreden. Het ontwikkelingsproces is volgens Gesell, in tegenstelling tot McGraw, iets 

meer dynamisch van karakter (Hadders-Algra & Dirks, 2000; Van Empelen, 2006). 

Volgens deze theorie kunnen er vier hoofdkenmerken in de normale motorische 

ontwikkeling beschreven worden. 

 Een evolutie van primitieve reflexmatige patronen naar willekeurige 

gecontroleerde bewegingen (de zogenaamde rudimentaire bewegingspatronen). 

 Ontwikkeling in cephalo–caudale richting (van hoofd naar voeten). 

 Ontwikkeling in proximo–distale richting (van romp en hoofd naar extremiteiten). 

 De volgorde is consistent voor alle kinderen, het tempo is consistent voor elk kind 

afzonderlijk. 
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Figuur 6: Motorische mijlpalen van Shirley 1933 (Netelenbos, 1998). 
 

Deze tijdsgeest vormde de basis voor de beschrijving van de motorische mijlpalen 

(Figuur 6). Mede vanwege hun normatieve karakter zijn deze beschrijvingen van grote 

waarde geweest voor diagnostische doeleinden en voor het verkrijgen van inzicht in de 

normale en pathologische motorische ontwikkeling (Van Empelen, 2006). 

Het bereiken van de motorische mijlpalen op een daarvoor bepaalde leeftijdsnorm, werd 

lang beschouwd als een indicatie van een normale (neurologische) ontwikkeling. Er werd 

gedacht dat het laattijdig bereiken van de motorische mijlpalen wijst op een abnormale 

ontwikkeling van het kind (Piper & Darrah, 1994). Normen hebben betrekking op de 

gemiddelde leeftijd waarop een motorische vaardigheid zou moeten bereikt worden. Ze 

worden tegenwoordig gebruikt om kinderen te detecteren die afwijkingen vertonen in het 

bereiken van bepaalde motorische vaardigheden. De grote variatie in de ontwikkeling van 

de verschillende motorische functies maakt dat het concept van de mijlpalen slechts een 

beperkte klinische waarde heeft. Deze normwaarden zijn louter richtinggevend en 

vertonen vaak een grote spreiding. Ze mogen dan ook slechts gezien worden als een 

ruwe indicatie, en niet als standaard voor alle kinderen. 

 

Myrtle McGraw is een noemenswaardige pionier op het gebied van de motorische 

ontwikkeling (McGraw, 1943). Uit haar gedetailleerde beschrijving van de motorische 

ontwikkeling van zuigelingen blijkt dat zij zich realiseerde dat ontwikkeling niet alleen 

kan toegeschreven worden aan een endogeen dictaat. 
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McGraw testte haar ideeën over een exogeen induceerbare plasticiteit van de motorische 

ontwikkeling in haar onderzoek met de tweeling Johnny en Jimmy (McGraw, 1935). 

Jimmy groeide op zonder extra motorische stimulatie, terwijl de motoriek van Johnny 

gedurende de eerste twee levensjaren zeer intensief werd gestimuleerd. Deze intensieve 

motorische stimulatie miste zijn effect niet. Zo kon Johnny al op de leeftijd van 16 

maanden rolschaatsen en op de leeftijd van 19 maanden op een driewieler rijden, 

motorische vaardigheden die voor Jimmy op de genoemde leeftijd nog te hoog gegrepen 

waren. Desalniettemin realiseerde McGraw zich ook dat stimulatie slechts een effect kon 

hebben binnen het kader van de natuurlijke (genetische) ontwikkeling (McGraw, 1943). 

Ze concludeerde dan ook dat „een zekere mate van neurale rijping plaats moet gevonden 

hebben, voordat een bepaalde functie door stimulatie kan beïnvloed worden‟ (Hadders-

Algra & Dirks, 2000). Hierbij blijkt dat McGraw ontwikkeling beschouwde als een product 

van „nature‟ en „nurture‟. 

 

Een theorie die eind vorige eeuw zeer populair was onder ontwikkelingstherapeuten is de 

dynamische systeemtheorie (Thelen en Smith, 1994). Dit is een holistisch model, 

gebaseerd op alle gebieden van de ontwikkeling en is tot stand gekomen vanuit de 

ontwikkelingspsychologie. Hierbij staat de relatie tussen het kind en zijn omgeving 

centraal. De dynamische systeem theorie en de neurale maturatietheorieën verschillen 

vooral van mening als het gaat om de rol die het zenuwstelsel in de motorisch 

ontwikkeling speelt (Hadders-Algra & Dirks, 2000). Volgens de neurale 

maturatietheorieën wordt de motorische ontwikkeling hoofdzakelijk bepaald door de 

rijpingsgraad van het zenuwstelsel, terwijl de dynamische systeemtheorie slechts een 

ondergeschikte rol voor het zenuwstelsel weglegt. 

Met „dynamisch‟ bedoelde men dat ontwikkeling niet gezien mag worden als een lineair, 

continu proces. Om dit te verduidelijken wordt vaak gebruik gemaakt van „het 

handelingslandschap‟ (Van Empelen, 2006). Volgens Thelen kan ontwikkeling beschouwd 

worden als „een aaneenschakeling van toestanden van stabiliteit, instabiliteit, en fase – 

veranderingen in een „handelingslandschap‟ van de „aantrekkers‟ (=alle mogelijke 

motorische handelingen) (Hadders-Algra & Dirks, 2000). Laten we dit even verduidelijken 

aan de hand van figuur 7 (Van Empelen, 2006). Voor een kind zijn er in een bepaalde 

situatie maar een beperkt aantal coördinatiepatronen mogelijk. Deze worden aantrekkers 

genoemd. Dit kind dat bijvoorbeeld nog niet in staat is om te lopen, kan zich door middel 

van buikschuiven, kruipen op handen en knieën of kruipen op handen en voeten 

voortbewegen. Deze verschillende coördinatiepatronen, hebben een zeker mate van 

„stabiliteit‟, waarbij het coördinatiepatroon dat het meest stabiel is het geprefereerde 

patroon zal worden. 
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In onderstaande figuur geeft de diepte van het dal de mate van die stabiliteit weer. Dit 

kind voelt zich het meest aangetrokken tot kruipen, deze „aantrekker‟ geniet zij/haar 

voorkeur. De andere coördinatiepatronen zijn nog te instabiel. 

Zo worden er tijdens de ontwikkeling faseveranderingen doorlopen, waarbij de mate van 

stabiliteit wijzigt voor de verschillende patronen. Dit resulteert in een veranderde 

waarschijnlijkheid dat een specifiek gedrag in een bepaalde situatie tot expressie wordt 

gebracht. 

 

 

 

Figuur 7: Een handelingslandschap van voortbewegen waarbij de afzonderlijke dalen een 
handelingsmogelijkheid representeren. De diepte van het dal geeft de mate van stabiliteit aan. Het balletje 

geeft aan welke handeling op dit moment wordt uitgevoerd (Van Empelen, 2006). 

 

De systeemtheorie heeft als basisprincipe, dat als alle elementen van een systeem 

samenwerken, ze bepaalde gedragingen of eigenschappen kunnen vertonen die niet 

verwacht worden van de verschillende elementen afzonderlijk. Er is met andere woorden 

een continue wisselwerking tussen het kind, de omgeving en de functionele betekenis 

van de taak, dit vormt samen het (geobserveerde) motorische gedrag. 

 

De dynamische systeemtheorie heeft als belangrijkste kenmerken:  

 Motorisch gedrag is het product van alle daaraan meewerkende subsystemen. 

 Bewegingen worden beïnvloed door de taak. 

 Systemen vertonen zelf–organiserende, autonome eigenschappen. 

 Subsystemen kunnen asynchroon ontwikkelen. 

Deze theorie houdt dus in belangrijke mate rekening met de beïnvloedende factoren uit 

de omgeving, de emotionele status, de motivatie,… 
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Een derde theorie die naar voor wordt geschoven is de Neurale Groep Selectie Theorie 

(NGST) (Hadders-Algra & Dirks, 2000; Van Empelen, 2006). Deze theorie wordt 

beschouwd als de gulden middenweg tussen de te veel naar nature neigende 

neuromaturatietheorieën en de te veel naar nurture overhellende dynamische 

systeemtheorie. Eén van de belangrijkste kenmerken van de normale ontwikkeling is 

variatie (Touwen, 1984). Wanneer we de concepten van de NGST erbij nemen, komen we 

tot twee verschillende fasen van variabiliteit. 

 

De theorie vertrekt vanuit het neurale, elk kind wordt geboren en laat een bepaalde – 

niet doelgerichte – motoriek zien (genetisch bepaalde primaire neurale repertoires). Met 

deze motoriek start de pasgeborene, dit is de fase van de primaire variabiliteit. Het kind 

beweegt met een motoriek, niet aangepast aan zijn omgeving. Maar op deze manier 

krijgt het wel sensorische (afferente) informatie terug. Afhankelijk van de taak worden er 

dan, aan de hand van „trial and error‟ leren, selecties gemaakt van de meest efficiënte 

motoriek voor die bepaalde situatie. Op deze manier komt men in de fase van de 

secundaire of adaptieve variabiliteit, die wel doelgericht is. 
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De motorische ontwikkeling na „The Back to Sleep‟ campagne. 

 

Volgend op 'The Back to Sleep' campagne begonnen verschillende onderzoekers 

veranderingen te zien in de ontwikkelingspatronen van baby's gedurende hun eerste 

levensjaar (Salls et al., 2002). Er werd aangetoond dat kinderen die op de buik slapen 

beter de motorische vaardigheden ontwikkelen dan kinderen die op hun rug slapen 

(Davis et al., 1998; Dewey, Fleming & Golding, 1998; Holt, 1960; Jantz, Blosser & 

Fruechting, 1997). 

 

Zo konden Jantz et al. (1997) aan de hand van de Denver Developmental Screening Test 

bij 343 kinderen op de leeftijd van vier en zes maanden, aantonen dat de slaappositie op 

de leeftijd van vier maanden een significante invloed heeft op de leeftijd waarop de 

motorische mijlpaal „omrollen‟ wordt bereikt (p-waarde<0.001). Kinderen op de leeftijd 

van vier maanden, die op hun rug of zij slapen bereikten deze mijlpaal later dan 

diegenen die op hun buik slapen. Bij de andere items was er geen significant verschil 

tussen rug- en buikslapers, ook bij kinderen op de leeftijd van zes maanden werd geen 

significant verschil aangetoond. 

Daarnaast werd er in dit onderzoek opgemerkt dat rugslapers eerst van hun rug naar hun 

buik omrolden, waar buikslapers eerst van de buik naar de rug rolden. Er wordt 

aangenomen dat de meeste baby‟s eerst leren om van de rug naar de buik te rollen en 

daarna van buik naar rug. Maar dit is geen wet van Meden en Perzen, er zijn gezonde 

kinderen die deze ontwikkeling in omgekeerde volgorde voltooien (Touwen, 1984). Uit 

het scoreformulier van de Alberta Infant Motor Scale kan afgeleid worden dat het draaien 

vanuit rugligging naar buikligging wordt voorafgegaan door het draaien vanuit buikligging 

naar rugligging (Piper & Darrah, 1994). Deze contradictie suggereert dat de richting van 

de eerste rol mogelijk afhankelijk is van de slaappositie (Jantz et al., 1997). 

 

Naast Jantz et al. (1997) hebben ook Dewey et al. (1998) hier een belangrijke bijdrage 

geleverd. In deze prospectieve studie, uitgevoerd op 12208 kinderen geboren in het 

Verenigd Koninkrijk, voor - tijdens en na „The Back to Sleep‟ campagne, vergeleken ze 

via de Denver Developmental Screening Test, de buik- en rugslapers op een leeftijd van 

zes en achttien maanden. Op de leeftijd van zes maanden scoorden kinderen die op de 

buik sliepen of hun slaappositie afwisselden, beter op grof motorische vaardigheden (p-

waarde<0.0001), op sociaal vlak (p-waarde<0.05) en op het gebied van totale 

ontwikkeling (p-waarde<0.0001). 
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Als laatste konden ook Davis et al. (1998) concluderen dat buikslapers verschillende 

motorische mijlpalen significant vroeger bereiken dan rugslapers. In deze studie werd 

aan ouders van 351 gezonde kinderen gevraagd om gedurende de eerste zes 

levensmaanden van hun kind een dagboek bij te houden over de slaap- en speelposities. 

Deze werd aangevuld met een vragenlijst over de motorische mijlpalen (Denver 

Developmental Screening Test). Zij concludeerden dat kinderen die op de buik slapen, 

vijf van de acht onderzochte motorische mijlpalen vroeger bereiken dan rugslapers; 

namelijk omrollen van buikligging naar rugligging, driepunts-zitten, sluipen, kruipen en 

optrekken tot stand. Dit was significant verschillend met de kinderen die op hun rug 

slapen (p-waarde<0.05). De vroeg motorische mijlpalen werden wel bij alle kinderen, 

zowel rug- als buikslapers, binnen een normale termijn bereikt. 

 

Dit alles werd reeds in 1960 opgemerkt door Holt. Hij observeerde kinderen uit de 

Verenigde Staten, die toen voornamelijk op hun buik sliepen, en kinderen uit het 

Verenigd koninkrijk, rugslapers. Hij concludeerde dat de kinderen uit de Verenigde Staten 

verder stonden in de ontwikkeling van hun buikvaardigheden, inclusief het gebruik van 

hun bovenste ledematen om te spelen. Deze voorsprong was niet op te merken bij de 

ontwikkeling van de vaardigheden in rugligging. Holt (1960) schreef deze verschillen toe 

aan de slaappositie. 

 

De conclusie, namelijk dat baby's die op de buik slapen sneller de motorische mijlpalen 

bereiken dan baby's die op rug slapen, blijkt ook uit gegevens gerapporteerd uit andere 

culturen waar het slapen op de buik als natuurlijk wordt beschouwd (Lim, Chan & Yoong, 

1994). 

 

De slaappositie van het kind heeft dus duidelijk een invloed op de motorische 

ontwikkeling van de eerste levensmaanden. Deze invloed blijkt op latere leeftijd van 

voorbijgaande aard te zijn. 

Zo konden Dewey et al. (1998) aantonen dat rugslapers een inhaalmanoeuvre maken, 

aangezien er op een leeftijd van achttien maanden tussen beide groepen geen significant 

verschil meer kon aangetoond worden. Ook Davis et al. (1998) trokken het lange termijn 

effect van de slaappositie in twijfel, en besloten dat er hieromtrent verder onderzoek 

noodzakelijk is. 
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Ondanks dit verschil in het bereiken van de motorische mijlpalen, mag het advies met 

betrekking tot de slaaphouding zeker niet genegeerd worden (De Ronne & Naulaers, 

2010). De enige doeltreffende aanpak, om de incidentie van zuigelingensterfte ten 

gevolge van wiegendood verder te laten dalen, blijft het strikt toepassen van 

preventiemaatregelen. Waaronder „rugligging als enige veilige slaaphouding‟. 

 

De motorische vertraging die het kind zou kunnen oplopen ten gevolge van het slapen op 

de rug, kan door buikligging tijdens wakkere periodes beïnvloed worden (Jennings, 

Sarbaugh & Payne, 2005). In de Verenigde Staten werd het belang van „Tummy Time‟ 

reeds in diverse campagnes benadrukt om de opgemerkte ontwikkelingsvertraging 

positief te beïnvloeden. Vandaar het opzet van onze studie. 
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1.3 Wat met het (overvloedig) gebruik van loopwagentjes en 
kinderzitjes?  

 

De vertraging van de motorische ontwikkeling is mogelijk niet alleen een gevolg van het 

te strikt toepassen van het slaapadvies ter preventie van wiegendood. Er wordt mede 

verondersteld dat het toenemend gebruik van kinderzitjes en/of andere babymaterialen 

zoals loopwagentjes, autostoeltjes,… hier een belangrijke bijdrage toe leveren.  

 

Ouders hebben tegenwoordig een ruime keuze aan kinderzitjes, loopwagentjes,… 

Ondanks dit grote aanbod is er slechts weinig gekend over de invloeden die deze hebben 

op jonge kinderen, waaronder op hun (motorische) ontwikkeling. 

 

Loopwagentjes („babywalkers‟ – Figuur 8) worden zeker al sinds 

de 17e eeuw gebruikt (Crouchman, 1986). In verschillende 

studies, waar men kinderen vergeleek die al dan niet gebruik 

maakten van dergelijke wagentjes, werd er geen verschil 

opgemerkt in de leeftijd waarop ze onafhankelijk stappen 

(Crouchman, 1986; Kauffman & Ridenour, 1977; Ridenour, 

1982). 

Meer recentere studies toonden aan dat normaal ontwikkelende 

kinderen die gebruik maakten van een loopwagentje later tot 

zitten, kruipen en stappen kwamen (Siegel & Burton, 1999). 

Loopwagentjes worden door ouders enerzijds aanzien als een vorm van training, 

waardoor hun kind aan mobiliteit zou winnen. Zij zien loopwagentjes als een 

locomotorische verrijking. Het toestel draagt het gewicht van het kind, zodat het mogelijk 

wordt om te bewegen tegen de zwaartekracht in. Ook de bewustwording van ruimte 

wordt gestimuleerd. 

Anderzijds wordt een loopwagentje aanzien als een vorm van vroegtijdige deprivatie en 

dit om twee redenen. Met als eerste de visueel motorische deprivatie, kinderen kunnen 

door de bouw van het toestel onmogelijk hun benen zien. Door deze ontkoppeling van 

visus en motoriek krijgt het kind geen feedback over zijn eigen bewegingen. Daarnaast 

belemmeren loopwagentjes de bewegingsvrijheid. Hierdoor is het nogal evident te stellen 

dat het gebruik van dergelijk materiaal de motorische ontwikkeling vertraagd. Als tweede 

spreekt men van een exploratieve deprivatie. Hoewel baby‟s hun loopwagentjes 

gebruiken om naar objecten van hun interesse toe te bewegen, belemmert de constructie 

op zich hen om diezelfde objecten te grijpen en te manipuleren. Dit kan een negatief 

effect hebben op de cognitieve ontwikkeling. Zo stelde Piaget dat cognitieve groei 

plaatsvindt door exploratie (Piaget, 1937). Onbelemmerde exploratie zou positief 

gecorreleerd zijn met de mentale ontwikkeling. 

Figuur 8: Loopwagentje 
(Engelbert et al.,1999). 
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Het gebruik van loopwagentjes zou dus niet enkel een negatief effect kunnen hebben op 

de motorische, maar ook op de mentale ontwikkeling. Verder onderzoek hieromtrent is 

onontbeerlijk. 

 

Daarnaast konden Engelbert, van Empelen, Scheurer, Helders en van Nieuwenhuizen 

(1999) belangrijke veranderingen zien in de kwaliteit van de stapbewegingen van 

kinderen die gebruik maakten van loopwagentjes. Veranderingen die overeenkomsten 

vertonen met de stapbewegingen van kinderen met cerebrale parese, waaronder een 

equinus stand van de voet en het ontwikkelen van contracturen in de musculus 

gastrocnemius. De kwaliteit van de stapbeweging zou dus afnemen door het gebruik van 

een loopwagentje, dit werd eerder aangetoond door Kauffman en Ridenour (1977). 

 

Er kan gesteld worden dat verder onderzoek met betrekking tot het gebruik van 

loopwagentjes noodzakelijk is. Hun invloed op de motorische ontwikkeling wordt te 

weinig onderzocht door de associatie met ongevallen, zoals brandwonden, breuken en 

hoofdletsels, die wel frequent het onderwerp voor onderzoek vormen. 

We kunnen stellen dat het gebruik van specifieke loopwagentjes om de motorische 

ontwikkeling te stimuleren individueel moet bekeken worden, zowel de voor- als nadelen 

moeten in rekening gebracht worden. 

 

Naast het gebruik van loopwagentjes is er slechts weinig bekend 

over de invloed van kinderzitjes op de vroeg motorische 

ontwikkeling. 

Tegenwoordig ziet men meer en meer de trend om autostoeltjes, 

zoals de Maxi–Cosi® (Figuur 9) niet enkel als vervoermiddel te 

gebruiken. Dit werd ook gesteld door Callahan en Sisler (1997). 

Zij zagen dat de Maxi–Cosi® in de Verenigde Staten niet enkel 

werd gebruikt voor transport maar ook als gewoon zitmariaal, 

waar vroeger het kind meer werd gedragen door de ouders of 

verzorgers. Langdurig gebruik van zitmateriaal bij kinderen die motorisch nog onrijp zijn 

om onafhankelijk te zitten, kan nadelige gevolgen met zich meebrengen. Zo vond men 

dat deze kinderen een groter risico lopen op gastro – oesophageale reflux (met de 

geassocieerde complicaties) en dat de normale ontwikkeling nadelig wordt beïnvloed. 

Daarnaast ondervinden kinderen een verhoogde respiratoire weerstand in een 

kinderzitje, wat zou kunnen leiden tot hypoxie, apneu en zelfs wiegendood. 

Maar degelijk zitmateriaal biedt wel een belangrijke veiligheid, en moet zeker in de 

wagen gebruikt worden (Belgisch instituut voor verkeers veiligheid, 2008). 

Figuur 9: Kinderzitje 
(Maxi-Cosi®, 2010). 
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Over de tijdsduur van het gebruik is nog heel weinig bekend. Abbott en Bartlett (2001) 

konden een negatief correlerend verband aantonen tussen de totale tijd waarin er 

gebruik gemaakt wordt van babytoestellen en de motorische ontwikkeling. Verder 

onderzoek hieromtrent is zeker noodzakelijk. 

 

We moeten besluiten dat er naar loopwagentjes en zitmaterialen nog weinig onderzoek is 

verricht, waardoor we geen eenduidige stellingen mogen aannemen. Bovendien werd het 

gebruik voornamelijk onderzocht in de thuissituatie. Tegenwoordig spenderen kinderen, 

van jongs af aan, heel wat tijd in kinderdagverblijven of bij onthaalouders. In een studie 

van Myers, Yuen en Walker (2006) werd aangetoond dat kinderen daar frequenter in 

zitmateriaal gepositioneerd worden in vergelijking met de tijd die ze vrij op de mat 

doorbrengen. Daarom mag niet vergeten worden dat, zowel ouders maar zeker ook 

kinderverzorgers over de nodige informatie moeten beschikken met betrekking tot zowel 

de positieve als negatieve gevolgen van het gebruik van kindertoestellen. 
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1.4 Vooruit op de buik! 

 

Kinderverzorgers die al een aantal jaren met jonge kinderen in contact komen, zien een 

algemene vertraging in hun motorische ontwikkeling en daarenboven een „zorgwekkende‟ 

toename van plagiocephalie. In ons opzet willen we voornamelijk proberen om deze 

eerste tendens, namelijk de vertraging in de motorische ontwikkeling, te beïnvloeden 

door het slapen op de rug af te wisselen met een wakkere positie op de buik. 

Na rondvraag bij kinderartsen, kinderverzorgers, ouders, kinesitherapeuten,… konden we 

vaststellen dat er rond buikligging nog heel wat onduidelijkheid bestaat. Zo citeren we 

kort Bart Moors2 (persoonlijke mededeling, 2009, 24 november). 

 

“Ik ben er inderdaad al jaren van overtuigd dat dit verkeerd of misleidend wordt 

meegedeeld vanuit verschillende deelgebieden van de vroegbegeleiding. Te weinig en te 

laattijdige aandacht voor actieve buikligging bij wakkere momenten en bijgevolg teveel 

gebruik van rugligging bij wakkere momenten, kan mogelijk leiden tot toename van 

plagiocephalie, (neuro- en psycho- ) motorische achterstanden, asymmetrische 

ontwikkelingen etc… Het adviseren van rugligging bij slaapmomenten ter preventie van 

wiegendood blijft echter aangewezen, tenzij onderzoek anders zou uitwijzen.” 

 

1.4.1 Het ontwikkelingsverloop in buikligging… 

 

Kenmerkend voor de pasgeboren baby is de fysiologische flexie, de ellebogen bevinden 

zich achter de oksellijn en de knieën worden tot onder de buik opgetrokken (Hadders-

Algra & Dirks 2000; Onderbeke, 2008; Onderbeke & De Mey, 2007). Tot de leeftijd van 

drie maanden draait de zuigeling het hoofd naar één zijde om de ademweg vrij te maken. 

Eens het kind erin slaagt het zwaartepunt naar caudaal te verplaatsen, kan het zich 

gemakkelijker gaan oprichten. De hoofdbalans is dan zo ver gevorderd dat het kind 

gedurende langere tijd het hoofd kan heffen en het in de middenpositie kan houden. In 

de daarop volgende weken leert het kind niet alleen het hoofd, maar ook het bovenste 

deel van de romp van de onderlaag te tillen („halve puppy‟ houding – het zwaartepunt 

komt in het midden van het lichaam te liggen). Aanvankelijk is er nog vrij veel steun van 

armen en benen vereist. De hoofdcontrole en schouderstabiliteit worden op die manier 

geoefend. Al spoedig ontwikkelt de houdingsregulatie zich zodanig dat de ledematen voor 

andere activiteiten (bijvoorbeeld het manipuleren van speelgoed) gebruikt kunnen 

worden. 

                                                 
2
 Bart Moors is baby- en kinderkinesitherapeut bij neuromotorische ontwikkelingsstoornissen, gespecialiseerd 

en assistent-lesgever in de NDT-Bobath-benadering, gespecialiseerd en lesgever in psychomotorische 

problemen bij kinderen en instructeur in babymassage. 
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Vanaf de leeftijd van 4 maanden kunnen we een „volledige puppy‟-houding waarnemen 

met een symmetrische en later (ongeveer op de leeftijd van 7 maanden) asymmetrische 

handensteun. Wanneer het kind zich op de beide handen opduwt, spreken we van een 

synergische oprichting (dynamische cocontractie van buik- en rugspieren) waarbij de 

rompstabiliteit verder wordt geoefend. Daarnaast kan er een actieve extensie van de 

onderste ledematen en de heupen opgemerkt worden. Vaak zien we een volledige 

extensie, „swimming‟. In de normale ontwikkeling kan het kind gemakkelijk uit deze 

houding komen en flexie - extensiebewegingen combineren. 

In het tweede levenshalfjaar, wanneer het kind voldoende schouder-, bekken- en 

rompstabiliteit heeft verworven, ontstaat het doelgericht kruipen (ongeveer op de leeftijd 

van 10 maanden). Het kruipen wordt voorafgegaan door kleine voorwaartse 

buikschuifbewegingen en om de navel-as draaiende schuifbewegingen („pivoting‟). Vanaf 

de leeftijd van zes maanden leren kinderen zich naar voren te verplaatsen. De meeste 

kinderen gaan eerst „tijgeren‟. Dit is een vorm van voortbewegen waarbij de buik in 

contact blijft met de onderlaag, terwijl de armen en benen variabel, maar voldoende 

gecoördineerd bewegen om een verplaatsing te bewerkstelligen. Geleidelijk aan wordt de 

tijgersluipgang vervangen door het meer efficiënte kruipen op handen en knieën. 

Opvallend is dat kinderen die bij de ontwikkeling van het kruipen de fase van het tijgeren 

overslaan, dat wil zeggen de fase waarin er volop wordt gevarieerd en geëxperimenteerd 

met de coördinatie van de armen en de benen, minder efficiënte kruipers worden dan de 

kinderen die wel een tijgersluipfase doorlopen. Bij veel kinderen wordt een 

standaardvolgorde gezien in de ontwikkeling van het kruipen. Het voortbewegen 

evolueert van buikschuifbewegingen, naar tijgeren, tot het kruipen op handen en knieën. 

Ook hier bestaan er uiteraard uitzonderingen op de regel (bijvoorbeeld de zogenaamde 

„billenschuivers‟). 

Buikervaring kan aanzien worden als een basis, van waaruit andere, meer geavanceerde 

vaardigheden worden opgebouwd. Vandaar dat buikligging zo essentieel is voor de 

normale ontwikkeling. 

 

Zoals eerder vermeld, zijn de leeftijden slechts richtpunten. Veel kinderen behalen de 

ontwikkelingsstappen op vroegere of latere leeftijd (of soms helemaal niet). Bovendien 

dient steeds in het achterhoofd gehouden te worden dat normwaarden sterk cultuur- en 

plaatsgebonden zijn. Zo werd in een werk van de antropoloog D. Tracer benadrukt hoe 

eng wij normale ontwikkeling zien (Wong, 2009). Hij kon aantonen dat de baby‟s van de 

„Au hunter – gatherers‟ van Papua (New Guinea), die de fase van het kruipen overslaan, 

hier geen nadelige effecten van ondervinden. Daarenboven zijn zij blijkbaar niet de enige 

kinderen die zo grootgebracht worden. Dit fenomeen wordt ook gezien in tal van andere 

traditionele maatschappijen, zoals bijvoorbeeld in Paraguay, Mali en Indonesië. 
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1.4.2 Buikligging als speelpositie… 

 

De meeste studies onderzochten de relatie tussen de slaaphouding en het effect op de 

motorische ontwikkeling, terwijl maar weinig studies het effect van de wakkere positie op 

motorische vaardigheden nagaan. Tegenwoordig duidt men steeds meer op het belang 

van buikervaring wanneer het kind wakker en onder toezicht is (American Academy of 

Pediatrics, 2000; Davis et al., 1998; Kuo, Liao, Chen, Hsieh & Hwang, 2008; Salls et al., 

2002). 

 

Davis et al. (1998) werd eerder reeds aangehaald met betrekking tot de relatie tussen de 

slaaphouding en de motorische ontwikkeling. Een tweede belangrijke bevinding in deze 

studie, was het verschil in speelpositie tussen rug- en buikslapers. De buikslapers 

brachten wakker significant meer tijd door in buikligging. Binnen de groep van rugslapers 

kon aangetoond worden dat het meer positioneren in buikligging tijdens speelmomenten 

resulteerde in het vroeger bereiken van motorische mijlpalen. De onderzoekers 

vermeldden dat dit laatste zeker nog bevestigd moet worden met meer grootschalige 

studies, waar men zeker ook bepaalde beïnvloedende factoren mee in rekening moet 

nemen (zoals educatie van de moeder, geboortegewicht,…). Als laatste kwamen ze tot de 

vaststelling dat veel ouders vermijden om hun kind op de buik te positioneren, ook 

wanneer hun kind wakker is, dit uit vrees voor wiegendood. 

 

Een jaar later toonde Zelazny (1999) aan dat buikligging gedurende de periode dat het 

kind wakker is significant correleert met de kwaliteit van buikvaardigheden en de 

motorische ontwikkeling bij vier maanden oude baby's. Specifiek vond zij dat anderhalf 

uur buikligging per dag noodzakelijk is om de normale ontwikkeling te stimuleren. 

 

Over de duur bestaat er echter nog geen eensgezindheid. Zo kon Salls et al. (2002) 

aantonen dat kinderen van twee maanden, die gedurende minder dan vijftien minuten 

per dag op de buik gepositioneerd worden een significant (p-waarde=0.05) slechtere 

score behalen op de Denver Developmental Screening Test in vergelijking met een 

normpopulatie. Kinderen die vijftien minuten (of langer) op de buik liggen, vertonen 

gelijke resultaten met de normpopulatie. Bij kinderen op de leeftijd van vier en zes 

maanden kon geen significant verschil aangetoond worden. De resultaten uit deze studie 

laten vermoeden dat ook een vrij korte periode (minimum vijftien minuten) van 

buikervaring kan leiden tot een sneller bereiken van motorische mijlpalen.
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Monson, Deitz en Kartin (2003) konden aan de hand van de Alberta Infant Motor Scale 

(AIMS), dezelfde positieve effecten van buikligging tijdens wakkere periodes aantonen bij 

kinderen op de leeftijd van zes maanden, die op de rug te slapen gelegd werden. De grof 

motorische vaardigheden van deze groep, waren beter ontwikkeld in vergelijking met de 

kinderen die op de rug sliepen, maar weinig op de buik gepositioneerd werden. Hun score 

op de AIMS was specifiek hoger voor de subschaal buikligging. 

 

Ook Majnemer en Barr maakten in 2005 gebruik van de AIMS, met als doel te bepalen of 

kinderen (op de leeftijd van 4 en 6 maanden) die op de rug slapen vertraagd bepaalde 

motorische vaardigheden bereikten. Zij gingen na of deze eventuele vertraging 

geassocieerd kon worden met een gebrek aan buikervaring. Naast de AIMS werd ook 

gebruik gemaakt van de Peabody Developmental Motor Scale (PDMS-2) en een dagboek. 

De kinderen die op hun rug sliepen, toonden op de leeftijd van vier maanden een 

achterstand op de volgde drie items van de AIMS: extended arm support, hands to feet 

en sitting with arm support. Geen enkel kind behaalde een klinische score. Op de leeftijd 

van zes maanden was het omrollen leeftijdsadequaat, maar zag men een duidelijke 

achterstand op het onafhankelijk zitten. De gemiddelde motorische scores van de zes 

maanden oude kinderen lagen lager voor beide evaluatieschalen. Ook hier haalde men 

aan, net zoals Davis et al. in 1998, dat kinderen die op hun rug slapen ook meer tijd 

doorbrengen op hun rug wanneer ze wakker zijn. Waardoor buikligging minder 

getolereerd wordt, deze houding vraagt meer inspanning van het kind. In deze studie kon 

ook bevestigd worden dat buikligging tijdens wakkere periodes significant gecorreleerd is 

met de behaalde motorische score, en dit vooral op de leeftijd van 6 maanden. 

Een jaar later, 2006, bekrachtigden Majnemer en Barr nogmaals de negatieve invloed van 

de slaappositie op de grove motorische ontwikkeling (Majnemer & Barr, 2006). 

 

Met behulp van de PDMS–2 konden ook Jennings et al. (2005) het positieve effect van 

buikervaring bevestigen voor kinderen op de leeftijd van zes en achttien maanden. 

Jennings et al. wilden nagaan of het toevoegen van een video en een brochure, die 

buikligging tijdens wakkere periodes stimuleert, aan de standaardinformatie gegeven aan 

ouders, een invloed heeft op de keuze van de speelpositie. Een significant patroon kwam 

tevoorschijn (p-waarde=0.001). Kinderen werden meer op hun buik gepositioneerd na 

een „Welcome Home nurse visit‟, waarin buikligging werd gepromoot. Dit steeg nogmaals 

na het krijgen van een brochure. Het tonen van de video had geen significant effect. Het 

aanbieden van buikervaring had duidelijk positieve gevolgen op de ontwikkeling. De 

ruwescore op de subschaal „locomotion‟ was hoger bij die kinderen die regelmatig (>1 

keer/dag) op de buik gepositioneerd werden in de loop van hun eerste zes 

levensmaanden. 
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Opmerkelijk is dat er in dit onderzoek wel van een blijvend effect wordt gesproken. Er 

kon aangetoond worden dat het positieve effect van buikligging tijdens wakkere periodes 

blijft bestaan op de leeftijd van achttien maanden. Dit was afhankelijk van de tijd die de 

kinderen op hun buik doorbrachten voor de leeftijd van zes maanden. Maar hoelang deze 

precies moet zijn werd niet duidelijk gedefinieerd. 

 

In 2007 concludeerden Dudek–Shriber en Zelazny via de AIMS en een vragenlijst voor de 

ouders, dat het niet alleen gaat om een verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van 

bepaalde buikvaardigheden bij vier maanden oude kinderen. Zij konden besluiten dat ook 

vaardigheden in andere posities positief beïnvloed worden door het aanbieden van 

buikervaring, gedurende één of meerdere uren per dag wanneer de baby wakker is. Een 

voorbeeld, één van de vaardigheden in rugligging die geassocieerd was met buikervaring 

tijdens wakkere periodes was het brengen van de handen naar de knieën. Dit kon 

evenzeer aangetoond worden voor bepaalde vaardigheden in zit. Ook werd in dit 

onderzoek duidelijk dat kinderen, wakker veel meer tijd doorbrengen op hun rug dan in 

buikligging. 

 

De meest recente studie die het effect van buikervaring nagaat werd geschreven door 

Kuo et al. (2008). Aan de hand van een vragenlijst en een diagnostische test (the 

Comprehensive Developmental Inventory for Infants and Toddlers), werd de 

buikervaring, de tijdsduur en de voorkeur voor buikligging nagegaan bij 288 aterm 

geboren kinderen (van de leeftijd van 3 tot 24 maanden). In deze longitudinale studie 

kon men aantonen dat de voorkeur voor buikligging en ook de tijdsduur een invloed 

hebben op buikspecifieke motorische mijlpalen, zoals sluipen en kruipen. Kinderen met 

de voorkeur voor buikligging bereikten deze mijlpalen vroeger. De intrinsieke 

mogelijkheid van het kind zorgt ervoor dat het kan kiezen voor dat motorisch patroon dat 

het meest bij hem/haar past (cf. dynamisch systeemtheorie). Waardoor een kind met 

voorkeur voor buikligging, deze vaardigheden veel meer zal praktiseren. Wanneer de 

buikspecifieke vaardigheden bekeken worden, valt het op dat deze eerder bereikt worden 

bij kinderen die langer op hun buik liggen. In deze studie bleek het effect van de tijd 

liggend op de buik groter te zijn dan het effect van de buikervaring op zich. Ze stellen 

dan ook dagelijks een 20-tal minuten buikervaring voor. De enige niet-buikspecifieke 

vaardigheid die werd beïnvloed, was het zelfstandig zitten. Dit is heel aannemelijk 

aangezien in buikligging veel van de vereisten voor het zitten getraind worden; namelijk 

rompextensie, controle van het bovenste lidmaat en gewichtstransfer. Dit werd eerder 

aangetoond in de studie van Dudek–Shriber en Zelazny (2007).
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Een laatste studie die we hier zeker nog willen aanhalen is die van Bartlett en Fanning 

(2003). Dit is de enige studie die peilt naar de relatie tussen zowel het gebruik van 

specifieke kindertoestellen als de speelpositie en de motorische ontwikkeling; dit wel bij 

prematuur geboren kinderen (op de leeftijd van 8 maanden) die een hoog risico lopen op 

neuromotorische aandoeningen. Observatie van deze kinderen (via de AIMS), kon 

aantonen dat het gebruik van specifieke kindertoestellen niet in relatie staat met hun 

motorische ontwikkeling. Nochtans zag men dat de tijdspanne waarover het kind overdag 

wordt gedragen, negatief gecorreleerd is met de subschaal zit (AIMS; p-waarde<0.05). 

Daarnaast zag men dat de groep, met de voorkeur voor buikligging, een hogere AIMS 

totaal ruwescore behaalde dan de groep met een voorkeur voor rugligging. De groep, 

met als voorkeur de rechtopstaande positie, had de hoogste totaal ruwescore. Van de 

groep als geheel kon opgemerkt worden dat er meer tijd werd doorgebracht in minder 

actieve speelposities (zit en rugligging), met als minst favoriete speelpositie buikligging. 

1.4.3 De voordelen van buikligging 

 

Buikervaring is onmisbaar voor de ontwikkeling van het jonge kind. Het aanbieden van 

de nodige buikervaring brengt heel wat voordelen met zich mee. 

 

 1. Buikligging versterkt de spieren. 

De musculaire ontwikkeling van arm-, nek-, rug- en schouder spieren, is één van de 

belangrijkste voordelen (Bly, 1994; Kramer & Hinojosa, 1999; Piper & Darrah, 1994). De 

baby leert zichzelf op te duwen tegen de zwaartekracht en zijn hoofd stabiel te houden 

(cf. hoofdoprichting en -controle). Diezelfde spieren worden ook gebruikt tijdens de 

andere buikvaardigheden zoals opduwen, rollen, zitten, sluipen, kruipen en stappen. 

 

 2. Buikligging en de invloed op de sensorische waarneming. 

Wanneer het kind op de buik ligt, ontdekt het de wereld vanuit een totaal ander 

perspectief (Piper & Darrah, 1994). Het kind wordt zich bewust van zijn lichaam in een 

andere houding, voelt het effect van de zwaartekracht op zijn lichaamsdelen en wordt 

aangemoedigd om de omgeving te gaan ontdekken. Op die manier wordt de ontwikkeling 

van de posturale controle, het evenwicht en de stabiliteit positief beïnvloed. 
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 3. Buikligging heeft, in tegenstelling tot rugligging, het voordeel dat de baby 

 zich kan leren verplaatsen.  

Gewichtstransfer is samen met dissociatie, één van de belangrijkste eigenschappen van 

vroegmotorische vaardigheden (Hadders-Algra & Dirks, 2000). Buikligging is voor het 

jonge kind de positie bij uitstek, er wordt geleerd om het gewicht van de ene naar de 

andere zijde te verplaatsen. Dit levert ook een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling 

van de nodige kracht en stabiliteit, die later zo belangrijk zijn bij het zitten en kruipen. 

  

 4. Buikligging en handvaardigheid (inclusief fijn motorische vaardigheden). 

Jones (2004) suggereert dat kinderen die op de buik liggen hun handen beter zien, wat 

de (oog–hand) coördinatie en handvaardigheid bevordert. Wat dan later een positieve 

invloed heeft op het reiken, grijpen en manipuleren van voorwerpen. 

 5. In deze houding wint de baby aan vertrouwen en onafhankelijkheid. 

De baby wordt aangemoedigd om zijn bewegingen in de omgeving te controleren en de 

wereld systematisch te ontdekken (Clinton County Health Departement, 2005). 

 6. Buikligging, rustgevend? 

Voor sommige kinderen is deze houding aanvankelijk onwennig. Maar als laatste 

belangrijk effect moet erop worden gewezen dat buikligging op lange termijn mogelijk 

een kalmerend en rustgevend effect kan hebben (Clinton County Health Departement, 

2005). 

 7. andere niet verwaarloosbare effecten van buikligging. 

- positieve invloed op zowel de visuele als mentale ontwikkeling (Kuo et al., 2008) 

- verbetert de pulmonaire functie (Fleming et al., 1996) 

- vermindert het risico op aspiratie en op gastro–oesophageale reflux (Stewart, 

Mitchell, Tipene-Leach & Fleming, 1993) 

- vermindert het risico op plagiocephalie (American Academy of Pediatrics, 2000) 

- heeft mogelijk een preventieve werking op scoliose (Dickson, 1989; McMaster, 1983) 

 Er blijkt in rugligging een natuurlijke voorkeur te bestaan om iets naar rechts te 

 draaien. Hierdoor wordt de immature thorax, onder invloed van de 

 zwaartekracht, gevoelig voor deformatie. Wat niet het geval blijkt te zijn in 

 buikligging. 
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„Tummy time‟, zoals vaak aangehaald in Engelstalige literatuur, blijkt een positieve 

invloed te hebben op de algemene groei en ontwikkeling (Davis et al., 1998; Dudek-

Shriber & Zelazny, 2007; Jennings et al., 2005; Kuo et al., 2008; Majnemer & Barr, 2005; 

Monson et al., 2003; Salls et al., 2002; Zelazny, 1999). Het is zo dat gezonde, aterm 

geboren kinderen die tijd doorbrengen op de buik wanneer ze slapen of wakker zijn, 

sneller de motorische mijlpalen bereiken dan de kinderen die geen of weinig buikervaring 

hebben. 

 

Desondanks blijken deze positieve effecten op de motorische ontwikkeling van 

voorbijgaande aard te zijn (Davis et al., 1998; Dewey et al., 1998; Majnemer & Barr, 

2005; Salls et al., 2002). 

Meerdere onderzoeken hebben kunnen aantonen dat deze verschillen in motorische 

prestatie niet meer aanwezig zijn eens de kinderen 6 (Salls et al., 2002) of 15 maanden 

(Majnemer & Barr, 2005) oud zijn. Daarnaast kon er in 2009 door Van Grembergen en 

Wauman wel een trend tot significantie gezien worden tussen kinderen die vanaf de 7de 

levensmaand vaak op de buik spelen en kinderen die zelden op de buik spelen, waarbij 

de kinderen uit deze eerste groep beter motorisch presteren. 

 

Hoewel deze effecten mogelijk van voorbijgaande aard blijken te zijn, zorgt het 

vroegtijdig bereiken van de mogelijkheid tot rollen en kruipen ervoor dat het kind in staat 

is om zijn omgeving actief te gaan exploreren. Het vroegtijdig zelfstandig zitten laat het 

kind toe om de handen los te laten en voorwerpen te manipuleren. Kuo et al. (2008) 

suggereren dat dit alles een gunstig invloed kan hebben op de cognitieve en 

fijnmotorische ontwikkeling. 

 

Ondanks het feit dat de verschillen in het vroegtijdig bereiken van de motorische 

vaardigheden met de tijd vervagen, heeft dit alles toch een belangrijke impact op zowel 

de ouders als het kind (Jones, 2004). Wanneer er bij hun kind een vertraagde motorische 

ontwikkeling wordt opgemerkt, kan dit bij ouders een zekere mate van angst en 

bezorgdheid teweeg brengen. 

Daarnaast kan dit een belangrijke invloed hebben op evaluatieprocedures, het is namelijk 

mogelijk dat een punt van bezorgdheid enkel te wijten is aan een gebrek aan 

buikervaring in plaats van aan een ernstige aandoening (Jantz et al., 1997). Wanneer er 

geen neurologische tekenen terug te vinden zijn kunnen ouders grotendeels verzekerd 

worden dat de eventuele motorische vertraging zal ingelopen worden. Maar blijvende 

gevolgen van een gebrek aan buikervaring mogen natuurlijk nooit uitgesloten worden. Er 

zijn steeds nog andere bijkomende factoren die de motoriek kunnen beïnvloeden. Zo 

herinneren we even kort aan het „Triple Risk model‟. 



 

34 

 

 

Verder onderzoek is zeker noodzakelijk om de lange termijn effecten van positionering op 

de motorische ontwikkeling na te gaan. We willen voor deze masterproef naast het 

stimuleren van buikligging, ook de effecten van buikervaring op de motoriek nagaan. Om 

de kinderen op zowel de leeftijd van vier, acht als dertien maanden, te observeren maken 

we gebruik van de Alberta Infant Motor Scale. We opteerden voor deze test omdat de 

Bayley Scales of Infant Development II (BOS-II) naar onze mening bij zeer jonge 

kinderen te grote ontwikkelingsstappen maakt. Een alternatief zou de Peabody 

Developmental Motor Scales II geweest zijn. Deze werd niet gebruikt omdat door 

therapeuten in de praktijk wordt aangegeven dat deze meer geschikt is voor de 

beoordeling van oudere kinderen dan voor de allerjongsten. Daarenboven is de AIMS een 

test die naast het evalueren van de motorische mijlpalen ook de kwaliteit van de 

vaardigheden evalueert, die minimale handling vereist en vlot kan afgenomen worden. 
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1.5 Conclusie  

 

Door het invoeren van het slaapadvies en vooral door de hieraan doorgedreven aandacht, 

brengen kinderen minder tijd door op hun buik, met als gevolg dat motorische mijlpalen 

in buikligging trager bereikt worden. Daarom moet er gewezen worden op het belang van 

buikervaring wanneer het kind wakker en onder toezicht is (American Academy of 

Pediatrics, 2000; Davis et al., 1998; Salls et al., 2002). Mildred, Beard, Dallwitz en Unwin 

(1995) toonden aan dat ouders beperkt variëren bij het positioneren van hun kind, met 

de veronderstelling dat de campagne voor wiegendood hier een oorzaak zou kunnen zijn 

(p-waarde=0.002). Als tweede belangrijke reden, voor het weinig aanbieden van 

buikervaring, gaven ouders aan dat hun kind hiertegen protesteert (Davis et al., 1998; 

Jennings et al., 2005; Jones, 2004; Salls et al., 2002). Het vind deze houding niet 

aangenaam. Wanneer we hier de dynamische systeem theorie bijleggen, klinkt dit heel 

aannemelijk. De intrinsieke mogelijkheid van het kind zal ervoor zorgen dat het kiest 

voor die positie die het meest bij hem/haar past. 

 

Ook kan het langdurig gebruik van een kindermateriaal (loopwagentjes en/of 

kinderzitjes) een nadelige invloed hebben op de motorische ontwikkeling van het kind 

(Callahan & Sisler, 1997; Crouchman, 1986). We kunnen stellen dat het gebruik van 

specifieke kindertoestellen met als doel „het stimuleren van de motorische ontwikkeling‟ 

individueel afhankelijk is, waarbij zowel de voor- als de nadelen moeten in rekening 

gebracht worden. 

Wanneer we ons specifiek willen toespitsen op kinderzitjes, is er een duidelijke tekort aan 

onderzoek. Het teveel tijd doorbrengen in zittende positie zou mogelijk kunnen leiden tot 

een verminderd aanbod van buikervaring. Dit moet dus zeker nog verder onderzocht 

worden. 

 

De American Academy of Pediatrics heeft de richtlijnen voor wiegendood reeds in 2000 

aangepast, door bijkomend aandacht te besteden aan het belang van buikervaring 

(American Academy of Pediatrics, 2000, p. 654).  

„A certain amount of tummy time while the infant is awake and observed, 

 is recommended for developmental reasons…‟ 

 

In het wetenschappelijk onderbouwd dossier over wiegendood en in de nieuwe campagne 

„Open je Ogen‟ van Kind en Gezin wordt hierop minder de nadruk gelegd (De Ronne, 

2008; Kind en Gezin, 2008). Ze vermelden weinig over het belang van buikligging 

wanneer het kind wakker en onder toezicht is. 
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Wel halen ze aan dat het kind in verschillende houdingen moet gepositioneerd worden, 

om de motoriek te stimuleren. Ze vermelden eveneens dat plagiocephalie een mogelijke 

complicatie van langdurige rugligging kan zijn. 

 

Het is naar onze mening de verantwoordelijkheid van (para-) medici en kinderverzorgers, 

die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het kind, om aan kersverse ouders het 

belang van het regelmatig afwisselen van houdingen te verduidelijken, en zeker 

buikervaring te introduceren.  

In deze studie willen we absoluut de slaappositie niet beïnvloeden, maar wel het belang 

van buikligging gedurende de dag benadrukken. We willen nagaan of het geven van 

duidelijk advies onder de vorm van een brochure en videomateriaal, een invloed heeft op 

hoe ouders hun kind positioneren en/of het aanbieden van regelmatige buikligging een 

invloed heeft op de motorische ontwikkeling van het kind tussen de leeftijd van vier en 

dertien maanden. Deze motorische ontwikkeling zullen we trachten na te gaan aan de 

hand van de Alberta Infant Motor Scale, dit zowel op de leeftijd van vier, acht als dertien 

maanden.  

 

1.6 Hypothesen 

1. We verwachten dat de gemiddelde ruwescores van onze Vlaamse kinderen zowel 

op de leeftijd van vier, acht als dertien maanden, kleiner zullen zijn dan de 

Canadese normwaarden. 

2. Op de leeftijd van vier maanden behalen de kinderen uit de experimentele- en 

controlegroep, vergelijkbare scores op de Alberta Infant Motor Scale. 

3. Ouders die de informatie (met betrekking tot het stimuleren van buikligging) 

gekregen hebben zullen hun kind vanaf de leeftijd van vier maanden, vaker 

buikervaring aanbieden. 

4. Door gericht advies, aan de hand van een brochure en videomateriaal, zullen deze 

kinderen een betere AIMS score behalen zowel op de leeftijd van acht als dertien 

maanden. 

5. Kinderen die op de rug slapen maar regelmatig op hun buik spelen, zullen beter 

motorisch presteren op de leeftijd van acht en dertien maanden (hogere AIMS 

scores), in vergelijking met kinderen die maar een beperkte (tot geen) tijd op de 

buik doorbrengen. Dit zal voornamelijk tot uiting komen op de subschaal 

buikligging. 

6. Er is een verschil op te merken in de motorische ontwikkeling tussen kinderen die 

veel en weinig tijd (≤30 minuten) doorbrengen in een babyzitje. Deze laatste 

zullen betere AIMS scores behalen. 
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2 Methode 

 

2.1 Deelnemers 

 

In totaal werden meer dan 80 ouder–kindparen (van kinderen geboren tussen 1 

november 2008 en 31 januari 2009) aangesproken om deel te nemen aan deze studie. 

De kinderen werden gerekruteerd uit kinderopvangplaatsen (verspreid over Vlaanderen) 

en onze kennissenkring. Om beïnvloeding van het onderzoek te voorkomen werden een 

aantal exclusie criteria toegepast: 

 geboren voor 34 weken zwangerschapsleeftijd (ernstig tot extreem prematuur) 

 orthopedische problemen die mogelijk de motorische ontwikkeling beïnvloeden 

(bijvoorbeeld: torticollis, metatarsus adductus, klompvoet, heupdysplasie) 

 andere problemen die mogelijk de motorische ontwikkeling beïnvloeden: zoals 

congenitale defecten, chronische aandoeningen of visuele- of gehoorsproblemen 

 hyperbilirubinemie met hospitalisatie 

 genetische of metabole abnormaliteiten (bv. hypothyroidisme) 

 asymmetrische neurologische examinatie 

 zwangerschapscomplicaties (zoals hypertensie, schildklierstoornissen, diabetes, 

abnormale menstruatie, allergie, infectie,…) geassocieerd met een sterk verhoogd 

risico op een abnormale motorische ontwikkeling 

 voorgeschiedenis van hospitalisatie met uitzondering van de normale neonatale 

zorg 

 

Alle ouders werden schriftelijk3 op de hoogte gebracht over het opzet van deze studie. In 

totaal waren 73 ouder-kindparen bereid om mee te werken, waarna ze een „informed 

consent‟ ondertekenden. 

                                                 
3 Bijlage 1: brief aan de ouders. 
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2.2 Procedure 

 

Voor aanvang werd deze studie goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek 

UZ Gent. Ook van Kind en Gezin werd toestemming verkregen. 

 

De populatie werd willekeurig in twee groepen opgedeeld, een controle- en een 

onderzoeksgroep. Er werd besloten om deze in te vullen afhankelijk van de regio in 

Vlaanderen, zodat beïnvloeding (door het onderling doorspelen van informatie) quasi 

onmogelijk werd. 

Aan zowel de ouders als kinderverzorgers van de controlegroep werd verteld dat de 

studie zich toespitste op de motorische ontwikkeling van het jonge kind. Aan de 

onderzoeksgroep daarentegen werd het volledig opzet van deze studie duidelijk gemaakt. 

Zij kregen uitgebreid advies over het belang en de toepassing van buikligging, dit via een 

brochure en videomateriaal. Er werd geprobeerd om zowel de ouders als de 

kinderdagverblijven en onthaalouders te informeren. Waar dit niet mogelijk was, werden 

ofwel de ouders ofwel de kinderopvangplaatsen uitdrukkelijk gevraagd om het advies 

onderling door te spelen. 

De controlegroep kreeg enkel het standaardadvies van Kind en Gezin, artsen,... Om 

onszelf een beeld te kunnen vormen van dit advies gingen we ten rade bij Kind en Gezin, 

de kraamafdeling, pediaters en bij jonge ouders zelf. Op dinsdag 16 maart 2010 woonden 

we een infoavond bij, georganiseerd door Kind en Gezin, voor toekomstige ouders in het 

Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper. Onder andere de preventiecampagne 'Het veilig slapen 

voor kinderen van nul tot drie jaar' werd er toegelicht. 

2.2.1 Advies over buikligging. 

 

Via een brochure en videomateriaal willen we advies geven dat buikligging tijdens 

wakkere momenten stimuleert, met als doel de motorische ontwikkeling van de baby 

tussen de leeftijd van vier en dertien maanden positief te beïnvloeden. 

 

Het aanbieden van een brochure en video-opname zijn methodes om informatie op een 

gestandaardiseerde manier over te brengen. Uit de literatuur blijkt dat er meerdere 

leermethodes of bronnen nodig zijn bij het aanbieden van nieuwe informatie om deze te 

verwerken (LaBorde, 1984; Sousa, 1998). Daarom werd er in deze studie geopteerd voor 

beide communicatiemiddelen, bij eventuele vragen werden deze aangevuld met 

mondelinge informatie tijdens de observatiemomenten. 

Het advies is voornamelijk bedoeld voor gezonde kinderen. Voor kinderen die speciale 

medische zorgen nodig hebben zullen deze principes niet steeds van toepassing zijn. 
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2.2.1.1 De brochure: 'Vooruit op de buik!'4 

 

Als eerste communicatiemiddel verdeelden we de brochure 'Vooruit op de buik!'. Jennings 

et al. (2005) konden in hun studie besluiten dat 88% van de ouders die een gelijkaardige 

brochure kregen hun kind meer dan één keer per dag op de buik positioneerden. 

Daarenboven biedt een geschreven brochure uniforme informatie, die ouders zou moeten 

aansporen routinematig buikervaring in te bouwen. 

 

Voor het opstellen van de brochure gingen we op zoek naar basisinformatie met 

betrekking tot handling van de baby. In het buitenland, onder andere in de Verenigde 

Staten en in Nederland, is 'Tummy Time' reeds een gekend begrip. Via het internet 

consulteerden we verscheidene brochures en richtlijnen waaruit we informatie konden 

putten. Daarnaast gingen we ten rade bij pediatrische kinesitherapeuten, die vertrouwd 

waren met deze materie. Ook in de literatuur vonden we bijkomende richtlijnen 

(Belkengren, Sapala & Gale, 1998; Hunter & Malloy, 2002; Jones, 2004; Neufeld & 

Birkett, 2000). 

 

De brochure is opgebouwd uit drie grote delen. Na een korte inleiding starten we met het 

wijzen op de positieve effecten van buikligging. We behandelen de zes voornaamste 

voordelen, namelijk „Sterkere baby‟, „Kruipen – wiebelen‟, „Evenwicht‟, „Handvaardigheid‟, 

„Rustgevend – kalmerend effect‟ en „Vertrouwen en onafhankelijkheid‟. We besluiten met 

het feit dat buikligging naast de positieve effecten op zowel de grove als fijne motoriek, 

ook een invloed kan hebben op zowel de visuele als mentale stimulatie. Vervolgens 

vermelden we de mogelijke gevolgen van een gebrek aan buikervaring, met 

achtereenvolgens het risico op plagiocephalie en een vertraagde of disharmonische 

motorische ontwikkeling. 

Als derde, belangrijkste deel richten we ons op het praktische. Hoe kan buikligging 

geïntegreerd worden tijdens dagdagelijkse activiteiten? Na algemene tips over 

frequentie, duur en gradatie, gaan we systematisch in op verschillende activiteiten 

waarmee de baby en zijn/haar ouders dagelijks geconfronteerd worden. 

Achtereenvolgens wordt advies gegeven met betrekking tot dragen, spelen, het 

verzorgen, voeden, vervoer en slapen. 

 

We besluiten de brochure met een dankwoord aan kinderdagverblijf Duimelijntje voor 

hun bereidwillige medewerking. 

                                                 
4 Bijlage 2: brochure „Vooruit op de buik!‟.  
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2.2.1.2 De Video-opname: 'Vooruit op de buik!'5 

 

Naast de brochure werd ook de DVD „Vooruit op de buik!‟ verdeeld onder de ouders en/of 

de kinderopvangplaatsen van de onderzoeksgroep. 

 

Deze is opgedeeld in drie grote delen en berust op dezelfde informatie als de brochure. 

We willen met deze video-opname de gegeven informatie aanvullen met beeldmateriaal 

waarop baby‟s in verschillende houdingen gehanteerd worden. De praktische tips worden 

er uitvoerig becommentarieerd en gevisualiseerd, waarmee het belang van buikligging 

nog eens expliciet willen aantonen. 

 

We kregen hiervoor de medewerking van een kinderkribbe uit Merelbeke 

(kinderdagverblijf Duimelijntje) en van onze co–promotor Mevr. K. Onderbeke. 

 

NOTA: 

Sinds eind maart 2010 staat ook de website www.vooruitopdebuik.be online. Deze werd 

bewust pas na de derde observatie vrijgegeven om beïnvloeding te voorkomen.  

 

2.2.2 Dataverzameling 

 

Om de motorische ontwikkeling op een systematische en efficiënte manier te 

rapporteren, werd geopteerd voor de Alberta Infant Motor Scale (AIMS) als 

observatieschaal. Alle kinderen werden door twee masterstudenten 

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie op de leeftijd van vier, acht en dertien 

maanden geobserveerd. 

De eerste observatie vond plaats tussen de leeftijd van vier en vijf maanden. Op deze 

leeftijd heeft het kind reeds heel wat vaardigheden verworven en kunnen subtiele 

verschillen tussen de kinderen opgemerkt worden. Deze werd als aanvangsleeftijd 

gekozen aangezien oudere kinderen zelf hun voorkeurspositie beginnen te kiezen, wat 

toch aanzien mag worden als een belangrijke ontwikkelingsstap (Dudek–Shriber & 

Zelazny, 2007). 

Vervolgens werd ervoor geopteerd om de kinderen tussen de leeftijd van acht en negen 

maanden een tweede maal te observeren. Op deze leeftijd verschijnt er, volgens Abott en 

Bartlett (2000), een grote variabiliteit in de ontwikkeling van het jonge kind. 

                                                 
5 Deze DVD werd achteraan deze masterproef bijgevoegd. 
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Finaal werden de kinderen tussen de leeftijd van dertien en veertien maanden een laatste 

maal geëvalueerd. Dit omdat na de leeftijd van veertien maanden de AIMS op die leeftijd 

onvoldoende sensitief blijkt te zijn. 

 

Alle kinderen werden in het bijzijn van een verzorger en/of ouder in een voor hen 

vertrouwde omgeving geobserveerd. Het kind bevond zich bij voorkeur in een state 4 van 

Pretchl, het is wakker, tevreden en actief. Tijdens de observatie draagt het enkel een luier 

en/of body.  

 

Naast het gebruik van deze ontwikkelingstest, vragen we de ouders om na elke 

observatie een zelf opgestelde vragenlijst waarheidsgetrouw in te vullen. 

2.2.2.1 Onderzoeksinstrument: Alberta Infant Motor Scale. 

 

De Alberta Infant Motor Scale, beschreven door Piper en Darrah (1994), is een 

normgerefereerde ontwikkelingstest opgesteld om de grof motorische vaardigheden bij 

kinderen vanaf de geboorte (40 weken postconceptie) tot het onafhankelijk stappen te 

bepalen. Deze incorporeert zowel concepten van de neuromaturatietheorie als de 

dynamische systeemtheorie. De test gaat de sequentiële ontwikkeling van de motorische 

mijlpalen na in termen van een progressieve ontwikkeling, dit in vier posturale posities. 

Er wordt ook rekening gehouden met beïnvloedende factoren uit de testomgeving (de 

positie tegen de zwaartekracht, de gemoedstoestand van het kind) en aandacht 

geschonken aan leeftijdsgerelateerde taken. 

 

De AIMS beoogt kinderen met een motorische vertraging (of ontwikkelingsstoornis) 

vroegtijdig te identificeren en de motorische prestatie te evalueren bij kinderen zonder 

gekende motorische problemen. 

 

Het is een observatie van spontane bewegingen met minimale handling en facilitatie, 

gericht op functionele vaardigheden en kwaliteit van bewegen. De rol van de therapeut 

blijft beperkt tot het observeren en analyseren van de bewegingen van het kind. Het 

waarnemen van spontane bewegingen biedt een synthese van zowel positieve als 

negatieve aspecten van het bewegen. Het is belangrijk om voldoende aandacht te 

schenken aan spontaan, niet-reflexief gedrag, aangezien dit meer informatie verschaft 

over het gedrag van het kind (VanSant, 1987). Daar waar meer traditionele schalen soms 

te vaak de nadruk leggen op de abnormale componenten van de beweging, zoals 

bijvoorbeeld het blijven persisteren van een asymmetrische tonische nekreflex of een 

enkelclonus. 

 



 

42 

 

De schaal bestaat uit 58 items georganiseerd in vier categorieën of subschalen: 

buikligging – rugligging – zit – stand. De beoordeling van elk item gebeurt op basis van 

drie criteria: plaats(en) waar het gewicht wordt gedragen, de houding en de 

beweging(en) tegen de zwaartekracht. Voor elke subschaal wordt het minst en meest 

mature item bepaald. Dit wordt „het venster‟ genoemd, de items daartussen 

representeren het motorische repertoire van het kind in die bepaalde positie. Elk item 

binnen „het venster' wordt dichotoom gescoord als 'geobserveerd' (=1) of 'niet 

geobserveerd' (=0). Alle items onder het minst mature krijgen een waarde 1. Een item 

mag niet als 'geobserveerd' beschouwd worden op basis van veronderstelling of 

informatie van de ouders of verzorgers. Er hoeft geen vaste sequentie gevolgd te 

worden, noch in de posities, noch in het voorkomen van de verschillende items. Om 

verwarring te vermijden werd een Nederlandse vertaling van de criteria gebruikt. 

 

De totale ruwescore is de som van de vier subschaalscores. Aan de hand van de grafiek 

of normtabel kan deze omgezet worden in een precentielscore. Deze laten een 

classificatie van de kinderen toe, waarbij de motorische vaardigheden als normaal 

(pc>16), verdacht (pc5–pc16) of abnormaal (pc<5) kunnen omschreven worden. Op de 

leeftijd van vier maanden wordt het 10de percentiel als cut-off vooropgesteld (Piper & 

Darrah, 1994). 

 

We mogen deze cut-off points niet als absoluut beschouwen. De normen werden 

opgesteld op basis van de gegevens van 2202 Canadese kinderen. Het blijft natuurlijk de 

vraag of deze ook toegepast kunnen worden op onze Vlaamse kinderen. Na onderzoek op 

240 kinderen in Vlaanderen werd een gemiddelde percentielscore van 36,53 gevonden 

(Van Grembergen & Wauman, 2009). Ook bij Nederlandse kinderen kon de vergelijking 

met de Canadese normwaarden niet gemaakt worden (Fleuren, Smit, Stijnen & Hartman, 

2007). We willen hierbij op voorhand opmerken dat we niet verwachten dat onze 

percentielscores vergelijkbaar zullen zijn met de Canadese normwaarden. 

 

Volgens de auteurs neemt de afname van de test 20 tot 30 minuten in beslag. Wanneer 

de test onderbroken moet worden, moet de observatie binnen de week afgewerkt 

worden. 
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Eén van de voordelen van deze test is dat er slechts een beperkte hoeveelheid aan 

materiaal nodig is. Speelgoed mag gebruikt worden om het kind aan te zetten of te 

motiveren tot bewegen. Daarnaast is deze test eenvoudig in gebruik en weinig 

tijdrovend. Ook kan er aan de hand van het scoreformulier uitstekend feedback gegeven 

worden aan ouders en zorgverleners met betrekking tot de motorische ontwikkeling van 

het kind. 

Een nadeel van de test is het feit dat deze na de leeftijd van veertien maanden weinig 

sensitief is, omdat de meeste kinderen dan onafhankelijk stappen en de schaal niet 

genoeg discrimineert in dit stadium. 

 

Psychometrische eigenschappen. 

Voor de inter-rater betrouwbaarheid werd een sterke Pearson correlatie gevonden 

(r>0.95). De test-hertest betrouwbaarheid gaf een correlatie tussen 0,85 en 0,99. Omdat 

Piper en Darrah (1994) en andere onderzoekers hun gegevens steeds baseerden op 

onderzoek uitgevoerd door ervaren kinesitherapeuten, gingen Blanchard, Neilan, 

Busanich, Garavuso en Klimas (2004) na of extra training via videotapes een invloed 

heeft op die betrouwbaarheid. Men vond een hoge inter-rater betrouwbaarheid met een 

intra-class correlatiecoëfficiënt (ICC) van 0,98 tot 0,99 zowel met als zonder training. 

Waaruit men besloot dat het handboek voldoende informatie voorziet om betrouwbaar te 

testen. 

 

De hoge graad van overeenstemming tussen de Alberta Infant Motor Scale scores en 

enkele andere gestandaardiseerde motorische schalen, biedt evidentie dat deze een 

voldoende valide instrument is voor het meten van de motorische ontwikkeling. Piper en 

Darrah (1994) vonden een sterke Pearson correlatie (r=0,98) met de motorische schaal 

van de Bayley Scales of Infant Development. De Pearson correlatie met de grof 

motorische schaal van Peabody Developmental Motor Scales is eveneens voldoende sterk 

(r=0.97). 

Als laatste gingen Campbell en Kolobe (2000) de correlatie na met de Test of Infant 

Motor Performance (TIMP). Zij vonden een matige correlatie van 0.60 tot 0.64 bij 

kinderen op de leeftijd van drie maanden. Deze uitkomst zou te wijten kunnen zijn aan 

het feit dat de TIMP een compleet andere testmethode hanteert. 

 

Deze kwalitatieve test werd ons aangeleerd door een ervaren kinesitherapeut. We 

oefenden deze in aan de hand van verschillende video-opnames van kinderen op diverse 

leeftijden. We vergeleken onze scores onderling om zo de inter-rater betrouwbaarheid te 

laten stijgen. 
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2.2.2.2 Vragenlijst6 

 

Na elke observatie werden de ouders gevraagd een vragenlijst in te vullen, om op die 

manier achtergrondinformatie te verzamelen over het kind en zijn/haar omgeving. Deze 

werd zowel aan de controle- als onderzoeksgroep meegegeven. 

 

De eerste tiental vragen hebben betrekking op de socio–economische status van het 

gezin en de algemene gezondheid van de ouders en het kind (zowel perinataal als de 

huidige gezondheid). Deze algemene vragen zijn gebaseerd op de Gezondheidsenquête 

België (2008). Daarna worden er specifiek vragen gesteld naar oorzakelijke factoren van 

een eventueel vertraagde motorische ontwikkeling, zoals de slaapsituatie, het Maxi–

Cosi®-gebruik, de buikervaring en de manier van spelen. Voor het opstellen van deze 

vragen werd er beroep gedaan op: 

 „Onderzoek van de motorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 

maanden: vragenlijst aan de ouders.‟ opgesteld door. A. De Kegel (2010). 

 „Asymmetrie op zuigelingenleeftijd‟ door L. van Vlimmeren en dr. M. L‟Hoir. 

Deze werd opgesteld in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar 

het ontstaan, het verloop en de behandeling van plagiocephalie in de 

leeftijd van 0 tot 2 jaar (van Vlimmeren, 2007). 

 

In de vragenlijsten worden steeds gesloten vragen gesteld, met bij het merendeel van de 

vragen vier keuzemogelijkheden „meestal‟ – „vaak‟ – „zelden‟ – „nooit‟. We vermeden open 

vragen, omdat het antwoord hierop vaak sterk respondentgebonden is. Wat zou kunnen 

leiden tot onvergelijkbaarheid van de antwoorden. 

 

In totaal werd gebruik gemaakt van drie vragenlijsten met de bedoeling om de 

effectiviteit van het advies na te gaan en een mogelijke reden van motorische 

ontwikkelingsachterstand te identificeren. De eerste vragenlijst bevat de algemene 

vragen en de vragen met betrekking tot het positioneren. Vragenlijst twee en drie zijn 

bondiger en bevatten enkel dezelfde vragen met betrekking tot het positioneren. Voor de 

onderzoeksgroep werden bij de derde vragenlijst enkele extra vragen toegevoegd met 

betrekking tot het toepassen van het verkregen advies. Op het einde krijgen ouders de 

mogelijkheid om vragen of opmerkingen te stellen met betrekking tot ons onderzoek. 

                                                 
6
 Bijlage 3: vragenlijsten (eerste, tweede en derde observatiemoment). 
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2.3 Statistische analyse 

 

Voor de statische verwerking van dit onderzoek werd er gebruikt gemaakt van het 

softwarepakket SPSS 18 (Statistical Package for Social Science7). Een significantieniveau 

α van 0.05 werd vooropgesteld.  

 

De controle- en onderzoeksgroep werden beschreven op basis van kind-, gezins- en 

andere beïnvloedende (omgevings-) factoren. Hiervoor werden telkens de beschrijvende 

parameters (het gemiddelde, de mediaan, het minimum, het maximum en de 

standaarddeviatie) per groep berekend. De gebruikte test voor het onderling vergelijken 

van de controle- en onderzoeksgroep hing af van het soort variabele, voor continue werd 

een Mann-Withney U-test gebruikt, voor categorische een Chi-kwadraat. Wanneer niet 

aan de voorwaarden (bij een globale steekproefgrootte van N kleiner dan 40 mag geen 

enkele van de verwachte frequenties kleiner zijn dan 5) voor deze laatste werd voldaan, 

gebruikten we de Fisher‟s Exact-test. 

 

Voor de vergelijking van de AIMS scores werd vooraf een histogram en een Q-Q plot 

gemaakt om de normaal verdeling na te gaan. Aansluitend werd een Kolmogorov-

Smirnov-test uitgevoerd. Deze gaf aan dat onze AIMS scores niet normaal verdeeld zijn. 

Daarenboven is onze steekproefgrootte van de controlegroep kleiner dan dertig. Met deze 

als argumenten kozen we voor niet-paramerische testen. 

De Mann-Withney U-test werd gebruikt voor het vergelijken tussen twee groepen. Een 

Kruskal-Wallis-test werd gebruikt bij meerdere groepen.  

 

Om na te gaan of de bekomen AIMS ruwescores significant verschillen van de Canadese 

normwaarden werd de One-sample Student‟s t-test uitgevoerd. 

 

                                                 
7 SPSS Inc., an IBM Company Headquarters, Chicago, Illinois. 
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3 Resultaten  

 

3.1 Beschrijvende kenmerken  

 

Aan dit onderzoek namen 73 ouder–kindparen (controlegroep n=32 - onderzoeksgroep 

n=41) deel. De kinderen zijn geboren tussen 4 november 2008 en 31 januari 2009.  

Niet alle kinderen konden opgenomen worden bij de statistische verwerking. Tijdens het 

onderzoek veranderde één kind uit de controlegroep van woonplaats, waardoor er geen 

gegevens op de leeftijd van dertien maanden bemachtigd konden worden. In diezelfde 

groep waren er drie kinderen te vroeg geboren, twee daarvan vielen buiten de 

inclusiecriteria (zwangerschapsleeftijd van 33 weken) en bij één van hen werd de 

onderzoeksleeftijd niet gecorrigeerd. Daarnaast kregen we niet van alle ouders de nodige 

vragenlijsten terug (1 kind uit de controlegroep en 3 kinderen uit de onderzoeksgroep). 

Wat ons op een totaal van acht drop-outs brengt.  

De steekproef waarop een statistische analyse kon uitgevoerd worden, bestond 

uiteindelijk uit 27 controle- en 38 onderzoekskinderen (totaal 65 ouder-kindparen). 

3.1.1 Kindfactoren 

 
Aan dit onderzoek namen dubbel zoveel jongens dan meisjes deel. De verhouding 

meisjes–jongens binnen de controlegroep was 10 op 17 (37% / 63%) en 11 op 27 

(28.9% / 71.1%) binnen de onderzoeksgroep. Via een Chi–kwadraat toets konden we 

besluiten dat het geslacht in beide groepen gelijk is verdeeld (p-waarde=0.492). 

 

 Gem. (min.-max.) Mediaan SD p-waarde* 

Zwangerschapsduur(weken): 

Onderzoeksgroep (n=38) 

Controlegroep (n=27) 

 

40 (36-43) 

39 (37-41) 

 

40 

39.5 

 

1.6 

1.2 

 

0.297 

Geboortegewicht(gram):  

Onderzoeksgroep (n=38) 

Controlegroep (n=27) 

 

3453 (2400-4458) 

3616 (2680-4470) 

 

3395 

3595 

 

552.0 

451.2 

 

0.233 

Tabel 1: De zwangerschapsduur en het geboortegewicht voor de onderzoeks- en controlegroep.  

*Mann- Withney U-test. 

 

De gemiddelde zwangerschapsduur lag in beide groepen tussen de 39 en 40 weken 

(Tabel 1). Van één kind uit de onderzoeksgroep werd de zwangerschapsduur niet 

gerapporteerd. We kunnen dus niet met zekerheid stellen dat dit kind binnen onze 

inclusiecriteria valt. Toch werd dit kind verder mee in rekening genomen aangezien noch 

het geboortegewicht, noch de gezondheidstoestand vroeggeboorte doet vermoeden.
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Qua geboortegewicht kan er eveneens geen significant verschil tussen beide groepen 

waargenomen worden (Tabel 1). Het gemiddelde geboortegewicht in de onderzoeksgroep 

bedraagt 3453 gram, in de controlegroep 3616 gram. 

 

Er namen drie tweelingen deel aan dit onderzoek (2 in de onderzoeksgroep en 1 

controlegroep). Eén tweelingpaar (uit de onderzoeksgroep) was te vroeg geboren 

(zwangerschapsleeftijd van 36 weken) maar viel nog binnen onze inclusiecriteria, 

waardoor deze op een corrigeerde leeftijd van veertig weken gevolgd werden.  

 

Wanneer we kijken naar de algemene gezondheid van het kind en zijn/haar moeder 

tijdens de zwangerschap en bevalling, moeten we zeker een aantal factoren in het 

achterhoofd houden. 

In beide groepen zien we een gemiddelde Apgar–score8 van 9 op 10. Er wordt 

aangenomen dat de meeste baby‟s ter wereld komen met een score tussen de 7 en 10 

punten. Baby‟s met een score groter dan zeven hebben minder vaak perinataal 

zuurstoftekort. Een lage score verhoogt de kans op neurologische afwijkingen in de 

neonatale periode tot bijna 15% (Vyt, 2004-2007). Quasi alle kinderen behaalden een 

score die aan de gewenste normen voldeed. In de onderzoeksgroep merkten we één 

outlier op, met een Apgar-score van 4. Deze lage score kan, zoals gerapporteerd werd 

door de ouders, toegeschreven worden aan een te lange arbeid. Daar dit kind geen 

bijzondere gezondheidsproblemen heeft gehad die zijn ontwikkeling negatief zouden 

kunnen beïnvloeden, werd hij verder opgenomen in deze studie. 

 

Er kunnen zowel in de controle- als onderzoeksgroep enkele complicaties tijdens de 

zwangerschap of bevalling weerhouden worden. Deze bleven echter allemaal gevrijwaard 

van ernstige gevolgen en brachten geen gevaren voor het jonge kind met zich mee. 

 

We observeerden de kinderen tussen de leeftijd van vier en vijf (eerste observatie), acht 

en negen (tweede observatie) en dertien en veertien maanden (laatste observatie) (Tabel 

2). Bij de experimentele groep was de gemiddelde observatieleeftijd respectievelijk 136, 

257 en 415 dagen. Voor de controlegroep was dit 136, 262 en 409 dagen. In beide 

groepen zijn de leeftijden voor het eerste observatiemoment vergelijkbaar. Bij de twee 

volgende testmomenten is er tussen de gemiddelden een significant verschil van 

ongeveer één week op te merken. 

 

                                                 
8
 De Apgar-score : met deze test kan een snelle indruk van de algemene toestand van een pasgeboren baby 

verkregen worden (Gallahue & Ozmun, 2005). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Baby
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Tabel 2: Observatieleeftijden (4–8–13 maanden) in de onderzoeks- en controlegroep. *Mann- Withney U-test. 
 

3.1.2 Gezinsfactoren 

 
De gemiddelde leeftijd van de ouders ligt tussen de 31 en de 34 jaar (Tabel 3). Deze 

vertoont een vrij grote spreiding in zowel de controle- als onderzoeksgroep. 

 

Leeftijd ouders (jaren): Gem. (min.-max.) Mediaan SD p- waarde* 

Leeftijd moeder: 

Onderzoeksgroep (n=38) 

Controlegroep (n=27) 

Leeftijd vader: 

Onderzoeksgroep (n=38) 

Controlegroep (n=27) 

 

32 (25-43) 

31 (22-39) 

 

34 (25-42) 

33 (26-48) 

 

31 

29 

 

34 

32 

 

3.7 

4.2 

 

3.9 

5.0 

 

0.310 

 

 

0.508 

 

Wanneer we de scholing van de ouders in beide groepen van naderbij bekijken, valt op 

dat er geen laaggeschoolden aan dit onderzoek deelnamen. Bij de vaders was er in de 

onderzoeksgroep een quasi gelijke verdeling van midden- en hooggeschoolden (52.6% - 

42.1%). In de controlegroep daarentegen waren er merkelijk meer hooggeschoolde 

vaders (59.3% ten opzichte van 37.0%). Moeders waren in beide groepen voornamelijk 

hooggeschoold (onderzoeksgroep: 78.9% - controlegroep: 85.2%). Ook hier kon geen 

verschil tussen beide groepen gerapporteerd worden. 

 

In beide groepen was ongeveer de helft van de kinderen het eerste kind van het gezin. 

Dertig procent was tweede, 20% was derde (of vierde) kind. 

Observatieleeftijd (dagen): Gem.(min.-max.) Mediaan SD p-waarde* 

4 maanden:  

Onderzoeksgroep (n=38) 

Controlegroep (n=27) 

8 maanden: 

Onderzoeksgroep (n=38) 

Controlegroep (n=27) 

13 maanden: 

Onderzoeksgroep (n=38) 

Controlegroep (n=27) 

 

136 (121-150) 

135 (121-150) 

 

257 (243-272) 

262 (244-273) 

 

415 (399-426) 

409 (396-424) 

 

134 

136 

 

260 

264 

 

415 

407 

 

9.7 

9.1 

 

10.1 

8.1 

 

7.7 

8.7 

 

0.952 

 

0.035 

 

 

0.005 

 

Tabel 3: De leeftijd van de ouders in de onderzoeks- en controlegroep. *Mann- Withney U-test. 
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3.1.3 Andere beïnvloedende (omgevings-) factoren 

3.1.3.1 De slaappositie 

 
Uit onderstaande gegevens (Tabel 4) komt duidelijk naar voor dat de preventiecampagne 

'Het veilig slapen voor kinderen van nul tot drie jaar' zijn effect niet heeft gemist. Om de 

slaaphouding te bepalen maakten we gebruik van kruistabellen van de drie mogelijke 

slaapposities, dit zowel op de leeftijd van vier, acht als dertien maanden. Op die manier 

probeerden we de geprefereerde slaappositie af te leiden. Indien men bijvoorbeeld „altijd‟ 

of „meestal‟ antwoordde op „slaappositie rugligging‟ en „zelden‟ of „nooit‟ op de andere 

slaaphoudingen werd dit een rugslaper. Zo trokken we deze lijn door voor de twee andere 

slaaphoudingen. Wanneer er geen duidelijke voorkeur kon weerhouden worden, behoorde 

men tot de categorie „wisselende slaaphouding‟. 

 

 

Op de leeftijd van vier maanden sliep het merendeel van de kinderen hoofdzakelijk op de 

rug (onderzoeksgroep:84.2% - controlegroep:77.8%). Er is slechts één buikslaper (in de 

onderzoeksgroep), dit zonder duidelijk weergegeven reden. Op diezelfde leeftijd was er 

nog een merkwaardigheid op te merken. Er was namelijk één iemand die zowel altijd op 

de buik, als op de rug sliep. Na analyse van de vragenlijsten kwamen we tot de 

constatatie dat dit kon toegeschreven worden aan reflux oesophagitis, waardoor de 

ouders meerdere slaapposities rapporteerden. Dit meisje sliep tot de leeftijd van twee 

maanden altijd op haar buik, vanaf de leeftijd van drie maand sliep ze altijd op haar rug. 

Op termijn (uit vragenlijst van acht en dertien maanden) creëerde deze de voorkeur voor 

zijligging. 

 

Slaappositie Rugligging Buikligging Zijligging Wisselend 

Onderzoeksgroep (n=38):     

Op de leeftijd van 4 maanden 32 1 1 5 

Op de leeftijd van 8 maanden 12 3 2 21 

Op de leeftijd van 13 maanden 12 11 0 15 

 

Controlegroep (n=27): 
    

Op de leeftijd van 4 maanden 21 0 3 3 

Op de leeftijd van 8 maanden 3 4 9 11 

Op de leeftijd van 13 maanden 4 8 6 9 

 Tabel 4: De slaapposities in de controle- en onderzoeksgroep. 
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Voor de leeftijd van acht en dertien maanden zijn er geen eenduidige conclusies meer te 

trekken wat betreft de keuze van slaaphouding. We zagen een algemene tendens naar 

een meer wisselende slaappositie. Op vier (p-waarde=0.474), acht (p-waarde=0.631) en 

dertien maanden (p-waarde=0.872) was er geen significant verschil tussen beide 

groepen met betrekking tot de slaaphouding op te merken. 

3.1.3.2 De speelpositie 

 
Voor het nader bepalen van de speelpositie op de leeftijd van vier en acht maanden 

maakten we gebruik van zes tot acht vragen met betrekking tot het spelen. De 

hoofdvraag die we telkens stelden was „Hoe speelde uw kind de laatste maand 

(vragenlijst op vier maanden) of tussen de 4de en de 8ste maand (vragenlijst op acht 

maanden)‟. Vervolgens maakten we een opsplitsing naar de verschillende houdingen, 

respectievelijk buikligging, rugligging, zijligging (op 8 maanden kwam hier de zittende 

speelpositie bij). Hier maakten we dan een laatste onderverdeling naar de plaats van 

spelen, op een speelmat of in het kinderpark. De ouders hadden vier 

antwoordmogelijkheden: „meestal‟ – „vaak‟ – „zelden‟ – „nooit‟. Voor de verwerking 

hielden we geen rekening met de plaats van spelen maar wel met de houding. Zo 

bekwamen we, dit voor de twee periodes, drie (vier) speelposities waarin het kind 

meestal (1), vaak (2) of zelden/nooit (3) speelde (hercodering zie Tabel 5). 

 

Op die manier bekomen we drie nieuwe groepen: kinderen die spelen op de buik, de rug 

en op de zij (Tabel 6). Op 8 maand kwam hier de speelpositie zit bij.  

 

Opvallend in het speelgedrag van beide groepen, is dat er op de leeftijd van vier 

maanden meestal gekozen wordt voor rugligging (68.4%) als favoriete speelpositie, in 

mindere mate wordt er voor buik- (16.6%) of zijligging (9.5%) geopteerd. De keuze voor 

buikligging als speelpositie stemt in beide groepen quasi overeen, opvallend is dat 

ongeveer 63% van de kinderen zelden tot nooit in deze positie speelt. 

 

 Zelden/nooit (3) Vaak (2)  Meestal (1) 

Speelpositie op speelmat 4 3 4 3 2 3 4 2 4 1 3 1 1 2 1 2 

Speelpositie in kinderpark 4 4 3 3 3 2 2 4 1 4 1 3 1 1 2 2 

Tabel 5: Hercodering van de speelpositie  
(antwoordmogelijkheid 1=‟meestal‟; 2=‟vaak‟; 3=‟zelden‟; 4=‟nooit'). 
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Tabel 6: Procentueel voorkomen van de speelposities.  

 

Wanneer we kijken naar het speelgedrag tussen de leeftijd van vier en acht maanden, 

zien we een merkelijke verschuiving in voorkeur. In beide groepen kunnen we een daling 

vaststellen van het aantal kinderen dat meestal in rugligging speelt en een stijging van 

het aantal kinderen dat meestal op de buik of in zit speelt. In de onderzoeksgroep speelt 

60.5% meestal op de buik, in de controle groep 44.5%. Zit wordt voor respectievelijk 

52.6% en 44.5 % van de kinderen in de onderzoeks- en controlegroep aangeduid als 

meestal voorkomende speelhouding. 

 

Om het speelgedrag tussen de leeftijd van acht en dertien maanden te beschrijven, 

opteerden we om geen gebruik te maken van de speelpositie maar wel van de plaats die 

de kinderen krijgen om te spelen. Het leek onlogisch om ons verder toe te spitsen op de 

aangeboden positie, aangezien het kind op een leeftijd gekomen is waar het zelf 

zijn/haar meest stabiele uitgangshouding kiest. De vraag die we ons hier stelden: „Kan 

het kind van voldoende bewegingsvrijheid genieten om zich optimaal te ontwikkelen?‟. 

Meest optimaal hiervoor is de speelmat. In de controlegroep maakte hiervan 77.8% vaak 

tot meestal gebruik. In de onderzoeksgroep lag dit percentage beduidend hoger (89.5%). 

Minder geschikt is een kinderpark (meestal vol met speelgoed) en de kinderstoel, hier 

wordt het kind motorisch geremd om de ruimte te exploreren. Toch zagen we dat in de 

controle- en onderzoeksgroep, respectievelijk 29.6% en 39.5% vaak tot meestal in een 

kinderpark spelen en 29.6% en 15.8% in een kinderstoel. 

 

Speelpositie 

Eerste observatie Tweede observatie 

Onderzoeksgroep 

(n=38) 

Controlegroep 

(n=27) 

Onderzoeksgroep 

(n=38) 

Controlegroep 

(n=27) 

Buikligging 

Meestal 18.4% 14.8% 60.5% 44.5% 

Vaak 18.4% 22.2% 23.7% 29.6% 

Zelden/Nooit 63.2% 63.0% 15.8% 25.9% 

Rugligging 

Meestal 73.7% 63.0% 44.7% 44.5% 

Vaak 23.7% 33.3% 15.8% 29.6% 

Zelden/Nooit 2.6% 3.7% 39.5% 25.9% 

Zijligging 

Meestal 7.9% 11.1% 15.8% 14.8% 

Vaak 5.3% 7.4% 2.6% 7.4% 

Zelden/Nooit 86.8% 81.5% 81.6% 77.8% 

Zit 

Meestal 

Niet van toepassing 

52.6% 44.5% 

Vaak 21.1% 25.9% 

Zelden/Nooit 26.3% 29.6% 
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Zowel in de eerste, tweede als derde vragenlijst werd gevraagd naar het Maxi–Cosi®- (dit 

niet als vervoermiddel) en relaxgebruik (Tabel 7). Voor wat betreft kinderzitjes, type 

Maxi–Cosi®, zien we vrij grote verschillen tussen de controle- en onderzoeksgroep op de 

leeftijd van vier maanden. Deze verschillen waren echter niet significant, dit voor de drie 

antwoordmogelijkheden (respectievelijke p-waardes: nooit=0.095, zelden=0.353, 

vaak=0.257). Op de leeftijd van acht en dertien maanden waren deze verschillen minder 

prominent. 

Wanneer we tussen de beide groepen het relax gebruik vergelijken zien we quasi geen 

verschil, dit voor de drie observaties (Tabel 7). Naarmate het kind ouder wordt zien we 

het gebruik in de twee groepen sterk dalen. Het is wel opvallend dat er op de leeftijd van 

dertien maanden nog 10.5% van de kinderen uit de onderzoeksgroep vaak in een relax 

gepositioneerd worden (ten opzichte van 3.7% in de controlegroep). 

 

Ook naar het gebruik van loopwagentjes werd gepolst, dit zowel tussen de leeftijd van 

vier en acht als tussen acht en dertien maanden. Bij kinderen van acht maanden oud 

wordt sporadisch van loopwagentjes gebruik gemaakt, met vergelijkbare percentages in 

de onderzoeks- en controlegroep (respectievelijk 13.2% en 14.8%). Op dertien maanden 

zien we een lichte toename, maar het merendeel van de kinderen uit beide groepen 

maakt zelden tot nooit gebruik van loopwagentjes (controlegroep: 77.8% - 

onderzoeksgroep: 78.9%). 

 

Kinderzitjes 

Eerste observatie Tweede observatie Derde observatie 

Onderzoeks-

groep  

Controle- 

groep 

Onderzoeks-

groep 

Controle- 

groep 

Onderzoeks- 

groep 

Controle- 

Groep 

Maxi-Cosi® 

Meestal 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Vaak 5.3% 18.5% 7.9% 11.1% 0.0% 0.0% 

Zelden 44.7% 44.4% 39.5% 25.9% 18.4% 14.8% 

Nooit 50.0% 37.0% 52.6% 63.0% 81.6% 85.2% 

Relax 

Meestal 10.5% 11.1% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

Vaak 68.4% 70.4% 39.5% 37.0 % 10.5% 3.7% 

Zelden  21.1% 11.1% 50.0% 48.1% 34.2% 37.0% 

Nooit 0.0% 7.4% 7.9% 14.8% 55.3% 59.3% 

Tabel 7: Het gebruik van kinderzitjes in de controle- (n=27) en onderzoeksgroep (n=38).  
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3.1.3.3 Maxi–Cosi® gebruik.  

 
Maxi–cosi® (uur/dag) Onderzoeksgroep (n=38) Controlegroep (n=27) 

Eerste observatie:   

≤30 minuten 55.3% 33.3% 

30 minuten - 60 minuten 2.6% 7.4% 

≥60minuten 

Geen Maxi–Cosi®-gebruik 

34.2% 

7.9% 

59.2% 

0.0% 

Tweede observatie:   

≤30 minuten 52.7% 26.0% 

30 minuten - 60 minuten 0.0% 3.7% 

≥60minuten 

Geen Maxi–Cosi®-gebruik 

36.8% 

10.5% 

33.3% 

37.0% 

Derde observatie:   

≤30 minuten 5.2% 7.4% 

30 minuten - 60 minuten 0.0% 0.0% 

≥60minuten 

Geen Maxi–Cosi®-gebruik 

2.6% 

92.1% 

0.0% 

92.6% 

Tabel 8: Maxi-Cosi®-gebruik (uur/dag) voor de drie observatiemomenten. 

 

Algemeen kunnen we stellen dat hier heel uiteenlopende cijfers gerapporteerd werden 

(Tabel 8). Uit deze komt duidelijk naar voor dat de Maxi-Cosi® frequent wordt gebruikt. 

Slecht één iemand uit de onderzoeksgroep maakte nooit gebruik van dit kinderzitje. 

Uit de vragenlijsten kunnen we halen dat de Maxi–Cosi® bij de meeste ouders enkel 

wordt gebruikt voor transport. Wat wel opmerkelijk is, is het feit dat sommige kinderen 

tot het einde van hun zuigelingenperiode hierin vertoeven. Op de leeftijd van dertien 

maanden maakten nog drie kinderen van de onderzoeks- en twee van de controlegroep 

gebruik van hun Maxi–Cosi®. Daar de gemiddelde maximumleeftijd op negen maanden 

ligt (SD=2.3), dit voor beide groepen gelijklopend. 
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3.2 Inductieve statistiek 

 

Hypothese: We verwachten dat de gemiddelde ruwescores van onze Vlaamse kinderen 

zowel op de leeftijd van vier, acht als dertien maanden, kleiner zullen zijn dan de 

Canadese normwaarden.  

 

 

Om de ruwescores van onze Vlaamse kinderen te vergelijken met de Canadese 

normwaarden werd gebruik gemaakt van een One-sample Student‟s t-test. Zoals 

verwacht, liggen de gemiddelde ruwescores van de Vlaamse kinderen significant lager 

dan deze normwaarden (Tabel 9). Op de leeftijd van vier maanden is dit het duidelijkst 

waarneembaar. Deze trend neemt iets af met toename van leeftijd. Het gemiddeld 

verschil tussen de ruwescores bedraagt op de leeftijd van vier maanden 3.58, wat 

overeenstemt met bijna één standaarddeviatie (SD=4.15). Op de leeftijd van acht en 

dertien maanden is dit verschil minder groot, maar toch meer dan de helft van de 

standaarddeviatie. 

 

Wanneer we de berekende percentielscores van onze Vlaamse kinderen erbij nemen, zien 

we dat deze duidelijk onder percentiel 50 liggen. Op de leeftijd van vier maanden 

bedroeg deze score gemiddeld 23.5, op acht 30.0 en op dertien maanden 33.1. 

 

NOTA:  

We vinden het belangrijk om hierbij te vermelden dat op de leeftijd van vier maanden 

acht kinderen uit de controle-, en twaalf kinderen uit de onderzoeksgroep onder de cut-

off scoren (pc<10). Op de leeftijd van acht maanden is dit één iemand uit de controle en 

zijn dit twee kinderen uit de onderzoeksgroep (pc<5). Acht kinderen uit de 

onderzoeksgroep behalen op de leeftijd van dertien maanden een percentielscore lager 

dan vijf, in de controlegroep is dit één iemand. 

 

Leeftijd 
Gemiddelde ruwescore 

Vlaanderen (SD) N=65 

Gemiddelde ruwescore 

Canada (SD)  
p-waarde* 

4 maanden 14.3 (2.80) 17.9 (4.15) (n=122) <0.001 

8 maanden 34.2 (5.56) 39.8 (8.69) (n=220) <0.001 

13 maanden 52.1 (5.54) 55.6 (5.01) (n=86) <0.001 

Tabel 9: Gemiddelde ruwe score voor Vlaanderen en Canada. *One-sample Student‟s t-test. 
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Hypothese: Op de leeftijd van vier maanden behalen de kinderen uit de experimentele- 

en controlegroep, vergelijkbare scores op de Alberta Infant Motor Scale. 

 

AIMS scores 
Onderzoeksgroep (n=38) 

gem. (SD) 

Controlegroep (n=27) 

gem.  (SD) 
p-waarde* 

Buik 5 (1.7) 5 (1.6) 0.984 

Rug 5 (1.2) 5 (1.3) 0.296 

Zit 3 (0.9) 3 (0.7) 0.123 

Stand 2 (0.5) 2 (0.4) 0.503 

Ruwescore 14 (2.9) 14 (2.6) 0.708 

Percentielscore 23 (20.5) 24 (18.0) 0.708 

Tabel 10: AIMS scores in de onderzoeks- en controlegroep. *Mann-Withney U-test.  

 

We kunnen stellen dat er bij aanvangsleeftijd weinig verschillen op te merken zijn tussen 

de prestaties van beide groepen (Tabel 10). Wanneer we de subschalen afzonderlijk 

bekijken zien we dat de motorische prestatie in buikligging bij de meeste kinderen eindigt 

bij „forearm support 2‟ (>85% van de kinderen behaalde op de volgende items een 

nulscore). Op de leeftijd van vier maanden kon geen enkel kind, noch uit de controle- 

noch onderzoeksgroep, rollen met dissociatie tussen schouder- en bekkengordel. Ook in 

rugligging kon dit gebrek aan dissociatie opgemerkt worden, geen enkel kind kon van de 

rug naar de buik omrollen met rotatie in de romp. Zoals evident, daalt het aantal 

kinderen die positief scoren met de toenemende moeilijkheidsgraad van de items. Op de 

subschaal zit zien we dat geen enkel kind in staat is om te zitten met armsteun. Wanneer 

we de voorafgaande items bestuderen, is er een grote variabiliteit tussen de kinderen 

onderling. In stand behalen bijna alle kinderen (53 van de 65) een score twee wat 

overeen stemt met „supported standing 2‟. Dit betekent dat de kinderen ondersteund 

onder de oksels, steun nemen op de tenen of voeten waarbij de heupen zich achter de 

schouderlijn bevinden. De gemiddelden van de ruwe- en percentielscores geven 

nogmaals aan dat beide groepen niet significant van elkaar verschillen (p-

waarde=0.708). 

We kunnen dus besluiten dat beide groepen op de leeftijd van vier maanden 

vergelijkbare scores op de Alberta Infant Motor Scale behalen. 
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Hypothese: Ouders die de informatie (met betrekking tot het stimuleren van buikligging) 

gekregen hebben zullen hun kind vanaf de leeftijd van vier maanden, vaker buikervaring 

aanbieden. 

 

Wanneer we op het laatste observatiemoment navragen bij de ouders of ze „het 

afgelopen jaar bewust meer bezig zijn geweest met het stimuleren van buikligging‟, 

moeten we constateren dat 59.5% van de onderzoeksgroep dit effectief deed. Een 

andere vraag die we stelden was „Hebben beide ouders (indien van toepassing) het 

filmpje en de brochure te zien gekregen?‟, 60.5% gaf hier een positief antwoord op. Met 

andere woorden 15 ouders uit de onderzoeksgroep zagen de informatie niet. Wanneer we 

de antwoorden van naderbij bekijken moeten we vaststellen dat er van de 23 ouders die 

de informatie te zien kregen, slechts 17 onder hen ook bewust meer buikligging 

stimuleerden. Daarnaast waren er 5 ouders bewust meer bezig met het spelen op de buik 

terwijl deze niet beide adviesbronnen (zowel de DVD als de brochure) te zien gekregen 

hadden. 

 

Als we specifiek kijken naar het aanbieden van de speelpositie buikligging, aan de hand 

van de vragenlijsten op de leeftijd van vier en acht maanden (op de leeftijd van dertien 

maanden is dit niet meer relevant aangezien het kind dan zelf zijn speelpositie bepaalt), 

kunnen we ook hier voor beide groepen geen significant verschil opmerken 

(controlegroep: p-waarde=0.229; onderzoeksgroep: p-waarde=0.252). Via een Fisher‟s-

Exact-test vergeleken we de antwoordmogelijkheden op de leeftijd van vier maanden 

met die van op acht maanden, dit zowel voor de controle- als onderzoeksgroep (Tabel 

11). Hieruit bleek dat ouders vrij gelijkaardig antwoorden op de vragen. Zo zien we op de 

leeftijd van vier en acht maanden geen verschil tussen de antwoorden van de ouders van 

de controle- en onderzoeksgroep. In de controlegroep speelden acht kinderen (29.6%) 

vaak tot meestal op de buik dit zowel op de leeftijd van vier als acht maanden. In de 

onderzoeksgroep waren er dit twaalf (31.6%). Op de leeftijd van acht maanden kregen 

zes kinderen (onderzoeksgroep 4 – controlegroep 2) minder buikervaring aangeboden. 

Als we ons toespitsen op die kinderen die op de leeftijd van acht maanden meer op hun 

buik speelden dan op de leeftijd van vier maanden, zien we dat het percentage 10% 

hoger ligt in de onderzoeksgroep (57.9%) in vergelijking met de controlegroep (48.1%). 
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Tabel 11: Speelpositie in buikligging  in de controle- en onderzoeksgroep. 

 

We mogen dus stellen dat er op beide tijdstippen slechts minieme verschillen op te 

merken zijn tussen de antwoorden van beide groepen. Wel moeten we duiden op het feit 

dat er in de onderzoeksgroep op de leeftijd van acht maanden meer kinderen vaak of 

meestal op hun buik speelden (onderzoeksgroep: 84.2% - controlegroep: 74.1%). Dit is 

echter niet significant van elkaar verschillend. 

Speelpositie in buikligging. buikligging op 8 maanden 

 Buikligging op 4 maanden meestal vaak zelden/nooit 

Controlegroep (n=27)  

Meestal 3 0 1 

Vaak 1 4 1 

zelden/nooit 8 4 5 

Onderzoeksgroep 

(n=38) 

Meestal 5 2 0 

Vaak 2 3 2 

zelden/nooit 16 4 4 
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Hypothese: Door gericht advies, aan de hand van een brochure en videomateriaal, zullen 

deze kinderen een betere AIMS score behalen zowel op de leeftijd van acht als dertien 

maanden. 

 

De evolutie in de tijd wordt grafisch weergegeven in figuur 10. We gingen na of de totaal 

ruwescores van beide groepen significant van elkaar verschillen, dit aan de hand van een 

Mann–Withney U-test. Op de leeftijd van zowel acht als dertien maanden kon dit niet 

worden aangetoond (8 maanden: p-waarde=0.704; 13 maanden: p-waarde=0.332) 

(Tabel 12). Wel zien we dat de spreiding rond het gemiddelde van de totaalscores groter 

is bij de onderzoeks- dan de controlegroep. Wanneer we de subschalen afzonderlijk 

vergelijken, bekomen we een gelijkaardig resultaat. 

 

 

 
Figuur 10: AIMS ruwescores (evolutie in de tijd). 
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Tabel 12: AIMS ruwescore in controle- en onderzoeksgroep. *Mann-Withney U-test. 
 

 

In de controlegroep merken we op de leeftijd van acht maanden één outlier op (AIMS 

totaal ruwescore van 49). In de onderzoeksgroep zien we op de leeftijd van dertien 

maanden twee kinderen met een zelfde extreem lage AIMS totaal ruwescore (32). 

Wanneer we deze kinderen van naderbij bekijken zien we dat één van hen een 

billenschuiver is. Het andere kind werd door de moeder, in de vragenlijsten, omschreven 

als een passieve en weinig interactieve baby. In beide groepen waren er kinderen die op 

de leeftijd van dertien maanden een maximumscore behaalden, dit duidelijk meer in de 

onderzoeksgroep (23.7%) dan in de controlegroep (11.1%). 

 

Een andere invalshoek is kijken naar wat de kinderen uit beide groepen winnen aan 

motorische vaardigheden. Hiervoor berekenden we een delta van de AIMS ruwescores 

tussen enerzijds vier en acht, en anderzijds vier en dertien maanden (Tabel 13). Hier kon 

eveneens geen significant verschil tussen beide groepen aangetoond worden. Wanneer 

we de vooruitgang op de belangrijkste subschalen (op de leeftijd van acht maanden 

buikligging – op de leeftijd van dertien maanden stand) bekijken, bekomen we een p-

waarde van respectievelijk 0.231 en 0.192. 

 

Gemiddelde toename (SD) Onderzoeksgroep (n=38) Controlegroep (n=27) p-waarde* 

Tussen 4 en 8 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 20 (5.6) 20 (5.9) 0.439 

Subschaal buikligging  9 (3.1) 8 (3.3) 0.231 

Tussen 4 en 13 maanden:    

AIMS totaal ruwescore  38 (6.5) 38 (3.5) 0.360 

Subschaal stand  9 (4.3) 8 (3.3) 0.192 

Tabel 13: Gemiddelde toename van de totaal ruwescores en de subschaalscores buikligging en stand.  
*Mann-Withney U -test. 

 

AIMS ruwescore Gem.(min.-max.) Mediaan SD p-waarde* 

4 maanden:  

onderzoeksgroep (n=38) 

controlegroep (n=27) 

8 maanden: 

onderzoeksgroep (n=38) 

controlegroep (n=27) 

13 maanden: 

onderzoeksgroep (n=38) 

controlegroep (n=27) 

 

14 (9-21) 

14 (10-20) 

 

34 (22-43) 

34 (24-49) 

 

52 (32-58) 

52 (46-58) 

 

14 

14 

 

34 

34 

 

53 

51 

 

2.9 

2.7 

 

5.7 

5.5 

 

6.7 

3.4 

0.708 

 

 

0.704 

 

 

0.332 
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We stelden ons de vraag, of kinderen van de onderzoeksgroep waarvan de ouders het 

filmpje en de brochure gezien hebben én hun kind bewust meer op de buik 

positioneerden, dus het advies daadwerkelijk ter harte genomen hebben, betere AIMS 

scores behalen. Om dit na te gaan deelden we de totale groep op in drie subgroepen: 

een controlegroep, een groep die de informatie wel te zien kreeg en bewust meer 

buikligging toepaste (toepassende groep) en een groep die deze niet benutte (niet-

toepassende groep). Wanneer we opnieuw de AIMS ruwescores vergeleken, vinden we 

tussen deze drie groepen geen significant verschil (Tabel 14). 

 

Tabel 14: Gemiddelde AIMS ruwe scores. *Krukal Wallis Test. 

 

AIMS ruwescore 

Gem. (SD) 

Controlegroep  

(n=27) 

Toepassende groep  

(n=18) 

Niet-toepassende groep 

(n=20) 
p-waardes* 

8 maanden 34 (5.5) 33 (6.0) 35 (5.4) 0.608 

13 maanden 52 (3.4) 50 (8.2) 54 (4.4) 0.137 
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Hypothese: Kinderen die op de rug slapen maar regelmatig op hun buik spelen, zullen 

beter motorisch presteren op de leeftijd van acht en dertien maanden (hogere AIMS 

scores), in vergelijking met kinderen die maar een beperkte (tot geen) tijd op de buik 

doorbrengen. Dit zal voornamelijk tot uiting komen op de subschaal buikligging.  

 

We verlaten hierbij het onderscheid tussen de controle- en onderzoeksgroep, aangezien 

er geen verschillen in hun motorische prestaties te noteren zijn. We kunnen aannemen 

dat bijna alle kinderen op de leeftijd van vier maanden op de rug slapen. Daarom 

maakten we geen onderscheid naar slaapgedrag. Wat wel belangrijk is de speelpositie. 

 

Kinderen die voor de leeftijd van vier maanden meestal of vaak op de buik speelden, 

behaalden op die leeftijd een hogere gemiddelde ruwescore dan diegenen die dit zelden 

tot nooit deden (p-waarde=0.028) (Tabel 15). Op de leeftijd van 8 en 13 maanden kon 

afhankelijk van deze speelpositie geen significant verschil tussen de gemiddelden 

waargenomen worden. 

 

 

Tabel 15: Gemiddelde AIMS ruwescores (SD) voor de leeftijd van 4 maanden voor de kinderen die dan 
meestaal, vaak, of zelden/nooit op hun buik speelden. *Kruskal Wallis Test. 

 

Wanneer we kijken hoe kinderen tussen de leeftijd van vier en acht maanden speelden 

(Tabel 16), zien we dat diegenen die zelden of nooit op hun buik speelden motorisch 

slechter presteerden op de leeftijd van zowel acht als dertien maanden in vergelijking 

met de kinderen die dit meestal of vaak deden. 

 

Buikspeelpositie voor 4 m (SD) Meestal (n=40) Vaak (n=13) Zelden/nooit (n=12) p-waarde* 

4 maanden:     

AIMS totaal ruwescore 15 (3.1) 16 (3.1) 14 (2.4) 0.028 

Subschaal buik 5 (1.9) 6 (1.4) 4 (1.3) 0.003 

8 maanden:     

AIMS totaal ruwescore 35 (4.7) 35 (6.1) 34 (5.7) 0.540 

Subschaal buik 14 (2.9) 14 (2.9) 13 (3.0) 0.679 

Subschaal stand 4 (1.2) 4 (1.7) 3 (1.2) 0.006 

13 maanden:     

AIMS totaal ruwescore 54 (3.8) 53 (4.2) 51 (6.1) 0.367 

Subschaal stand 12 (3.7) 12 (4.1) 11 (3.9) 0.494 

Δ totaal ruwescore: 

 4 – 8 maanden 

 

19 (4.9) 

 

19 (4.7) 

 

20 (6.3) 

 

0.941 

 4 – 13 maanden 38 (3.3) 37 (2.6) 38 (6.5) 0.710 

Δ subschaalscore: 

buik 4 – 8 maanden 

 

8 (3.1) 

 

8 (2.5) 

 

9 (3.4) 

 

0.489 

stand 4 – 13 maanden 10 (3.6) 9 (4.0) 9 (4.0) 0.483 
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Aan de hand van de subschalen, kunnen we vaststellen dat de kinderen die voor de 

leeftijd van vier maanden vaak op hun buik speelden, op diezelfde leeftijd een significant 

hogere score behaalden op de subschaal buikligging (p-waarde=0.003). Op de leeftijd 

van acht maanden behaalden deze kinderen een significant betere score op de subschaal 

stand (p-waarde=0.006). 

We deden hetzelfde voor die kinderen die tussen de leeftijd van vier en acht maanden 

een duidelijke voorkeur hadden voor buikligging. Dan bekomen we significantie op de 

subschaal buikligging op de leeftijd van acht maanden (p-waarde<0.001) en stand (p-

waarde=0.006) op de leeftijd van dertien maanden.  

 

Bij de motorische progressie (aan de hand van de berekende delta‟s (∆)) zien we voor de 

speelpositie tussen de leeftijd van vier en acht maanden een significant verschil 

optreden. Kinderen die toen meetstal of vaak op hun buik speelden vertonen een betere 

vooruitgang (p-waarde=0.007) in hun motorisch presteren (AIMS totaal ruwescore), en 

specifiek op subschaal buikligging (p-waarde=0.001) (Tabel 16). Ook bij de vooruitgang 

tussen de leeftijd van vier en dertien maanden is er trend tot significantie. Uiteindelijk 

toont de subschaal stand een duidelijke discrepantie (p-waarde=0.006). 

 

Op de leeftijd van dertien maanden werd de speelpositie niet nader bestudeerd. Wel 

gingen we na hoeveel ruimte de kinderen hadden om te exploreren. Zo vroeger we ons af 

of het spelen in een kinderpark een invloed heeft op de motorische prestatie. Hierbij 

stellen we dat je in een kinderpark van minder bewegingsvrijheid kunt genieten in 

vergelijking met op een speelmat. 

Buikspeelpositie voor 8 m (SD) Meestal (n=37) Vaak (n=23) Zelden/nooit (n=5) p-waarde* 

8 maanden:     

AIMS totaal ruwescore 35 (4.9) 37 (5.4) 29 (4.7) 0.001 

Subschaal buik 14 (2.6) 14 (2.5) 10 (1.8) <0.001 

13 maanden:     

AIMS totaal ruwescore 52 (5.4) 55 (3.2) 49 (6.4) 0.006 

Subschaal stand 11 (3.7) 12 (3.2) 8 (3.8) 0.006 

Δ totaal ruwescore:  

4 – 8 maanden 

 

21 (5.6) 

 

21 (5.3) 

 

16 (4.5) 

 

0.007 

4 – 13 maanden 38 (5.8) 39 (3.7) 35 (5.4) 0.058 

Δ subschaalscore: 

buik 4 – 8 maanden 

 

9 (3.2) 

 

9 (2.6) 

 

6 (2.0) 

 

0.001 

stand 4 – 13 maanden 9 (3.7) 10 (3.2) 6 (3.9) 0.006 

Tabel 16: Gemiddelde AIMS ruwescores (SD) voor de leeftijd van 4 maanden voor de kinderen die dan 
meestaal, vaak, of zelden/nooit op hun buik speelden. *Kruskal Wallis Test. 
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We zien dat kinderen zowel op de leeftijd van vier als acht maanden heel vaak in een 

kinderpark speelden (antwoord meestal of vaak op de leeftijd van vier maanden: 59%, 

op acht maanden: 55%). Dit daalde sterk op de leeftijd van dertien maanden (23%). 

Maar we mogen besluiten dat het al dan niet frequent vertoeven in een kinderpark geen 

significant effect heeft op de behaalde AIMS scores (Tabel 17). 

 

 

De invloed van het tijdstip waarop het kind voor de eerste maal op de buik werd 

geplaatst (tijdens de eerste maand of vanaf de tweede maand), had geen significant 

effect op het algemeen motorisch presteren (Tabel 18). Op de subschaal stand 

daarentegen kon op de leeftijd van acht maanden een significant verschil genoteerd 

worden (p-waarde=0.024), waarbij de kinderen die tijdens de eerste maand op hun buik 

gepositioneerd werden een hogere score behaalden. De vooruitgang in het motorisch 

presteren (ruwescore tussen vier en dertien maanden) is significant (p-waarde=0.046) 

beter bij kinderen die vanaf de tweede maand op de buik gepositioneerd werden.  

 

 

Eerste maal op de buik 

(SD) 

Tijdens de eerste maand 

(n=44) 

Vanaf de tweede maand 

(n=21) 
p-waarde* 

4 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 15 (2.9) 13 (2.4) 0.103 

Subschaal buik 5 (1.6) 4 (1.6) 0.306 

8 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 34 (5.2) 34 (6.4) 0.944 

Subschaal buik 13 (2.9) 14 (3.1) 0.432 

Subschaal stand 4 (1.3 ) 4 (1.4) 0.024 

13 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 52 (6.0) 53 (4.3) 0.586 

Subschaal stand 11 (4.0) 11(3.6) 0.577 

Δ totaal ruwescore:  

4 – 8 maanden 

 

19 (5.2) 

 

21 (6.7) 

 

0.522 

4 – 13 maanden 37 (5.6) 40 (4.5) 0.046 

Tabel 18: Gemiddelde AIMS ruwescores (SD) afhankelijk van het tijdstip waarop het kind voor de eerste maal 
op de buik werd geplaatst. *Mann Withney U-test. 

Tabel 17: Gemiddelde AIMS ruwescores (SD) afhankelijk van het gebruik van het kinderpark. 
*Mann Withney U-test. 

Kinderpark (SD) Vaak tot meestal (n=23) Zelden tot nooit (n=42) p-waarde* 

4 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 14 (2.6) 14 (2.9) 0.945 

8 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 33 (5.4) 35 (5.6) 0.143 

13 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 51 (6.3) 53 (5.1) 0.227 
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Naast de vraag naar de eerste ervaring met buikligging, gingen we de frequentie en duur 

van buikervaring tussen de leeftijd van drie en vier maanden na. Hiervoor deelden we de 

groep op in vier subgroepen afhankelijk van de aangeboden buikervaring: „niet elke dag 

en maximum vijf minuten‟ – „niet elke dag en langer dan vijf minuten‟ – „elke dag en 

maximum vijf minuten‟ – „elke dag en langer dan vijf minuten‟. Wanneer we de AIMS 

ruwescores erbij nemen zien we een significant verschil op de leeftijd van dertien 

maanden. Hierbij behaalden diegene die langer dan vijf minuten op de buik 

gepositioneerd werden een hogere gemiddelde score (p-waarde=0.023) onafhankelijk 

van het aantal keer per dag, dit ook op de subschaal stand (p-waarde=0.049) (Tabel 19). 

 

 

Wanneer we enkel kijken naar de vraag: „Hoe lang lag uw kind, de voorbije maand, 

gemiddeld per keer op de buik (niet om te slapen)?‟ zien we dat de AIMS ruwescores op 

zowel de leeftijd van vier als acht maanden een trend tot significantie vertonen (Tabel 

20). Op de leeftijd van dertien maanden kan er een significantie aangetoond worden (p-

waarde=0.002). Hierbij zijn de gemiddelde scores hoger bij die kinderen die langer dan 

vijf minuten op hun buik lagen. Dit komt specifiek terug in de subschalen buikligging en 

stand. 

Tabel 19: AIMS ruwescores voor de frequentie en duur van  buikligging tussen de leeftijd van drie en vier 
maanden. *Kruskal Wallis Test. 

AIMS ruwescores 

Niet elke dag 

max. 5 

minuten  

(n=17) 

Min. 1à2 keer 

per dag max. 5 

minuten (n=15) 

Niet elke dag 

langer dan 5 

minuten 

(n=10) 

Min. 1à2 keer 

per dag langer 

dan 5 minuten 

(n=23) 

p-waarde* 

4 maanden:      

AIMS totaal ruwescore 13 (2.3)  14 (2.3) 15 (3.6) 15 (2.8) 0.220 

Subschaal buik 4 (1.5) 4 (1.0) 5 (1.8) 5 (1.8) 0.160 

8 maanden:      

AIMS totaal ruwescore 33 (5.1) 33 (5.4) 37 (7.8) 35 (4.5) 0.203 

Subschaal buik 13 (2.7) 12 (3.2) 14 (4.0) 14 (2.3) 0.254 

Subschaal stand 3 (0.7) 3 (0.5) 5 (2.5) 4 (1.3) 0.218 

13 maanden:      

AIMS totaal ruwescore 50 (6.4) 50 (6.1) 54 (4.1) 54 (3.8) 0.023 

Subschaal stand 10 (3.6) 9 (3.5) 12 (4.0) 12 (3.7) 0.049 
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Hoe lang lag het kind op de buik 

tussen de leeftijd van drie en vier 

maanden.  

Maximum 5 minuten 

(n=32) 

Langer dan 5 minuten 

(n=33) 
p-waarde* 

4 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 14 (2.3)  15 (3.0) 0.054 

Subschaal buik 4 (1.3) 5 (1.8) 0.026 

8 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 33 (5.2) 36 (5.7) 0.054 

Subschaal buik 13 (2.9) 14 (2.9) 0.046 

Subschaal stand 3 (0.6) 4 (1.7) 0.041 

13 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 50 (6.2) 54 (3.9) 0.002 

Subschaal stand 10 (3.5) 12 (3.8) 0.005 

Δ totaal ruwescore:  

4 – 8 maanden 

 

19 (5.4) 

 

20 (6.0) 

 

0.585 

4 – 13 maanden 36 (6.2) 39 (4.2) 0.211 

Δ subschaalscore:  

buik 4 – 8 maanden 

 

8 (3.0) 

 

9 (3.4) 

 

0.712 

stand 4 – 13 maanden 8 (3.6) 10 (3.8) 0.007 

Tabel 20: AIMS ruwescores voor duur van buikligging tussen de leeftijd van drie en vier maanden. 
 *Kruskal Wallis Test. 
 

Diezelfde vragen werden eveneens op de leeftijd van acht maanden gesteld. Hierbij 

antwoordden zes ouders dat dit op die leeftijd niet van toepassing was, aangezien het 

kind voortdurend wisselt van positie. Wanneer we dezelfde subgroepen samenstellen kon 

hier geen verschil op de AIMS ruwescores aangetoond worden. 
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Hypothese: Er is een verschil op te merken in de motorische ontwikkeling tussen 

kinderen die veel en weinig tijd (≤30 minuten) doorbrengen in een babyzitje. Deze 

laatste zullen betere AIMS scores behalen.  

 

Hiervoor deelden we de groep kinderen op naargelang de tijd die ze in de Maxi-Cosi® 

spendeerden (groep 1 ≤30 minuten, groep 2 >30 minuten). Op de leeftijd vier maanden 

zien we geen significant verschil op de totaal ruwescores (Tabel 21). Wel behaalden de 

kinderen van de tweede groep op de subschaal stand (observatiemoment acht maanden) 

een significant beter resultaat (p-waarde=0.031). 

 

Maxi-Cosi
®

-gebruik op 4 maanden (SD) ≤30 minuten (n=33) >30 minuten (n=32) p-waarde* 

4 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 14 (2.8) 15 (2.8) 0.288 

8 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 34 (5.8) 35 (5.3) 0.599 

Subschaal stand 3 (1.2) 4 (1.4) 0.031 

13 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 52 (6.0) 52 (5.2) 0.853 

Tabel 21: Gemiddelde AIMS ruwescores (SD) afhankelijk van de tijd die het kind doorbracht in de Maxi-Cosi® 

op de leeftijd van 4 maanden. *Mann-Withney U-test. 

 

Op de leeftijd van acht maanden zien we een trend tot significantie (p-waarde=0.070) bij 

de totale ruwescore van de laatste observatie, hier scoorden de kinderen van de eerste 

groep beter (Tabel 22). Wanneer we ons specifiek toespitsen op de evolutie die deze 

kinderen doormaakten in hun motorische ontwikkeling zien we zowel tussen de leeftijd 

van vier en acht (p-waarde=0.048), als vier en dertien maanden (p-waarde=0.037) een 

significant verschil. Kinderen die kortstondig (≤30 minuten) van een Maxi-Cosi® gebruik 

maakten presteerden beter. 

 

Maxi-Cosi
®

-gebruik op 8 maanden (SD) ≤30 minuten (n=41) >30 minuten (n=24) p-waarde* 

4 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 14 (3.0) 15(2.5) 0.308 

8 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 35 (5.8) 33 (4.9) 0.130 

13 maanden:    

AIMS totaal ruwescore 53 (6.3) 51 (4.0) 0.070 

Δ totaal ruwescore: 

 4 – 8 maanden 

 

21 (5.9) 

 

18 (85.1) 

 

0.048 

 4 – 13 maanden 39 (6.3) 37 (3.3) 0.037 

Tabel 22: Gemiddelde AIMS ruwescores (SD) afhankelijk van de tijd die het kind doorbracht in de Maxi-Cosi
® 

op de leeftijd van 8 maanden. *Mann-Withney U test. 
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Vervolgens bestudeerden we de speelpositie in zitmateriaal (Maxi-Cosi® en relax). Met dit 

als doel maakten we twee nieuwe groepen, we namen de kinderen die meestal of vaak in 

deze materialen speelden samen tot één groep „de zitspelers‟. De andere kinderen 

kenden we toe aan „de niet-zitspelende‟-groep. Dit deden we voor de leeftijd van vier en 

acht maanden. Er kon geen verschil tussen beide groepen worden aangetoond. Op de 

leeftijd van dertien maanden was dit niet relevant, aangezien er quasi geen kinderen 

zittend speelden (95%).
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Een andere belangrijke beïnvloedende factor: het kinderdagverblijf of de onthaalouder.  

 

Tijdens de observatiemomenten zagen we dat kinderopvangplaatsen onderling sterk van 

elkaar verschillen, zoals bijvoorbeeld qua aanpak, aantal kinderen en infrastructuur.  

Met dit in ons achterhoofd stelden we een bijkomende hypothese op:  

Het door de kinderopvang (onthaalouders en kinderdagverblijven) bewust 

frequent aanbieden van buikligging als speelpositie vanaf de geboorte tot en met 

de leeftijd van ongeveer acht maanden, zal een positieve invloed hebben op de 

motorische prestaties (AIMS scores), onafhankelijk van de groep waartoe ze 

behoren. 

 

We stelden hen de algemene vraag: „Worden de baby‟s gedurende de dag een aantal 

keer, bewust op hun buik gelegd?‟. Hier kwamen we tot een opmerkelijk verschil. Eén 

onthaalmoeder positioneerde de baby‟s „nooit‟ op de buik, 20 (31.7%) 

kinderopvangplaatsen deden dit „soms‟ en 42 (66.7%) „elke dag‟. Op basis van deze 

discrepantie (soms of elke dag op de buik) kon echter geen verschil in de motorische 

vaardigheden aangetoond worden. 

 

 

Vervolgens gingen we na hoe vaak buikligging als speelpositie werd aangeboden, dit 

specifiek op de leeftijd van vier en acht maanden. We gebruikten hiervoor dezelfde 

hercodering als „speelpositie‟ (Tabel 5). Wat betreft het aanbieden van de speelpositie 

buikligging door de kinderopvangplaatsen zien we voor de antwoordmogelijkheden „vaak‟ 

en „meestal‟ vergelijkbare percentages op de leeftijd van vier en acht maanden (76.2% - 

80.9%) (Tabel 23). Wat opvalt is dat er een vrij groot percentage van de 

kinderopvangplaatsen de kinderen zelden tot nooit op hun buik positioneerden. Hier 

zagen we significante verschillen in de AIMS scores tussen de drie groepen, dit voor de 

twee laatste observatiemomenten (Tabel 24). Waarbij de kinderen die zelden tot nooit op 

de buik speelden betere scores behaalden. 

 

Speelpositie Eerste observatie (4 maanden) Tweede observatie (8 maanden) 

 Meestal 60.3% 47.6% 

Buikligging Vaak 15.9% 33.3% 

 Zelden/Nooit 23.1% 19.0% 

Tabel 23: Het aanbieden van de speelpositie buikligging door de kinderopvangplaatsen op de leeftijd van vier 
en acht maanden.  
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Tabel 24: Gemiddelde AIMS ruwescores (SD) afhankelijk van het aanbieden van de speelpositie buikligging in 
de kinderopvang op de leeftijd van 4 maanden. *Kruskal Wallis Test. 

 

Op de leeftijd van acht en dertien maanden is er geen onderscheid te zien in de 

motorische ontwikkeling afhankelijk van de door de kinderopvang aangeboden 

speelpositie (Tabel 25). 

 

Aanbieden van de speelpositie 

buikligging in de opvang (8 maanden) 

Meestal 

(n=38) 

Vaak  

(n=15) 

Zelden/nooit 

(n=10) 
p-waarde* 

8 maanden     

AIMS totaal ruwescore 34 (5.1) 35 (5.8) 34 (7.0) 0.728 

13 maanden     

AIMS totaal ruwescore 52 (4.0) 53 (6.0) 49 (7.1) 0.116 

Tabel 25: Gemiddelde AIMS ruwescores (SD) afhankelijk van het aanbieden van de speelpositie buikligging in 
de kinderopvang op de leeftijd van 8 maanden. *Kruskal Wallis Test. 
 

Vervolgens werden de kinderopvangplaatsen van de kinderen uit de onderzoeksgroep, 

zoveel als mogelijk persoonlijk, op de hoogte gebracht van het opzet van onze studie, 

daarom een bijkomende hypothese: 

Na het geven van advies bieden de kinderdagverblijven of onthaalouders van de 

onderzoeksgroep meer buikervaring aan, waardoor deze kinderen motorisch beter 

zullen presteren (hogere AIMS scores). 

 
Zoals vermeld werden onthaalouders en kinderdagverblijven van de kinderen uit de 

onderzoeksgroep op de hoogte gebracht van de intentie van deze studie en kregen ze 

eveneens het bijhorende advies. Wanneer we navraag deden bij de verzorgende 

personeelsleden, kwamen we tot de vaststelling dat de helft van hen het filmpje en de 

brochure niet had gezien. 

Sinds het begin van ons onderzoek werden 22.2% van de kinderen door het verzorgend 

personeel van één onthaalouder en twee kinderdagverblijven meer op de buik geplaatst, 

bij 36.1% (in 5 kinderdagverblijven en bij 1 onthaalouder) van de kinderen was dit reeds 

een gewoonte. 

Aanbieden van de speelpositie 

buikligging in de opvang (4 maanden) 

Meestal 

(n=43) 

Vaak  

(n=12) 

Zelden/nooit 

(n=8) 
p-waarde* 

4 maanden     

AIMS totaal ruwescore 14 (2.7) 14 (3.0) 16 (2.8) 0.128 

8 maanden     

AIMS totaal ruwescore 33 (5.5) 33 (6.4) 37 (4.8) 0.042 

13 maanden     

AIMS totaal ruwescore 51 (5.0) 50 (8.4) 55 (3.1) 0.040 
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Wanneer we de invloed van ons advies nagaan, zien we dat drie kinderdagverblijven en 

vier onthaalouders (wat geassocieerd kan worden met 41.7% van de kinderen) die de 

film en brochure niet gezien hadden, hun kinderen ook niet meer buikervaring aanboden. 

De 22.2% van de kinderdagverblijven die hun kinderen meer op de buik plaatsten waren 

ook diegenen die het advies doornamen.  

 

Aan de hand van een kruistabel van het aanbieden van buikligging als speelspositie op de 

leeftijd van vier en acht maanden zijn er enkele opmerkelijk verschillen waar te nemen 

tussen de controle- en onderzoeksgroep (Tabel 26). Wanneer we specifiek op de leeftijd 

van vier maanden kijken hoe vaak de antwoordmogelijkheid „meestal‟ gerapporteerd 

wordt door de onthaalouder of het kinderdagverblijf, zien we bij de controlegroep een 

beduidend hoger percentage (p-waarde=0.050). 

 

Wanneer we de antwoordmogelijkheden vaak en meestal samennemen bekomen we 

vergelijkbare percentages (75.0%-77.8%). Op de leeftijd van acht maanden zijn de 

verschillen prominenter. Kinderen uit de controlegroep werden door de kinderopvang 

meer op de buik gepositioneerd (96.3%) ten opzichte van de onderzoeksgroep (69.4%) 

(p-waarde=0.002). 

 

 

Finaal stelden we zowel aan de ouders als aan de onthaalouders en kinderdagverblijven 

uit de onderzoeksgroep de vraag of ze onderling gecommuniceerd hebben over „Vooruit 

op de buik!‟. Hier moeten we besluiten dat dit slechts zeven maal het geval was (18.4%). 

Speelpositie 
Eerste observatie (4 maanden) Tweede observatie (8 maanden) 

Onderzoeksgroep Controlegroep Onderzoeksgroep Controlegroep 

 Meestal 50.0% 74.1% 30.6% 70.4% 

Buikligging Vaak 25.0% 3.7% 38.9% 25.9% 

 Zelden / Nooit 25.0% 22.2% 30.6% 3.7% 

Tabel 26: Speelpositie buikligging aangeboden door de kinderopvangplaatsen in de onderzoeks- en 
controlegroep. 
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4 Discussie 

 
Uit bovenstaande resultaten kunnen we niet besluiten dat ons advies over buikligging, via 

een brochure en videomateriaal, de motorische ontwikkeling van de baby tussen de 

leeftijd van vier en dertien maanden positief heeft gestimuleerd. Daarnaast zien we wel 

dat de kinderen die vaak tot meestal op hun buik speelden motorisch beter presteerden 

dan kinderen die dit zelden tot nooit deden. 

 

Ons advies blijkt niet voldoende om ouders er toe aan te zetten hun kind tijdens wakkere 

momenten meer buikervaring aan te bieden. Dit konden we besluiten aan de hand van de 

gerapporteerde antwoorden op de drie vragenlijsten. Zo vroegen we of beide ouders uit 

de onderzoeksgroep effectief het filmpje en de brochure gezien hadden, hierop gaf 

60.5% een positief antwoord. Daarnaast rapporteerde 59.5% van de ouders bewust 

meer bezig te zijn geweest met het stimuleren van buikligging. Op het vlak van 

motorisch presteren bekwamen we echter geen significante verschillen naargelang het al 

dan niet krijgen van advies dat buikligging stimuleert. 

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat ons advies de ouders onvoldoende goed 

heeft bereikt. Hierbij kunnen we ons de vraag stellen of een brochure en video-opname 

de beste keuzes voor aanbieden waren. We opteerden bewust voor twee verschillende 

adviesbronnen. Er werd reeds aangetoond dat meerdere leermethodes nodig zijn om 

nieuw aangeboden informatie te verwerken (Jennings et al., 2005; LaBorde, 1984; 

Sousa, 1998). De inhoud zelf kunnen we eveneens in vraag stellen, was ons advies 

duidelijk genoeg voor alle ouders? Hierop kunnen we echter geen eenduidig antwoord 

formuleren. 

 

Onrechtstreeks kunnen we op enkele positieve effecten van ons advies wijzen. Tussen de 

controle- en onderzoeksgroep merkten we beperkte verschillen op voor wat betreft de 

positionering van de kinderen door de ouders. Uit de rapportage van de ouders bleek dat 

57.9% van de kinderen uit de onderzoeksgroep vaker op hun buik speelden op de leeftijd 

van acht maanden ten opzichte van vier maanden. Dit percentage ligt voor de 

controlegroep tien procent lager. Ook de voorkeur voor een bepaalde speelpositie kan 

een positief effect van het advies aantonen. Tussen de leeftijd van vier en acht maanden 

bestond er bij kinderen van de onderzoeksgroep een duidelijke voorkeur voor buikligging 

en zit, daar waar er in de controlegroep een vergelijkbare voorkeur was voor zowel rug-, 

buikligging als zit. 
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We kunnen vermoeden dat ons advies het nodige effect heeft geboekt bij een deel van de 

onderzoeksgroep, dit aan de hand van de spreidingen in de behaalde AIMS scores. In 

beide groepen zijn deze zichtbaar van elkaar verschillend, met een grotere spreiding in 

de resultaten van de onderzoeksgroep (AIMS totaal ruwescores op de leeftijd van acht en 

dertien maanden). 

 

Naar de toekomst toe kan overwogen worden om deze informatie rechtstreeks aan 

ouders toe te lichten, bijvoorbeeld tijdens een kleine uiteenzetting, het kraambezoek of 

de consultatie van Kind en Gezin aan huis,... Het werd door Jennings et al. (2005) reeds 

aangetoond dat informatie ouders beter bereikt via een brochure en „Welcome home 

nurse visit‟ dan via een video–opname. Initieel overwogen we een huisbezoek of andere 

uiteenzetting, maar we lieten deze ideeën bewust links liggen omdat deze manieren van 

aanbieden naar onze mening te weinig gestandaardiseerd zijn. Het zou praktisch moeilijk 

haalbaar geweest zijn om alle ouders op hetzelfde moment bijeen te brengen. Daarnaast 

vonden we dit vrij belastend en tijdrovend voor ouders. 

 

Het ons baseren op informatie van ouders via drie vragenlijsten kan aanzien worden als 

een beperkende factor voor dit onderzoek. Vooreerst heeft eventueel de vraagstelling 

hier een belangrijke invloed op uitgeoefend. Het is mogelijk dat ouders zich al bewust 

waren van het belang van buikligging en dit reeds stimuleerden, waardoor „bewust meer 

bezig zijn‟ voor hen niet van toepassing was. 

Bovendien moeten we er rekening mee houden dat sommige ouders het gewenste 

antwoord rapporteerden. Het blijft onzeker of er overeenstemming is tussen de 

antwoorden op de vragenlijsten en het effectieve gedrag van ouders. Wat met zich 

meebrengt dat de werkelijke cijfers lager of hoger kunnen liggen dan hier aangegeven. 

Deze argumenten kunnen mede verantwoordelijk zijn voor het feit dat er geen 

significante verschillen aangetoond konden worden tussen de motorische prestaties van 

de controle- en onderzoeksgroep. Een dagboek zou hier een goed en misschien beter 

alternatief geweest zijn (Jennings et al., 2005). Daarnaast kon een logboek bijdragen tot 

het verzamelen van informatie met betrekking tot de motorische mijlpalen van de 

kinderen, dit in plaats van of als aanvulling voor de gestandaardiseerde test waarvan wij 

gebruik maakten. Er moet hierbij wel opgemerkt worden dat deze manier van 

rapporteren in de literatuur wordt omschreven als vrij belasten voor ouders (Bridgewater 

& Sullivan, 1999). 
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Een andere niet verwaarloosbare, beïnvloedende factor is de steekproefgrootte. In totaal 

namen 65 ouder-kindparen deel aan deze studie, waarvan 27 in de controle- en 38 in de 

onderzoeksgroep. Deze aantallen zijn betrekkelijk laag en in beide groepen duidelijk 

ongelijk verdeeld. Dit is te wijten aan een vrij grote drop–out. Wel kunnen we stellen dat 

beide groepen vrij vergelijkbaar zijn. Er kon geen significant verschil aangetoond worden 

naargelang kind- noch gezinsfactoren. 

Qua onderzoeksleeftijd was er wel een significant verschil tussen beide groepen, dit 

zowel op de leeftijd van acht als dertien maanden. Desondanks aanzien we dit als klinisch 

minder relevant daar de gemiddelden slechts 5 à 6 dagen uit elkaar liggen. Voor volgend 

onderzoek moet meegenomen worden dat een tijdspanne van één maand vermoedelijk 

te breed is om kinderen te observeren. Kinderen ontwikkelen zich namelijk uitermate 

snel op deze jonge leeftijd. 

 

Om de motorische mogelijkheden van beide groepen in te schatten maakten we gebruik 

van de Alberta Infant Motor Scale. We waren vooraf op de hoogte van het feit dat 

Vlaamse kinderen zwakker scoren in vergelijking met de Canadese normwaarden 

(Wauman & Grembergen, 2009). Dit werd in ons onderzoek op alle onderzoeksleeftijden 

bevestigd. Op de eerste testleeftijd was dit het meest prominent. Aangezien de 

verschillen alsmaar kleiner werden, vermoeden we dat de kinderen hierna een klein 

inhaalmanoeuvre maakten. Er moet hierbij opgemerkt worden dat de gebruikte 

normwaarden bijna 20 jaar oud zijn (jaren ‟90-92) (Piper & Darrah, 1994). Fleuren et al. 

(2006) gaven reeds aan dat de Canadese normwaarden aangepast zouden moeten 

worden voor Nederlandse kinderen. Aan de hand van resultaten uit onze en voorgaande 

studies (Wauman & Grembergen, 2009) kunnen we dit beamen voor de Vlaamse 

kinderen. Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwde normering voor Vlaanderen 

(De Kegel, 2010). 

 

Meerdere bronnen wijzen als verklaring voor de zwakkere motorische prestaties van 

baby‟s in het laatste decennium naar het invoeren van de campagne „Het veilig slapen 

voor kinderen van nul tot drie jaar‟ (Davis et al., 1998; Dewey et al., 1998; Jantz et al., 

1997). Om de precieze inhoud van deze campagne te kennen, gingen we naar de 

infoavond „Kind op Komst‟. Dit was de laatste uit een reeks van vier en richtte zich 

specifiek op de wiegendoodcampagne, die nader werd toegelicht door Kind en Gezin. We 

kwamen tot de vaststelling dat rugligging duidelijk als ideale slaaphouding wordt 

gepromoot, maar dit kwam even sterk naar voor in vergelijking met de andere aspecten 

van de campagne. 
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Na een persoonlijk gesprek met de vertegenwoordigster van Kind en Gezin weten we dat 

ze op de hoogte zijn van het belang van buikligging, maar dat ze dit niet opnemen in hun 

algemene campagne, dit wordt wel vermeld tijdens de huisbezoeken. 

 

Dat de bovenstaande campagne zijn effect niet heeft gemist, kwam duidelijk naar voor in 

onze studie. Zoals reeds werd aangegeven door De Bruyn (2005) slaapt het merendeel 

van de kinderen op de leeftijd van vier maanden op de rug. Door de groeiende autonomie 

van het kind is de slaappositie op oudere leeftijd minder relevant (Davis et al., 1998). 

Ouders mogen nog bewust hun kind op de rug te slapen leggen, hij/zij zal zelf zijn/haar 

favoriete slaaphouding aannemen. Daarom maakten we geen onderscheid tussen rug-, 

buik- en „wisselende‟- slapers om de motorische ontwikkeling te bestuderen. 

 

Het belang van buikligging als speelpositie werd door verschillende onderzoekers 

bevestigd (Davis et al., 1998; Dudek-Shriber & Zelazny, 2007; Jennings et al., 2005; Kuo 

et al., 2008; Majnemer & Barr, 2005; Monson et al., 2003; Salls et al., 2002; Zelazny, 

1999). We kunnen eveneens op basis van onze studie aantonen dat buikligging als 

speelpositie een positieve invloed heeft op de motorische ontwikkeling. 

 

We zijn er ons van bewust dat kinderen met het ouder worden steeds meer hun eigen 

speelpositie gaan bepalen (Dudek–Shriber & Zelazny, 2007). Een knelpunt in deze studie 

kan zijn dat het advies te laat werd aangeboden. Met als gevolg dat kinderen die tijdens 

hun prille levensmaanden weinig buikervaring opdeden op de leeftijd van vier maanden 

protesteerden tegen deze houding. Dit werd ook mondeling aangegeven door Mevr. N. 

Vens9 (Persoonlijke mededeling, 2009, 23 oktober),  

“Bij kinderen die in hun eerste vier levensmaanden weinig buikervaring opdoen, zal het 

moeilijk worden om dit te veranderen.”. 

Daarenboven zijn ouders door het protest van hun kind vaak geneigd om buikligging te 

vermijden (Davis et al., 1998; Jennings et al., 2005; Jones, 2004; Salls et al., 2002). We 

zien uit onze resultaten, dat momenteel in Vlaanderen meer dan de helft van de ouders 

hun vier maanden oude baby zelden tot nooit op hun buik positioneren. 

 

                                                 
9 N. Vens is bobath – kinesitherapeute en maakt deel uit van het diagnostisch team van de vzw Centrum voor 

OntwikkelingsStoornissen (Gent). 
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Uit ons onderzoek halen we dat kinderen die voor de leeftijd van vier maanden meestal 

of vaak op hun buik speelden een hogere gemiddelde AIMS totaal ruwescore behaalden 

op diezelfde leeftijd. Die hogere score wordt bevestigd op de subschaal buikligging op de 

leeftijd van vier maanden. Monson, Deitz en Kartin kwamen in 2003 tot een gelijkaardige 

vaststelling. Dit kan geassocieerd worden met de principes van het motorisch leren, 

aangezien de taakspecificiteit overeenstemt. Dit werd eveneens aangetoond voor de 

kinderen die tussen de leeftijd van vier en acht maanden de voorkeur hadden voor 

buikligging als speelpositie. Zij behaalden betere totaalscores op de leeftijd van zowel 

acht en als dertien maanden. 

 

Over het verband tussen de eerste momenten buikervaring en de motorische 

ontwikkeling kunnen we op basis van onze studie geen eenduidige conclusies trekken. 

Mogelijk was de vraagstelling ontoereikend om hierover een duidelijk beeld te krijgen. 

 

Het is belangrijk dat kinderen niet alleen zo vroeg, maar ook zo vaak mogelijk (liefst 

dagelijks) geconfronteerd worden met buikligging, zodat ze zich ook deze speelhouding 

eigen kunnen maken. Over de tijdsduur bestaat nog geen consensus, zo stelde Zelazny 

(1999) dat anderhalf uur buikligging per dag nodig is om de normale ontwikkeling bij vier 

maanden oude baby‟s te stimuleren. Salls et al. (2002) spraken over een tijdsduur van 

vijftien minuten. Wij zagen reeds significante verschillen bij een tijdsduur van vijf 

minuten. Het is vooral belangrijk dat ouders zo snel mogelijk een zekere routine 

inbouwen met betrekking tot het aanbieden van deze houding, zoals dit ook door 

Jennings et al. (2005) werd gesteld. Ook hier citeren we kort Mevr. N. Vens (Persoonlijke 

mededeling, 2009, 23 oktober),  

“Het is belangrijk om kinderen comfort te geven op hun buik, want angst leidt tot 

vermijdingsgedrag (en huilen).”. 

 

Bij dit alles moet opgemerkt worden dat „meestal‟, „vaak‟, „zelden‟ en „nooit‟ vage 

omschrijvingen van tijdsduur zijn om te weten te komen hoe lang een kind zich precies 

op zijn/haar buik bevindt. Ouders waren eveneens in de mogelijkheid om gelijkaardige 

antwoorden te geven bij de verschillende speelposities en we mogen ook hier de 

suggestiviteit van het onderzoek niet over het hoofd zien. Naar verder onderzoek kan het 

raadzaam zijn om ouders te beperken in hun antwoordmogelijkheden, zodat maar één 

speelpositie als favoriete („meestal‟) gerapporteerd kan worden. 
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Voldoende buikervaring is niet volledig afhankelijk van de ouders, ook het temperament 

en de mogelijkheden van het kind spelen hier een belangrijke rol (Kou et al., 2008). Er 

werd door verschillende ouders als opmerking genoteerd dat hun kind gewoon geen 

inspanning levert voor buikligging. Zoals ook door Kou et al. (2008) werd aangegeven 

kan de dynamische systeemtheorie hier belangrijke inzichten leveren. De intrinsieke 

mogelijkheden zorgen ervoor dat het kind kiest voor dat motorisch patroon of die positie 

die het meest bij hem of haar aansluit. Jonge kinderen verkiezen die posities die naar 

hun motorische bekwaamheden verwijzen. Het lijkt ons logisch dat kinderen die 

motorisch rijper waren beter scoorden op de subschaal buikligging omdat ze hier 

intrinsiek ook klaar voor waren. Nu moeten we ons de vraag stellen of dit te wijten is aan 

het vaker door de ouders aanbieden van buikervaring of aan het kind die van nature uit 

motorisch sterker is? 

 

In het kader van de dynamische systeemtheorie moet zeker ook de omgeving mee in 

rekening genomen worden. Deze kan opgedeeld worden in verschillende beïnvloedende 

factoren zoals het Maxi-Cosi®-gebruik, het kinderdagverblijf, de onthaalouder… De 

voornaamste vragen die we ons hierbij stelden waren: Welke ruimte krijgen kinderen om 

zich te ontwikkelen? Kunnen ze voldoende bewegingsvrijheid genieten? 

Hierbij vonden we het belangrijk om het Maxi-Cosi®-gebruik na te gaan. Tegenwoordig 

wordt de Maxi-Cosi®  voor alles gebruikt, het is nu eenmaal een handig hulpmiddel. In de 

Verenigde Staten werd gezien dat deze niet enkel wordt gebruikt voor transport, maar 

ook als gewoon zitmateriaal (Callahan & Sisler, 1997). Uit onze resultaten blijkt dat 

kinderen die dertig minuten (of minder) per dag in de Maxi-Cosi® zaten zich motorisch 

beter ontwikkelden dan de kinderen die hier langer gebruik van maakten. 

Het is voor ouders heel moeilijk om in te schatten hoe lang hun kind nu precies in die 

Maxi-Cosi® zit. Daarenboven weten ouders heus wel dat overmatig gebruik wordt 

afgeraden. Dit zijn twee redenen die ons doen vermoeden dat de bekomen resultaten 

een vertekend beeld geven van het werkelijk gebruik. Algemeen zien we dat dit 

kinderzitje goed ingeburgerd is bij ouders, slechts één iemand maakte hiervan nooit 

gebruik. Opvallend is dat het merendeel van de ouders bij de vraag rond het Maxi-Cosi®-

gebruik er spontaan bij noteert dat ze deze vooral gebruiken als „transportmiddel‟. Wat 

ons nog verwonderde en waar we ons toch vragen bij stellen, is dat er tot op de leeftijd 

van dertien maanden nog steeds kinderen waren die hierin vertoefden. Er staat 

weliswaar geen concrete maximumleeftijd op Maxi-Cosi®-gebruik, deze gaat namelijk 

gepaard met de lengte van het kind. We konden zelf vaststellen tijdens één van onze 

observaties dat ouders het hier blijkbaar niet zo nauw mee nemen. 

We willen hierbij afsluiten dat Maxi-Cosi®-gebruik geen probleem is zolang je hem maar 

gebruikt waarvoor hij dient. 
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Tegenwoordig spenderen de meeste kinderen heel wat tijd in kinderdagverblijven of bij 

onthaalouders. Tijdens de observaties kwamen we tot de vaststelling dat ook deze een 

belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Daarom 

probeerden we ons advies ook bij de kinderopvangplaatsen van de onderzoekskinderen 

te verspreiden.  

We konden vaststellen dat we niet altijd in ons opzet slaagden. We bezorgden het 

verzorgend personeel zoveel als mogelijk persoonlijk een brochure en DVD. Wanneer dit 

buiten onze mogelijkheden lag, vertrouwden we op de ouders voor het doorgeven van de 

informatie. Net hier zagen we dat dit niet altijd vanzelfsprekend was. 

 

Aangezien we tussen de controle- en onderzoeksgroep weinig verschil hebben kunnen 

aantonen, bestudeerden we het effect van de kinderopvang op de totale groep van 

kinderen. Elke kinderopvangplaats was heel bewust bezig met de motorische 

ontwikkeling (vooral met de felbegeerde mijlpalen). Zo werd er door een 

kinderdagverblijf uit de regio Kortrijk een fiche voor de ouders bijgehouden waarop het 

bereiken van bepaalde mijlpalen werd weergegeven, maar waarop eveneens de kritische 

grenzen aangeduid stonden. Ook in Oost-Vlaanderen was bijvoorbeeld het Meldpunt 

kinderopvang uit de regio Zulte hier bewust mee bezig. Daar hadden ze een volgboekje 

waarin de motorische prestaties genoteerd konden worden.  

We kunnen besluiten dat motorische ontwikkeling leeft tussen de ouders en de 

kinderopvang. Er bestaat een nood naar een uniforme bron van informatie, bijvoorbeeld 

vanuit Kind en Gezin, waarmee de mijlpalen en de ontwikkeling onderling 

gecommuniceerd kunnen worden. Zowel ouders als kinderdagverblijven en onthaalouders 

waren hier vragende partij. 

 

We onderwierpen ook de kinderopvang aan enkele vragen, om op die manier 

achtergrondinformatie te verzamelen over hun werking. Op de vraag of de baby‟s 

gedurende de dag een aantal keer op hun buik geplaatst werden, gaf iedereen, op één 

na, een positief antwoord. Wanneer we vervolgens de aangeboden speelposities met 

elkaar vergeleken, moesten we toch vaststellen dat een vrij groot percentage van de 

kinderen zelden tot nooit op hun buik werd geplaatst om te spelen. 
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Bij de invloed van de kinderopvang op ons onderzoek moeten we ons enkele 

bedenkingen maken. Ook hier moeten we rekening houden met de subjectiviteit en de 

suggestiviteit van antwoorden. We boden de vragenlijsten aan in de vorm van een semi-

gestructureerd interview. Op die manier konden we soms constateren dat de antwoorden 

niet overeenstemden met wat we in werkelijkheid zagen. Daarnaast worden 

onthaalouders en kinderdagverblijven door Kind en Gezin nauwlettend opgevolgd. We 

willen hier geen omgangsregels afkeuren, kwalitatieve kinderopvang is heel belangrijk. 

Maar we kunnen ons niet van die indruk ontdoen dat sommige kinderopvangplaatsen 

terughoudend zijn om buikligging aan te bieden door het geassocieerde risico met 

wiegendood. Waardoor ze hun kinderen weinig houdingsvariatie, specifiek buikligging 

aanboden. Myers et al. (2006) gaf reeds aan dat kinderen in de kinderopvang vaak in zit 

gepositioneerd worden. 

Een beperkende factor bij het onderzoek naar de invloed van de kinderopvang op de 

motorische ontwikkeling van de kinderen, is dat we geen navraag deden naar de leeftijd 

waarop de kinderen voor de eerste maal naar de opvang gingen. We hebben eveneens 

geen informatie omtrent het aantal (volle of halve) dagen dat kinderen bij een 

onthaalouder of in een kinderdagverblijf spenderen. 

 

We gingen bij dit onderzoek niet alle beïnvloedende omgevingsfactoren na. Het kan zeker 

interessant zijn om de invloed van de culturele diversiteit (in Vlaanderen heeft 5.8% van 

de bevolking reeds een andere dan de Belgische nationaliteit (Vlaams 

minderhedencentrum, 2009)) op het stimuleren van buikligging en de motorische 

ontwikkeling te analyseren. Maar ook socio-economische aspecten zijn niet 

verwaarloosbaar, zo wordt gemiddeld 5.74% van de Vlaamse kinderen geboren in een 

kansarm gezin (Vlaams minderhedencentrum, 2009), wat voor de nodige belemmeringen 

kan zorgen. De invloed van een brochure en videomateriaal op het gedrag van ouders is 

mogelijk afhankelijk van hun opleidingsniveau. In deze studie was het opleidingsniveau 

hoger dan gemiddeld. Enkele studies vermoeden dat het opleidingsniveau mogelijk een 

invloed kan hebben op het toepassen van advies en hiermee samengaand het stimuleren 

van de ontwikkeling, specifiek buikligging (Davis et al., 1998; Dudek-shriber & Zelazny, 

2007). Dit zijn drie aspecten die een rol van betekenis kunnen spelen bij verdere 

onderzoeken. 

 

Naast deze beïnvloedende omgevingsfactoren willen we kort nog enkele belangrijke 

kindfactoren aanhalen. De manier en het tijdstip waarop een kind bepaalde vaardigheden 

ontwikkelt, vertoont zeer veel variatie (Van Empelen, 2006). Hier waren we letterlijk 

getuige van. Bovendien neemt de variatie in de ontwikkeling van vaardigheden toe met 

het stijgen van de leeftijd. Sommige kinderen ontwikkelen zich nu eenmaal sneller.  
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Ontwikkeling mag natuurlijk niet te eng gezien worden, er is meer dan zuiver motoriek. 

Jonge kinderen doorlopen eveneens een continue groei op cognitieve, sociale, 

emotionele, verbale,… vaardigheden. Het is niet ondenkbaar dat een kind volop 

experimenteert met zijn of haar communicatieve vaardigheden, waardoor de motoriek 

even achteropblijft, maar waar hij/zij dan later wel een kleine inhaalbeweging kan 

maken. 

 

Daarnaast kunnen we ons de vraag stellen of de kinderen op de meest optimale 

leeftijden geobserveerd werden. Bij het laatste observatiemoment behaalden toch vrij 

veel kinderen de maximumscore. Al wordt er gesteld dat de test pas op een leeftijd van 

veertien maanden onvoldoende sensitief zou zijn (Piper & Darrah, 1994). 

Maar ook de gezondheidstoestand van het kind kan een invloed gehad hebben, tijdens 

een periode van ziekte ontwikkelen kinderen zich minder snel (Van Empelen, 2006). 

 

Met betrekking tot de observaties van de mogelijkheden van het kind, moeten we er ons 

van bewust zijn dat ieder onderzoek van de motorische vaardigheden beperkt is door het 

feit dat we gedwongen worden om een statische evaluatie te maken van een dynamisch 

proces. Verschillende factoren zoals de motivatie van het kind, de omgeving, het tijdstip 

van de dag, de aanwezigheid van een onbekende,... kunnen een invloed gehad hebben 

op de manier van bewegen (cf. dynamische systeem theorie) (Piper & Darrah, 1994). 

Iedere evaluatie van de motorische mogelijkheden was dus slechts een schatting van de 

eigenlijke vaardigheden van het kind. 

 

Daarenboven kunnen wij, als onderzoekers een invloed uitgeoefend hebben op de 

motorische uitkomsten. We werden door de kinderen, vooral tijdens het laatste 

observatiemoment, vaak aanzien als vreemden. Daarnaast verliep ons onderzoek niet 

blind, we waren tijdens het volledige onderzoek op de hoogte van wie tot de controle- en 

onderzoeksgroep behoorde. Tevens werden niet alle kinderen door hetzelfde 

onderzoekend team geobserveerd, wat tot verschillende interpretaties van de motoriek 

kan geleid hebben. Vooraf werden wel een aantal oefencasussen samen beoordeeld. Maar 

misschien waren deze onvoldoende om de betrouwbaarheid van ons onderzoek te 

garanderen. Het kan raadzaam zijn om in de toekomst deze intertester–betrouwbaarheid 

vooraf na te gaan. Al kon Blanchard et al. (2004) besluiten dat het gebruik van het 

handboek van de AIMS voldoende is om betrouwbaar te testen. Ook kon het maken van 

een video-opnames tijdens de observaties zelf, een belangrijke meerwaarde geweest zijn 

voor de betrouwbaarheid. 
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Naargelang het aanbieden van buikervaring tijdens wakkere momenten gedurende het 

eerste levensjaar zijn er dus zeker een aantal verschillen op motorisch vlak te noteren. 

Maar bij dit alles moeten we ons toch nog één belangrijke vraag stellen: 

Waarom die motorische ontwikkeling van de baby tussen de leeftijd van vier en dertien 

maanden stimuleren via advies over buikligging, als dit op lange termijn toch geen 

effecten weerhoudt? 

Het werd reeds in diverse onderzoeken gesteld dat buikervaring tijdens de eerste 

levensmaanden geen invloed heeft op het motorisch presteren op oudere leeftijd (Dewey 

et al., 1998; Majnemer & Barr, 2005; Salls et al., 2002). In een kleinschalig onderzoek 

aan de Universiteit van Gent vond men wel enige evidentie voor niet verwaarloosbare 

effecten op latere leeftijd (Grembergen en Wauman, 2009). Uit onze studie kunnen we 

evenwel geen lange termijn effecten weerhouden. 

Aan de universiteit van Londen konden Britse onderzoekers een verband leggen tussen 

de motoriek van kinderen op de leeftijd van negen maanden en hun verstandelijke 

ontwikkeling op vijfjarige leeftijd (Bergmans, 2010). Er wordt gesteld dat baby‟s die 

motorisch langzaam ontwikkelen later meer kans hebben op leerachterstand en 

gedragsproblemen. Vooral deze laatste zouden in verband te brengen zijn met 

vertragingen in het bereiken van grofmotorische vaardigheden zoals kruipen, zelfstandig 

zitten,… Terwijl fijne motoriek vooral gerelateerd wordt aan leermoeilijkheden. 

Uit het jaarverslag (2008) van het Centrum voor OntwikkelingsStoornissen (te Gent) 

blijkt dat er de laatste jaren een sterke toename is van het aantal kinderen met een 

milde neuromotorische aandoening. De oorzaak hiervan is hoogstwaarschijnlijk van 

velerlei aard. Maar misschien kan er een link gelegd worden naar de vroegmotorische 

ontwikkeling. Een dergelijk verband kon reeds bij prematuren aangetoond worden. Zo 

werden er zowel in de groep kinderen <1250 gram en/of <30 weken als in de groep 

>1250 gram en 30 weken, meer milde stoornissen zoals aandachtstekortstoornissen, 

psychomotore problemen,… gezien. 

Voor de aterm geboren populatie moet verder onderzoek hier nog duidelijkheid brengen, 

want ook de externe omgeving kan hier een belangrijke invloed uitoefenen. 
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5 Conclusie 

 

Buikervaring tijdens wakkere momenten is onmisbaar voor de ontwikkeling van het jonge 

kind. Het is essentieel dat ouders en verzorgers hier een zeker routine in opbouwen. Hier 

kan onze mini-campagne „Vooruit op de buik‟ in de toekomst een belangrijke bijdrage toe 

leveren, desondanks het minimaal gebleken effect in deze studie. 

 

Tijdens wakkere momenten is het positioneren op de buik even belangrijk als het 

variëren van posities. Dit wordt door kinesitherapeuten en pediaters algemeen aanvaard 

als nodig voor de normale ontwikkeling van het kind. We vinden het dan ook noodzakelijk 

dat iedereen die in contact komt met het zich ontwikkelende jonge kind hier bewust mee 

bezig is. 

Omtrent buikligging tijdens wakkere momenten is er nood aan gericht advies voor 

ouders, verzorgers, familieleden,… kortom de ganse omgeving van het kind. Want zoals 

zowel de dynamische systeemtheorie als het „triple risk model‟ aangeeft, is een 

ondersteunde en stimulerende omgeving essentieel om de ontwikkelingsmogelijkheden 

van het kind optimaal tot ontplooiing te laten komen. Op basis van deze studie kunnen 

we vaststellen dat het gedrag van ouders en verzorgende personeelsleden in 

kinderopvangplaatsen onvoldoende wordt beïnvloed door enkel het aanbieden van een 

brochure en video-opname. Meerdere adviesbronnen en campagnes op verschillende 

niveaus zijn wenselijk om het advies effectief in de praktijk te brengen. 

 

Het blijft belangrijk om ouders, verzorgers,… erop te wijzen dat slapen op de rug een 

absolute must is, dit heeft er duidelijk toe geleid dat de prevalentie van wiegendood de 

afgelopen twintig jaar fors daalde. Maar het is evenzeer belangrijk om het kind tijdens 

zijn/haar eerste levensjaar in een veilige en interactieve omgeving op de buik te 

positioneren tijdens wakkere periodes om de negatieve tendensen van het rugslapen 

tegen te gaan. Daarom willen we in onze verdere toekomst blijvende aandacht besteden 

aan het stimuleren van buikligging wanneer het kind wakker en actief is. 

 

 

‘Vooruit op de buik!’ 
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Bijlage 1: Brief aan de ouders  
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Brief: voor ouders van controlegroep 

 

 

 

 

 

Beste ouders,                    Gent, 30 januari 2009                                                                 

 

 

De motorische ontwikkeling bij baby‟s in Vlaanderen lijkt het laatste decennium iets trager te 

verlopen. Ook stellen wij vaker een voorkeurshouding van het hoofd naar één zijde vast met als 

gevolg soms een vervorming van de schedel. De vakgroep Revalidatiewetenschappen en 

Kinesitherapie wil hierover een onderzoek instellen. Ook Kind & Gezin steunt het onderzoek. 

 

Binnen het kader van onze masterproef willen wij onder leiding van onze promotoren Prof. Hilde 

Van Waelvelde en Mevr. Katleen Onderbeke de motorische ontwikkeling van kinderen opvolgen aan 

de hand van een motorische observatie op de leeftijd van 4 maanden, 8 maanden en 13 maanden 

en dan ook de omtrek van het hoofd meten. Deze observatie zal drie maal plaats vinden in de 

kinderkribbe.  

 

Van u als ouder wordt verwacht 3 maal een vragenlijst  in te vullen. Wij benadrukken dat de 

gegevens met de grootste discretie zullen worden behandeld en uitsluitend voor bovenstaand 

wetenschappelijk onderzoek zullen worden aangewend. De gegevens worden anoniem en enkel 

door de onderzoekers verwerkt. U kunt uiteraard op ieder ogenblik vragen stellen over het 

onderzoek of uw deelname stoppen.  

 

Via dit schrijven willen we u op de hoogte brengen van het onderzoek en uw medewerking vragen.  

Indien u deelneemt, verwachten wij dat u onderstaande strook invult en aan de kribbe terug 

bezorgt. U kunt ons contacteren op onderstaand telefoonnummer of e-mail adres met bijkomende 

vragen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.  

Met vriendelijke groeten, 

Naam student 

 

 

 

/2 

 

Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent 

Campus Heymans (UZ), 2B3, De Pintelaan 185, BE-9000 Gent 

Secretariaat: tel. +32 9 332 26 32, fax +32 9 332 38 11 

Prof. Dr. H. Van Waelvelde 

09 332 69 20 

hilde.vanwaelvelde@ugent.be 

Mevr. Katleen Onderbeke 

09 332 69 25 

katleen.onderbeke@ugent.be 
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Datum: 

 

Ik ………………………………………………………………………………………………………………………………, ouder van 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………(naam kind), 

 

heb de informatiebrief van pagina 1 gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem er mee in dat 

mijn zoon/dochter zal deelnemen aan deze studie. 

Mijn kind is aanwezig in de kribbe: 

maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag (schrap wat niet past) 

 

Handtekening  moeder    en/of        Handtekening vader   
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Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent 

Campus Heymans (UZ), 2B3, De Pintelaan 185, BE-9000 Gent 

Secretariaat: tel. +32 9 332 26 32, fax +32 9 332 38 11 
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Brief: voor ouders van onderzoeksgroep 

 

 

 

 

Beste ouders,                    Gent, 30 januari 2009                                                                 

 

De motorische ontwikkeling bij baby‟s in Vlaanderen lijkt het laatste decennium iets trager te 

verlopen. Ook stellen wij vaker een voorkeurshouding van het hoofd naar één zijde vast met als 

gevolg soms een vervorming van de schedel. De vakgroep Revalidatiewetenschappen en 

Kinesitherapie wil hierover een onderzoek instellen. 

 

Binnen het kader van onze masterproef willen wij onder leiding van onze promotoren Prof. Hilde 

Van Waelvelde en Mevr. Katleen Onderbeke, nagaan of gericht advies aan ouders en opvoeders een 

invloed heeft op deze tendens. Ook Kind & Gezin steunt het onderzoek. We willen de motorische 

ontwikkeling van kinderen opvolgen aan de hand van een motorische observatie op de leeftijd van 

4 maanden, 8 maanden en 13 maanden en dan ook de omtrek van het hoofd meten. Deze 

observatie zal drie maal plaats vinden in de kinderkribbe. Door de ouders en verzorgers informatie 

en advies te geven over positionering en motorische stimulatie, verwachten wij dat deze kinderen 

eerder de motorische mijlpalen zullen bereiken en er minder vervormingen van de schedel zullen 

optreden.  

Wij benadrukken dat de gegevens met de grootste discretie zullen worden behandeld en uitsluitend 

voor bovenstaand wetenschappelijk onderzoek zullen worden aangewend. De gegevens worden 

anoniem en enkel door de onderzoekers verwerkt. U kunt uiteraard op ieder ogenblik vragen 

stellen over het onderzoek of uw deelname stoppen.  

Via dit schrijven willen we u op de hoogte brengen van het onderzoek en uw medewerking vragen.  

Indien u deelneemt, verwachten wij dat u onderstaande strook invult en aan de kribbe bezorgt, dat 

u probeert de gegeven adviezen op te volgen en ook drie maal een vragenlijst  wil invullen. U kunt 

ons contacteren op onderstaand telefoonnummer of e-mail adres met bijkomende vragen. Bij 

voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.  

Met vriendelijke groeten, 

 Naam student 
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Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent 

Campus Heymans (UZ), 2B3, De Pintelaan 185, BE-9000 Gent 

Secretariaat: tel. +32 9 332 26 32, fax +32 9 332 38 11 

Prof. Dr. H. Van Waelvelde 

09 332 69 20 

hilde.vanwaelvelde@ugent.be 

Mevr. Katleen Onderbeke 

09 332 69 25 

katleen.onderbeke@ugent.be 
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Datum: 

 

Ik ………………………………………………………………………………………………………………………………, ouder van 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………(naam kind), 

 

heb de informatiebrief van pagina 1 gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem er mee in dat 

mijn zoon/dochter zal deelnemen aan deze studie. 

Mijn kind is aanwezig in de kribbe: 

maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag (schrap wat niet past) 

 

Handtekening  moeder    en/of        Handtekening vader   
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Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent 

Campus Heymans (UZ), 2B3, De Pintelaan 185, BE-9000 Gent 

Secretariaat: tel. +32 9 332 26 32, fax +32 9 332 38 11 
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Bijlage 2: Brochure ‘Vooruit op de buik!’ 
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Bijlage 3: Vragenlijsten (eerste, tweede 

en derde observatiemoment) 



 

C 

 

Onderzoek met betrekking tot de motorische ontwikkeling van kinderen 

tussen de leeftijd van 4 en 13 maanden 

 

 

Vragenlijst voor de ouders 

 

 

U levert samen met uw kind een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijk 

onderzoek over de motorische ontwikkeling bij baby‟s in Vlaanderen. Bij dit onderzoek 

wordt u een vragenlijst voorgelegd, waarmee we achtergrondinformatie kunnen 

verzamelen en zo beter inzicht krijgen in de motorische ontwikkeling van het kind. 

 

Wanneer u zelf vragen heeft over zaken die betrekking hebben op het onderzoek, stelt u 

deze dan gerust
10

. 

 

Het invullen van de vragenlijst duurt maximum 10 minuten. Als u alle vragen heeft 

beantwoord, wilt u dan controleren of u niets bent vergeten. 

 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De studenten 1e master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de pediatrie van 

de Universiteit Gent. 

 

                                                 
10 U kunt altijd contact opnemen met…… op het volgende nummer………. Of via e-mail:  



 

CI 

 

1. Naam en voornaam van uw kind:…………………………………………………………………………….. 

 

2. Leeftijd vader……………………………..  Leeftijd moeder……………………………………… 

 

3. Welk is het hoogste diploma of de hoogste graad die u behaald heeft? 

 

Vader  Moeder 

 Geen opleiding, lager onderwijs, zevende studiejaar  

 Lager secundair onderwijs (derde middelbaar afgerond)  

 Hoger secundair onderwijs: algemeen vormend (ASO)  

 Hoger secundair onderwijs: technisch of beroepsonderwijs(TSO-BSO)  

 Hoger onderwijs kandidatuur/bachelor  

 Hoger onderwijs licentie/master of doctoraat  

 Weet het niet  

 Geen antwoord  

 Andere  

  

4. Geslacht van uw kind:    jongen   meisje 

 

5. Geboortedatum van uw kind:  ……/……/20…… 

 

6. Geboortegewicht van uw kind:  ……… gram 

 

7. Lengte van uw kind bij de geboorte ……… cm 

 

8. Maakt uw kind deel uit van een meerling?   ja    neen 

  Indien Ja,   tweeling  

 ééneiig 

 twee-eiig 

 drieling  

 …………… 

 

9. De voeding van uw kind bestond tot nu toe uit: 

 Borstvoeding van geboorte tot .......... 

 Flesvoeding van .......... tot .......... 

 Groentenpap van .......... tot .......... 

 Fruitpap van ..........  tot .......... 

 



 

CII 

 

 

10. Waren er complicaties tijdens de bevalling en/of zwangerschap?  

  ja    neen 

Indien Ja, welke?  

 Te hoge bloeddruk 

 Schildklierstoornissen 

 Diabetes (suikerziekte) 

 Abnormale menstruatie 

 Allergie 

 Infecties 

 Complicaties door medicatie tijdens de zwangerschap 

 Andere: …………………………………………………………… 

 

Welke Apgar-score had uw kind bij de geboorte? ……./10 

 

11. Op hoeveel zwangerschapsweken is uw kind geboren?  ……  weken 

 

12. Heeft uw kind in een couveuse gelegen?   ja   neen 

Indien Ja,   

Hoe lang heeft uw kind in de couveuse gelegen?   …… dagen 

Zijn er complicaties opgetreden gedurende de periode dat uw kind in de couveuse 

heeft gelegen?   ja   neen 

Indien Ja, 

welk(e)?………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. Heeft uw kind (een) gezondheidsproble(e)m(en)?   ja   neen 

Indien ja: Welk(e)? 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. Hoeveel kinderen heeft u?   …… kinderen 

 Hoe oud zijn uw andere kinderen? 

……………………………………………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

CIII 

 

15. Hoe slaapt uw kind? 

Op de buik 

 Altijd  Meestal  Zelden  Nooit 

Op de zij 

 Altijd   Meestal  Zelden  Nooit 

Op de rug 

 Altijd  Meestal  Zelden  Nooit 

 

16. Is bij uw kind een voorkeurshouding opgevallen (een houding die uw kind steeds 

opnieuw aanneemt, bv steeds met zijn hoofd naar rechts liggen)? 

 neen 

 ja, naar rechts 

 ja, naar links 

 ik weet het niet 

 

17. Zit uw kind in een Maxi-Cosi®?   ja   neen 

 

Indien JA  

 

Indien NEEN 

 

Hoeveel uur per dag zit uw kind gemiddeld 

in een Maxi-Cosi®?     

..........  uur 

 

 Heeft uw kind in een Maxi-Cosi® 

gezeten?       ja       neen 

 Indien ja, tot welke leeftijd?...... maand 

Hoeveel uur per dag zat uw kind 

gemiddeld in een Maxi-Cosi®? 

........  uur 

 

18. Op welke leeftijd heeft u uw kind voor de eerste maal even op de buik gelegd? 

 In de eerste week 

 Tijdens de eerste maand 

 Tijdens de tweede maand 

 Tijdens de derde maand 

 

 



 

CIV 

 

19. Hoe speelde uw kind de laatste maand?  

 

in buiklig op een speelmat  

 Meestal  Vaak  Zelden  Nooit 

 

in buiklig in een kinderpark 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in ruglig op een speelmat  

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in ruglig in een kinderpark 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in zijlig op een speelmat  

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in zijlig in een kinderpark 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in een Maxi-Cosi®  

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

In een relax 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

Andere: ……………………………………………………………………………………………………… 

 



 

CV 

 

20. Hoe vaak lag uw kind, de voorbije maand, dagelijks op de buik (niet om te 

slapen)? 

 nooit 

 soms, maar niet elke dag 

 1 à 2 keer per dag 

 3 à 5 keer per dag 

 meer dan 5 keer per dag 

 

21. Hoe lang lag uw kind, de voorbije maand, gemiddeld per keer op de buik (niet om 

te slapen)? 

 maximaal 5 minuten per keer 

 tussen 5 en 15 minuten per keer 

 tussen 15 en 30 minuten per keer 

 meer dan 30 minuten per keer 

 niet van toepassing 

 

 

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, noteer deze dan gerust. Dan nemen wij zo 

snel mogelijk met u contact op om deze te beantwoorden. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Dank u wel voor het invullen van deze vragenlijst! 
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Onderzoek met betrekking tot de motorische ontwikkeling van kinderen 

tussen de leeftijd van 4 en 13 maanden 

 

Vragenlijst voor de ouders – tweede observatie (op 8 maanden) 

 

1. Naam en voornaam van uw kind: …………………………………………………………………………….. 

 

2. Hoe slaapt uw kind? 

Op de buik 

 Altijd  Meestal  Zelden  Nooit 

Op de zij 

 Altijd   Meestal  Zelden  Nooit 

Op de rug 

 Altijd  Meestal  Zelden  Nooit 

 

 

3. Is bij uw kind een voorkeurshouding opgevallen (een houding die uw kind steeds 

opnieuw aanneemt, bv steeds met zijn hoofd naar rechts liggen)? 

 neen 

 ja, naar rechts 

 ja, naar links 

 ik weet het niet  

 

4. Zit uw kind in een Maxi-Cosi®?   ja   neen 

 

Indien JA  

 

Indien NEEN 

 

Hoeveel uur per dag zit uw kind gemiddeld 

in een Maxi-Cosi®? ........ uur 

 

 Heeft uw kind in een Maxi-Cosi® 

gezeten?       ja       neen 

 Indien ja, tot welke leeftijd?...... maand 

Hoeveel uur per dag zat uw kind 

gemiddeld in een Maxi-Cosi®? ........uur 

 

 

 

 



 

CVII 

 

5. Hoe speelde uw kind tussen de 4e en 8e maand?  
 

 

in buiklig op een speelmat  

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in buiklig in een kinderpark 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in ruglig op een speelmat  

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in ruglig in een kinderpark 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in zijlig op een speelmat  

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in zijlig in een kinderpark 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in zit op een speelmat  

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in zit in een kinderpark 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

in een Maxi-Cosi® 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

In een relax 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

Verplaatst zich met een loopwagentje 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

Andere: ……………………………………………………………………………………………………… 
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6. Hoe vaak lag uw kind, de voorbije maand, dagelijks op de buik (niet om te 

slapen)? 

 nooit 

 soms, maar niet elke dag 

 1 à 2 keer per dag 

 3 à 5 keer per dag 

 meer dan 5 keer per dag 

 

7. Hoe lang lag uw kind ,de voorbije maand, gemiddeld per keer op de buik (niet om 

te slapen) ? 

 maximaal 5 minuten per keer 

 tussen 5 en 15 minuten per keer 

 tussen 15 en 30 minuten per keer 

 meer dan 30 minuten per keer 

 niet van toepassing 

 

 

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, noteer deze dan gerust. Dan nemen wij zo 

snel mogelijk met u contact op om deze te beantwoorden. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst! 
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Onderzoek met betrekking tot de motorische ontwikkeling van kinderen 

tussen de leeftijd van 4 en 13 maanden 

 

Vragenlijst voor de ouders – laatste observatie ( op 13 maanden) 

 

1. Naam en voornaam van uw kind: …………………………………………………………………………….. 

 

2.  Is uw kind gedurende zijn/haar deelname aan het onderzoek ernstig ziek geweest 

nl. tussen de leeftijd van 0 en 13 maanden? 

 neen 

 ja 

welke ziekte?……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Hoe slaapt uw kind? 

Op de buik 

 Altijd  Meestal  Zelden  Nooit 

Op de zij 

 Altijd   Meestal  Zelden  Nooit 

Op de rug 

 Altijd  Meestal  Zelden  Nooit 

 

4. Is bij uw kind een voorkeurshouding opgevallen (een houding die uw kind steeds 

opnieuw aanneemt, bv steeds met zijn hoofd naar rechts liggen)? 

 neen 

 ja, naar rechts 

 Ja, naar links 

 ik weet het niet 

 

      5.  Zit uw kind in een Maxi-Cosi®?   ja   neen 

 

Indien JA  

 

Indien NEEN 

 

Hoeveel uur per dag zit uw kind gemiddeld 

in een Maxi-Cosi®? ........ uur 

 

 Heeft uw kind in een Maxi-Cosi® 

gezeten?       ja       neen 

 Indien ja, tot welke leeftijd?...... maand 

Hoeveel uur per dag zat uw kind 

gemiddeld in een Maxi-Cosi®? ........uur 
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        6.  Waar speelde uw kind tussen de 8e en 13e maand?  
 

 

Op de speelmat  

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

In het kinderpark 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

In een kinderstoel 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

In een Maxi-Cosi® 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

In een relax, bumbo en dergelijke 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

Verplaatst zich met een looprekje/ babybouncer 

 Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

Andere: ……………………………………………………………………………………………………… 

 



 

CXI 

 

Vragen enkel bestemd voor de onderzoeksgroep: 

6. Hebben beide ouders (indien van toepassing) of andere betrokken personen 

(bv: grootouders) het filmpje en de brochure te zien gekregen? 

 ja    neen 

 

      7. Werd er tussen jullie en de kinderverzorgsters  gecommuniceerd  over 

„Vooruit op de buik‟? 

 
 ja    neen 

 

        8.  Zijn jullie het afgelopen jaar bewust meer bezig geweest met het  

  stimuleren van buikligging? 

 
 ja    neen 

 

 

 

 
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, noteer deze dan gerust. Dan nemen wij zo 

snel mogelijk met u contact op om deze te beantwoorden. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst! 
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Onderzoek met betrekking tot de motorische ontwikkeling van kinderen 

tussen de leeftijd van 4 en 13 maanden 

 

Vragenlijst voor de kinderkribbes – laatste observatie (op 13 maanden) 

 

1. Naam kinderkribbe:…………………………………………………………………….  

Aantal kinderen:……………………. 

 

Hoeveel verzorgend personeel:…………………….. 

 

Worden de kinderen van een verschillende leeftijd van elkaar gescheiden?  
 neen  ja 

 

Zo ja, welke en op basis waarvan? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Hoe worden de kinderen te slapen gelegd?  

Op de buik 

 Altijd  Meestal  Zelden  Nooit 

Op de zij 

 Altijd   Meestal  Zelden  Nooit 

Op de rug 

 Altijd  Meestal  Zelden  Nooit 

 
Wordt er een onderscheid gemaakt in leeftijd hierbij?     neen  ja 

Indien ja, welk onderscheid? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

3. Worden de baby‟s gedurende de dag een aantal keer, bewust op hun buik gelegd? 

 Ja, elke dag    soms    nee, nooit 

 

Is hiervoor voldoende plaats aanwezig? 

 neen  ja 
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4. Hoe en waar wordt het kind gepositioneerd om te spelen?  

in buiklig op een speelmat  

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

in buiklig in een kinderpark 

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

in ruglig op een speelmat  

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

in ruglig in een kinderpark 

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

in zijlig op een speelmat  

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

in zijlig in een kinderpark 

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

in zit op een speelmat  

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

in zit in een park 

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

in zit in een kinderstoel 

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 
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in een Maxi-Cosi® 

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

in een relax 

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

Verplaatsen zich met een looprekje of babybouncer 

4 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

8 maand:    Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

13 maand:  Meestal   Vaak  Zelden  Nooit 

 

Andere: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Is het personeel van de kribbe zich bewust van het belang van buiklig? 

  Ja, wij houden daar absoluut rekening mee! 

  Ja, we hebben er al van gehoord maar zijn er niet bewust mee bezig. 

  Nee, we zijn hier niet mee bezig. 

 

 

6. Besteden jullie aandacht aan het stimuleren van de motorische ontwikkeling? 

 ja    neen 

 

7. Zijn jullie je bewust van de toename qua afgeplatte hoofdjes?  

 ja    neen 

 

Spreken jullie de ouders hierover aan? 
 ja    neen 
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Vragen enkel bestemd voor de onderzoeksgroep: 

8. Heeft al het betrokken personeel het filmpje en de brochure te zien gekregen? 

 ja, iedereen    ja, enkelen    neen 

 

9. Werd er gecommuniceerd tussen de kinderverzorgsters en de ouders  i.v.m. 

„Vooruit op de buik‟? 

 ja    neen 

 

10. Hebben jullie bewust de baby meer op de buik gelegd? 

  ja, we hebben sindsdien de baby meer op zijn buik gelegd 

  ja, maar wij waren hier al mee bezig 

  neen 

 

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, noteer deze dan gerust. Dan nemen wij zo 

snel mogelijk met u contact op om deze te beantwoorden. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dank u wel voor het invullen van de vragenlijst 



 

 

 



 

 

 

 


