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Samenvatting

Het maximaliseren van de effectiviteit 
van enkel voet orthesen bij kinderen 
met cerebrale parese



178

Lopen, of wandelen, is een van de meest belangrijke activiteiten in het dagelijks 
leven. Hoewel lopen een gemakkelijke taak lijkt voor de meeste gezonde mensen, is het 
een ingewikkelde combinatie van bewegingen van verschillende delen van het lichaam. 
Wanneer de bewegingsvaardigheid is verminderd als gevolg van hersenschade, zoals 
bij kinderen met cerebrale parese (CP), wordt de complexiteit van het lopen duidelijk. 
Een belangrijk doel van de kinderrevalidatiegeneeskunde is het verkrijgen of behouden 
van de loopvaardigheid bij kinderen met CP. Een enkel voet orthese (evo) is hierbij 
een vaak toegepaste interventie, welke erop gericht is het lopen te verbeteren. Dit 
proefschrift gaat in op verschillende aspecten van het toepassen van evo’s, met als doel 
de effectiviteit van de behandeling te verbeteren.

Om in te kunnen grijpen op de afwijkingen tijdens het lopen bij kinderen met CP, is het 
belangrijk om het lopen bij gezonde mensen goed te begrijpen. Het lopen wordt daarom 
vaak beschreven in termen van een gangcyclus en de biomechanica. De gangcyclus 
beschrijft een volledige stap van één been, die bestaat uit een standfase, als het been op 
de grond staat, en een zwaaifase, wanneer het been door de lucht naar voren zwaait. De 
overgang van de stand- naar de zwaaifase wordt de afzet genoemd. In de biomechanica 
spreekt men van de hoeken, momenten en power van gewrichten, zoals de enkel en de 
knie. Met een gewrichtshoek wordt de mate van strekking en buiging van een gewricht 
beschreven. Een moment beschrijft de hoeveelheid kracht die er op een gewricht wordt 
uitgeoefend, en bepaalt daarmee hoeveel kracht de spieren moeten leveren om te blijven 
staan. Een groot gewrichtsmoment betekent dat de spieren veel kracht moeten leveren. 
De power geeft aan hoeveel energie er door een gewricht gegenereerd wordt. Tijdens 
de afzet levert de enkel bijvoorbeeld veel power om het been voldoende snelheid te 
geven om naar voren te zwaaien en een stap te zetten. 

Cerebrale parese (CP), of hersenverlamming, is een overkoepelende term voor 
schade aan de hersenen, welke is ontstaan vóór de eerste verjaardag van een kind. 
Door de hersenschade hebben kinderen met CP vaak symptomen zoals spasticiteit 
en spierzwakte. Deze symptomen kunnen leiden tot problemen bij het uitvoeren van 
motorische taken (bewegen), welke kunnen variëren van zeer licht tot zeer ernstig. 
Deze verminderde motorische vaardigheden uiten zich ook tijdens het lopen, welke te 
herkennen zijn aan afwijkende lichaamshoudingen. Deze afwijkingen tijdens het lopen 
worden vaak geclassificeerd. Grofweg bestaan er twee verschillende looptypen. Het 
eerste looptype wordt gekarakteriseerd door een overmatige kniestrekking. Het andere 
looptype is te herkennen aan overmatige kniebuiging, ook wel knieflexie genoemd. In 
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dit proefschrift focussen we op de kinderen die lopen met overmatige knieflexie. Deze 
kinderen vertonen afwijkingen in de biomechanica, zoals een te grote enkel- en kniehoek 
in vergelijking met normaalwaarden. Hierdoor nemen de momenten op de gewrichten 
toe, waardoor spieren meer kracht moeten leveren om te blijven staan. Wanneer u zelf 
probeert met overdreven gebogen knieën een tijd te staan of een stuk te lopen, zult 
u merken hoe vermoeiend dit is voor uw (boven)been spieren. Een looppatroon met 
overmatige knieflexie bij kinderen met CP wordt dan ook vaak geassocieerd met een 
verhoogd energieverbruik tijdens het lopen. Dit kan gekoppeld zijn aan beperkingen 
tijdens dagelijkse activiteiten en een verminderde participatie in het dagelijks leven. 

Om de afwijkingen in het looppatroon tegen te gaan, krijgen kinderen met CP vaak 
evo’s voorgeschreven. Een evo is een stevige, stijve spalk die om de voet en het onderbeen 
vast zit. Op deze manier wordt de enkel in een bepaalde stand gedwongen, waardoor 
ook de kniehoeken kunnen worden gecorrigeerd. Dit is te vergelijken met een skischoen; 
doordat de enkel vastgehouden wordt door de schoen, kunnen de knieën niet meer 
gestrekt worden zonder voorover te leunen met de bovenbenen en de romp. Ondanks 
dat evo’s veel toegepast worden in de klinische praktijk, is er nog weinig bekend over de 
effectiviteit van de spalken op de loopvaardigheid van kinderen met CP. De onderzoeken 
die de effecten op het lopen hebben onderzocht laten bovendien wisselende effecten 
zien; bij een deel van de kinderen verbetert het looppatroon en/of het energieverbruik, 
maar bij andere kinderen hebben de evo’s geen effect, of kunnen de spalken zelfs een 
negatieve invloed hebben op het lopen. Hoewel er nog niet veel bekend is over de 
oorzaken van deze wisselende effecten, zijn er wel een aantal factoren die waarschijnlijk 
de effectiviteit van een evo (mede) bepalen. Een aantal van deze factoren werden in 
dit proefschrift onderzocht. Om dit te kunnen onderzoeken, is het EVO-CP onderzoek 
uitgevoerd. Het protocol van dit onderzoek staat beschreven in hoofdstuk II.

Ten eerste kan de uitlijning van de evo een effect hebben op de gewrichtshoeken 
en –momenten tijdens het lopen. Deze uitlijning wordt bepaald door de hoek waarin 
de enkel wordt vastgehouden door de spalk, én de hoogte van de schoenzool. Een 
gezond persoon, waarbij de enkel bewegingsvrijheid heeft, kan zal de gewrichtshoeken 
zelf aanpassen aan de eigenschappen van een schoen. Ten slotte kunnen vrouwen 
op hoge hakken hun gewrichten aanpassen, waardoor een normaal looppatroon nog 
steeds mogelijk is. Wanneer de enkel wordt vastgehouden, zoals bij een evo, is deze 
aanpassing echter niet meer mogelijk (denk aan de skischoen). De eigenschappen van 
de combinatie van de evo en de schoen moeten daarom worden aangepast zodat de 
kniehoek wordt genormaliseerd. In hoofdstuk III hebben tien gezonde volwassenen met 
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evo’s op een loopband gelopen. Daarbij werden steeds de eigenschappen van de evo-
schoen combinatie gevarieerd door middel van het aanpassen van de hakhoogte. Voor 
iedere hakhoogte (laag, gemiddeld en hoog) werden de effecten op de enkel, knie en 
heup hoeken en momenten gemeten. Uit de resultaten bleek dat de gewrichtshoeken 
en momenten toenamen bij het verhogen van de hak. Dit betekent dat een (te) hoge hak 
in de schoen een negatief effect kan hebben op de werking van de evo. Deze resultaten 
moeten nu verder onderzocht worden in een patiëntenpopulatie, zoals kinderen met CP.

Een tweede factor die effect kan hebben op de effectiviteit van de evo, is de stijfheid. 
Bij kinderen met CP die lopen met overmatige knieflexie worden er voornamelijk heel 
stijve evo’s voorgeschreven. Door het stijve materiaal kunnen deze spalken heel goed 
de kniehoek en het kniemoment verbeteren. Dit betekent dat de bovenbeenspieren 
minder kracht hoeven te leveren, wat het energieverbruik tijdens het lopen zou kunnen 
verminderen. Een negatieve eigenschap van deze spalken is dat ze de bewegingsvrijheid 
van de enkel beperken. Hierdoor kan er geen effectieve afzet worden gegenereerd, 
waardoor het lopen juist meer energie kost. In het proefschrift hebben we gebruik 
gemaakt van een speciale gescharnierde evo, waarvan we de stijfheid konden instellen 
door middel van verwisselbare veren. In hoofdstuk IV hebben we de mechanische 
eigenschappen, zoals de stijfheid, van deze spalk bepaald door deze te meten met een 
speciaal ontwikkeld apparaat. Uit deze metingen kwam naar voren dat de twee stijfste 
veren mogelijk geschikt zouden om het lopen bij kinderen met CP te verbeteren. 

In hoofdstuk V hebben we de gescharnierde evo ingesteld in een rigide (heel stijf), 
stijve en flexibele stand. Deze verschillende standen van het scharnier hebben we 
toegepast bij een groep van 15 kinderen met CP die lopen met overmatige knieflexie. De 
kinderen liepen steeds vier weken met elke evo, waarna de effecten op de biomechanica 
en energieverbruik tijdens het lopen werden geëvalueerd in het looplaboratorium. Uit 
de resultaten bleek dat de verbetering van de knie biomechanica hetzelfde waren voor 
alle evo-stijfheden. Er waren meer verschillen te zien in het enkelgewricht. De rigide 
evo beperkte de bewegingsvrijheid van de enkel meer dan de stijve en flexibele evo’s. 
Bovendien was de afzet minder effectief tijdens het lopen met de rigide evo, terwijl deze 
met stijve en flexibele evo even effectief was als tijdens het lopen met alleen schoenen. 
We verwachtten dat deze verschillen zich zouden vertalen in het energieverbruik tijdens 
het lopen. We vonden echter geen verschil in energieverbruik tussen de verschillende 
evo-stijfheden. Er waren echter veel verschillen in effecten op individueel niveau, wat 
het belang van een individuele benadering bij een evo voorschrift benadrukt.
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In hoofdstuk VI hebben we de gegevens van het voorgaande hoofdstuk gebruikt om 
de optimale evo voor iedere deelnemer aan het onderzoek te selecteren. Dit hebben 
we gedaan aan de hand van een beslisschema. In dit schema werd eerst bepaald of de 
verschillende stijfheden voldoende effect hadden op de kniehoek tijdens het lopen. Bij 
een gelijk effect tussen evo stijfheden op de kniehoek, werd de stijfheid die resulteerde 
in het laagste energieverbruik geselecteerd als optimale stijfheid. De deelnemers 
droegen de geoptimaliseerde spalk nog eens drie maanden, waarna we de effecten op 
het energieverbruik, hoeveelheid stappen per dag, en de kniehoek hebben bepaald. De 
geoptimaliseerde spalk verbeterde de kniehoek tijdens het lopen. De optimalisatie liet 
ook zien dat er een verbetering in het energieverbruik tijdens het lopen behaald kan 
worden, hoewel dit niet voor iedereen geldt. De geoptimaliseerde spalk resulteerde niet 
in een verhoging van het aantal stappen gezet werd per dag. 

Ten slotte hebben we in hoofdstuk VII onderzocht of kinderen met CP tijd nodig 
hebben om het looppatroon aan te passen aan een nieuwe evo. In onderzoek en 
klinische praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een periode van gewenning, 
variërend van minder dan een dag tot langer dan zes weken. Hierbij gaat met ervan uit 
dat de effecten van een spalk pas na een bepaalde draagtijd betrouwbaar te bepalen 
zijn. Echter is niet bekend of deze gewenningsperiode daadwerkelijk nodig is en/of hoe 
lang deze periode moet zijn. Voor het onderzoek in hoofdstuk VII hebben we bij een 
groep van tien kinderen met CP de effecten van een nieuwe spalk op de biomechanica 
tijdens het lopen gemeten direct na het toepassen van de nieuwe spalk, én vier weken 
later. Aangezien de effecten van de spalk direct zichtbaar waren en niet veranderde na 
vier weken dragen, konden we concluderen dat een periode van gewenning niet nodig 
is bij het voorschrijven van een nieuwe spalk. Dit is handig in de praktijk en onderzoek, 
aangezien we er vanuit kunnen gaan dat effecten betrouwbaar te bepalen zijn direct na 
het toepassen van een nieuwe spalk.

De bevindingen van dit proefschrift werden kritisch beschouwd in hoofdstuk VIII. 
Daaruit blijkt dat onze resultaten belangrijke handvaten biedt voor vervolgonderzoek 
en klinische praktijk. Enkele bevindingen van het proefschrift kunnen direct toegepast 
worden in de praktijk, waardoor deze een relevante bijdrage kunnen leveren aan het 
optimaliseren van de behandeling met evo’s bij kinderen met CP in de nabije toekomst.


