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Samenvatting

Beloop van dagelijkse activiteiten bij 
adolescenten met cerebrale parese

Een 3-jarige follow-up studie
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Tijdens de periode van groei en ontwikkeling tussen kindertijd en volwassenheid zijn 
jongeren met name bezig om een eigen identiteit te vormen, minder afhankelijk te worden 
van ouders, nieuwe relaties aan te gaan, en met het vinden van passend onderwijs. Een 
chronische beperking tijdens deze belangrijke levensfase heeft onvermijdelijk gevolgen 
voor de ontwikkeling van een kind en in het geval van jongeren met cerebrale parese (CP) 
kan zich een verscheidenheid aan secundaire musculoskeletale problemen voordoen, zoals 
spierverkortingen of beperkte gewrichtsmobiliteit. Deze musculoskeletale problemen en de 
fysieke veranderingen die optreden tijdens de adolescentie kan het beloop van het motorisch 
functioneren en hiermee de dagelijkse activiteiten en sociale participatie beïnvloeden. 
Dit proefschrift beschrijft de bevindingen van het PERRIN CP 9–16 jaar onderzoek,  een 
longitudinaal onderzoek bij kinderen en adolescenten met CP in de leeftijd van 9 tot en met 
16 jaar. De metingen werden jaarlijks uitgevoerd over een periode van 3 jaar.

Het primaire doel van deze studie was om het beloop van dagelijkse activiteiten te 
beschrijven en de relatie tussen dit beloop en de ziektekenmerken, persoonlijke factoren 
en omgevingsfactoren bij kinderen en adolescenten in de leeftijd van 9 tot en met 16 jaar te 
bepalen. Het tweede doel was het beschrijven van de mate van lichamelijke activiteit en het 
verkrijgen van inzicht in de ervaren problemen op activiteiten- en participatieniveau van 
kinderen en adolescenten met CP, en in hoeverre het gebruik van gezondheidszorg paste 
bij deze ervaren problemen.

Hoofdstuk 1 bevat de inleiding, doelstellingen en de opzet van het onderzoek dat is 
beschreven in dit proefschrift.

Hoofdstukken 2, 3 en 4 hebben betrekking op het primaire doel van dit proefschrift, namelijk 
de relatie tussen de ziektekenmerken, persoonlijke factoren, omgevingsfactoren en het 
beloop van de dagelijkse activiteiten bij kinderen en adolescenten met CP tussen 9 en 16 jaar.

In hoofdstuk 2 beschrijven we de maturatie van het skelet in relatie tot de kalenderleeftijd 
bij 100 kinderen met CP tussen 9 en 13 jaar (37 meisjes, 63 jongens; leeftijd 9, 11 of 
13 jaar; 73 ambulant, 27 niet-ambulant) over een periode van 3 jaar, en de relatie met 
mobiliteit. De skeletleeftijd werd bepaald op basis van röntgenfoto’s van de hand middels 
de Greulich en Pyle-techniek en de mobiliteit werd gemeten met de Gross Motor Function 
Measure-66 (GMFM-66). Een hoog percentage (13 tot 41%) van de kinderen met CP had 
een afwijkende skeletleeftijd, dat wil zeggen een voorsprong of een vertraging van 1 jaar 
of meer ten opzichte van de kalenderleeftijd. Meisjes met CP lieten gemiddeld een hogere 
skeletleeftijd ten opzichte van de kalenderleeftijd zien gedurende de (pre-) pubertijd. Dit 
werd niet waargenomen bij jongens. Er werd geen verschil gevonden in het verloop van de 
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skeletleeftijd ten opzichte van de kalenderleeftijd over een periode van 3 jaar tussen jongens 
en meisjes of in de relatie met mobiliteit. Verder vonden we geen bewijs dat kinderen met 
CP een risico lopen op achteruitgang van de mobiliteit ten gevolge van maturatie van het 
skelet tijdens de pubertijd. 

In hoofdstuk 3 analyseren we het verloop van de dagelijks motorische activiteiten (‘perfor-
mance’) in relatie tot het grof-motorisch vermogen (‘capacity’) bij 104 kinderen (38 meisjes, 
66 jongens) met CP (leeftijd 9, 11 of 13 jaar bij aanvang van het onderzoek) gedurende een 
periode van drie jaar. Performance, ‘wat een kind doet’, werd bepaald met behulp van de 
grove motoriek subschaal van de Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS), en capacity, 
‘wat een kind kan’, werd bepaald met behulp van de GMFM-66. De metingen werden 
jaarlijks uitgevoerd over een periode van 3 jaar. Het verloop van de performance bij mild 
aangedane kinderen (Gross Motor Function Classification System (GMFCS) niveau I) was 
gunstiger dan bij ernstiger aangedane kinderen (GMFCS niveau II, IV en V). De dagelijkse 
motorische activiteiten van kinderen in GMFCS niveau III lagen in verhouding tot hun 
grof-motorisch vermogen hoger dan de dagelijkse motorische activiteiten van kinderen in 
andere GMFCS niveaus. Dit zou kunnen worden verklaard door het feit dat de kinderen in 
GMFCS niveau III loophulpmiddelen gebruiken die hun dagelijkse motorische activiteiten 
verbeterden tot een hoger niveau dan hetgeen verwacht kon worden op basis van hun grof-
motorisch vermogen. Het GMFCS niveau kan gebruikt worden om kinderen te identificeren 
die mogelijk risico lopen op verslechtering van dagelijkse motorische activiteiten tijdens de 
adolescentie. Een verbetering van het grof-motorisch vermogen was significant gerelateerd 
aan een verbetering van de dagelijkse motorische activiteiten over de 3 jaar. Het trainen van 
het grof-motorisch vermogen bij kinderen met CP lijkt daarom belangrijk voor het verbeteren 
van de dagelijkse motorische activiteiten. Interventies zouden verder ook gericht moeten 
zijn op aanpassingen in de omgeving en de verbetering van de hulpmiddelen. Een beperking 
van deze studie was dat de gebruikte meetinstrumenten niet dezelfde items op het ‘capacity’ 
en ‘performance’ niveau bevatten, waardoor een directe vergelijking van ‘performance’ en 
‘capacity’ niet mogelijk was. Hoofdstuk 4 beschrijft de handvaardigheid van adolescenten 
met CP en de relatie tussen handvaardigheid en dagelijkse activiteiten. Handvaardigheid 
werd geclassificeerd met behulp van de Manual Ability Classification System (MACS) en 
gemeten met de ABILHAND-Kids. Dagelijkse activiteiten werden gemeten met de VABS 
subschalen voor persoonlijke en huishoudelijke dagelijkse vaardigheden. De relatie tussen 
handvaardigheid en dagelijkse activiteiten werd onderzocht met behulp van regressie-
analyse: de verklarende variabelen waren handvaardigheid, ziektekenmerken en persoonlijke 
factoren. MACS en ABILHAND-Kids waren beiden sterk geassocieerd met persoonlijke 
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dagelijkse activiteiten (verklaarde variantie respectievelijk 77% en 84%) en minder sterk 
met de huishoudelijke dagelijkse activiteiten (verklaarde variantie respectievelijk 45% en 
62%). Toevoeging van overige ziektekenmerken en persoonlijke factoren in het model 
verhoogde de verklaarde variantie van de persoonlijke dagelijkse activiteiten tot 91% voor 
beide modellen en de verklaarde variantie van de huishoudelijke dagelijkse activiteiten tot 
respectievelijk 68% en 73% voor de MACS en ABILHAND-Kids modellen. De resultaten 
van dit onderzoek bevestigen dat handvaardigheid beperkt is bij een hoog percentage van 
de adolescenten met CP en dat beperkingen in handvaardigheid sterk gerelateerd zijn aan 
beperkingen in dagelijkse activiteiten. Het classificeren of meten van handvaardigheid zou 
een vast onderdeel van het lichamelijk onderzoek moeten zijn om beslissingen over verdere 
behandeling te faciliteren.

Hoofdstukken 5 en 6 hebben betrekking op het tweede doel van dit proefschrift, namelijk 
het niveau van fysieke activiteit en de ervaren problemen in activiteiten en participatie van 
adolescenten met CP en de ‘match’ met het gebruik van gezondheidszorg.

In hoofdstuk 5 beschrijven we de lichamelijke activiteit van adolescenten met CP en de 
relatie met persoonlijke en omgevingsfactoren. Lichamelijke activiteit werd gemeten door 
middel van een vragenlijst ingevuld door de ouders van 72 adolescenten met CP (12–16 jaar) 
en uitgedrukt in METs. METs, of ook wel metabolic equivalents, staat voor de hoeveelheid 
energie die een bepaalde inspanning kost. De resultaten van deze studie toonden aan 
dat een groot gedeelte (78%) van de adolescenten met CP wekelijks deelnam aan sport. 
Volgens de Nederlandse norm gezond bewegen was echter 89% van de adolescenten met 
CP onvoldoende lichamelijk actief door middel van sporten en fietsen. Oudere leeftijd, 
vrouwelijk geslacht, en het hebben van heupdysplasie waren significant geassocieerd met een 
lager niveau van lichamelijke activiteit. Het is daarom belangrijk om lichamelijke activiteit te 
bevorderen, met name onder de oudere adolescenten met CP (leeftijd 14–16 jaar), meisjes, 
en adolescenten met een heupdysplasie. 

In hoofdstuk 6 beschrijven we de activiteiten- en participatieproblemen van 94 adolescenten 
met CP van 12 tot 16 jaar en we koppelden deze ervaren problemen aan het gebruik van 
gezondheidszorg (bijvoorbeeld medisch specialisten, fysiotherapie, ergotherapie, medisch 
maatschappelijk werk, etc.). De ervaren problemen van de kinderen werden geïnventariseerd 
en gescoord met behulp van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) en 
gecategoriseerd in activiteiten- en participatiedomeinen. Het gebruik van gezondheidszorg 
werd gemeten met een vragenlijst. We vonden dat 79% van de adolescenten met CP één of 
meer problemen in activiteiten en participatie ervaren in het dagelijks leven. Problemen 
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werden het meest ervaren op het gebied van mobiliteit, maar ook in opleiding, recreatie 
en vrije tijd, zelfverzorging en tussenmenselijke interacties en relaties. Er lijkt een 
opvallende discrepantie te bestaan tussen ervaren problemen in opleiding, spel/hobby’s en 
tussenmenselijke interacties en relaties en het gebruik gezondheidszorg voor deze problemen. 
Therapeuten en artsen moeten daarom op de hoogte zijn van een mogelijke ‘mismatch’ 
tussen de ervaren problemen en geboden gezondheidszorg en voldoende aandacht geven 
aan het verstrekken van de benodigde specifieke zorg.

De algemene discussie in hoofdstuk 7 begint met het samenvatten en bespreken van de 
belangrijkste bevindingen en klinische implicaties van het onderzoek beschreven in dit 
proefschrift, gevolgd door aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek zijn onder andere een langere follow-up om de 
ontwikkeling van de mobiliteit bij jong-volwassenen te onderzoeken. Daarnaast toonde dit 
proefschrift ook aan dat verder verklarend onderzoek naar sekseverschillen gewenst is. Ook 
is er meer onderzoek nodig om de rol van de omgeving en het gebruik van hulpmiddelen op 
de dagelijkse activiteiten op lange termijn te onderzoeken. Om te begrijpen of verbetering 
in handvaardigheid, bijvoorbeeld na een behandeling, ook zal leiden tot een verbetering van 
de prestaties van de dagelijkse activiteiten op lange termijn, is een longitudinaal onderzoek 
of een gerandomiseerde studie met een lange termijn follow-up aanbevolen. Bovendien 
zal onderzoek naar de invloeden van de omgeving op de lichamelijke activiteit van de 
adolescenten met CP inzicht geven in methoden om actiever gedrag aan te moedigen. 
Tot slot wordt toekomstig onderzoek naar de specifieke behoeften van een grotere groep 
jongeren met CP aanbevolen om een mogelijke ‘mismatch’ tussen de ervaren problemen 
en de geboden gezondheidszorg te voorkomen.




