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Kinderen  met  SHCP  vertonen  als  gevolg  van  unilaterale  hersenschade 

verhoogde  spiertonus  in  bepaalde  spiergroepen  aan  de  contralaterale  zijde  van  het 

lichaam. Dit  kan onder andere leiden tot een abnormale rekreflex (Miller,  2005) en 

draagt bij tot de spastische en schokkerige bewegingen van de aangedane ledenmaten 

(Steenbergen et al., 2008; Wakeling et al., 2007; Perry et al., 2001; Ikeda et al., 1998). 

Als gevolg van deze motorische problemen ondervinden kinderen met SHCP duidelijke 

moeilijkheden bij het uitvoeren van dagdagelijkse actvititeiten, zeker wanneer dit de 

coördinatie  van  beide  ledematen  vergt.  Eerder  onderzoek  naar  de  controle  en 

coördinatie van bimanuele taken toonde aan de kwaliteit van de bewegingen van de 

meer aangedane arm positief beïnvloed kan worden door simultane bewegingen van de 

minder aangedane arm (Steenbergen et al., 2008; Utley et al., 2004). Mogelijk wordt 

deze aanpassing veroorzaakt  door  een  natuurlijke  neiging om de bewegingsduur,  –

uitslag en –richting tussen de armen te synchroniseren (Cauraugh & Summers, 2005).

Voorheen werd gedacht dat de 1:1 ratio tussen de bewegingen van de armen 

vast lag in de motorische sturing, mogelijk door de anatomische structuur en organisatie 

van het zenuwstelsel. Echter, met behulp van een ingenieus experiment liet Mechsner et 

al.  (2001)  zien  dat  volwassen  gemakkelijk  hele  complexe  bimanuele 

bewegingspatronen konden uitvoeren (vb. ratios van 4:3, 3:2 en 2:1) wanneer de visuele 

informatie zo werd gemanipuleerd dat de beweging tussen de armen een 1:1 ratio leek 

te  hebben.  Dit  bewijst  dat  ook  visuele  informatie  invloed  heeft  op  bimanuele 

coördinatie.  Daarnaast  toonden klinische studies aan dat manipulatie van de visuele 

feedback, meer bepaald door de visuele informatie van de aangedane arm te vervangen 

door  het  spiegelbeeld  van  de  minder  aangedane  arm,  bevorderlijk  is  voor  het 

functioneren  van  de  meer  aangedane  arm  in  volwassenen  met  unilaterale 

bewegingsstoornissen (Ramachandran et al.,  1995; Altschuler et al.,  1999). Op basis 

hiervan werd verondersteld dat dergelijke manipulaties van visuele informatie ook een 

positieve invloed hebben op de bimanuele coördinatie van andere klinische populaties 

met unilaterale stoornissen, zoals kinderen met SHCP. De algemene doelstelling van dit 

proefschrift was daarom het bepalen van de rol van visuele informatie op de koppeling 

van de twee armen en de daarmee gepaard gaande spieractiviteit  (EMG) tijdens een 

symmetrische bimanuele cirkeltaak in kinderen met en zonder spastische hemiparetisch 

cerebrale  parese  (SHCP).  Meerbepaald  werd  nagegaan  of  gespiegelde  visuele 

informatie van de niet aangedane arm de kwaliteit van de coördinatie tussen de armen 

en de beweging van de meer aangedane arm kon verbeteren. De invloed van visuele 
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informatie op bimanuele coördinatie in kinderen met SHCP (leeftijd 8 – 18 jaar) werd 

getest door middel van drie manipulaties: (1) de plaatsing van een glazen afscheiding, 

(2) een ondoorschijnend scherm of (3) een spiegel  (‘mirror box’)  tussen de armen. 

Hierdoor was visuele feedback beschikbaar van beide armen (glas-conditie), van enkel 

de minder aangedane arm (scherm-conditie), of van de minder aangedane arm en het 

spiegelbeeld daarvan (spiegel-conditie). Wanneer, in de laatste conditie, de de minder 

aangedane arm aan de spiegelzijde een beweging maakte, zorgde dit voor een visuele 

illusie waarbij de arm aan de andere zijde schijnbaar dezelfde beweging uitvoerde. De 

symmetrische cirkeltaak bestond uit het rondraaien van twee schijven in een horizontaal 

vlak  in  een  1:1  patroon  (m.a.w.  de  rechterhand  ging  tegen  de  klok  in  terwijl  de 

linkerhand  met  de  klok  mee  bewoog).  De  mate  van  synchronisatie  van  beide 

armbewegingen  en  de  variabiliteit  hiervan  werden  gemeten  aan  de  hand  van  het 

gemiddelde en de standaarddeviatie van de continue relatieve fase tussen de armen. 

Daarnaast werd de hoeveelheid en aard van spieractiviteit bilateraal bepaald op basis 

van de EMG-signalen en de relatieve duur van de soort spieractiviteit  (concentrisch, 

excentrisch  en  isometrisch)  in  de  flexoren  en  extensoren  van  de  pols,  elleboog en 

schouder.

Om  de  bevindingen  met  betrekking  tot  bimanuele  coördinatie  tijdens  deze 

specifieke  taak  bij  kinderen  met  SHCP  beter  te  begrijpen,  werd  in  hoofdstuk  2 

onderzocht  hoe  de  verschillende  kinematische  en  neuromusculaire  aspecten  en  de 

invloed van visuele informatie bij een dergelijke taak veranderden tijdens een normale 

ontwikkeling. Er werd gevonden dat een groep jongere typisch ontwikkelende kinderen 

(leeftijd 5  – 10 jaar)  gemiddeld  eenzelfde 1:1 ratio  coördinatiepatroon (gemiddelde 

continue relatieve fase en bewegingsduur) kon handhaven als de oudere leeftijdsgroep 

(leeftijd  12  –  18  jaar).  Echter,  de  variabiliteit  van  het  neergezette  patroon 

(standaarddeviatie continue relatieve fase) bij de jongere kinderen was groter. In deze 

groep ging de beweging ook gepaard met een hogere spieractiviteit in vier van de zes 

gemeten spieren. Dit wijst op een mogelijke associatie tussen het verbeteren van de 

stabiliteit  van een synchrone cirkelbeweging  en een daling van de neuromusculaire 

activiteit tijdens de ontwikkeling. Hoofdstuk 2 liet ook zien dat zowel bij de jongere als 

de oudere kinderen,  de manipulatie  van visuele  informatie  geen invloed had op de 

synchroniciteit  van  het  bewegingspatroon  of  de  gemiddelde  spieractiviteit.  Dit 

suggereert dus dat de bijdrage van visuele informatie tijdens deze bimanuele cirkeltaak 

verwisselbaar was met proprioceptieve informatie.      
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In  hoofdstuk  3  werd  de  invloed  van  visuele  manipulatie  op  kinematische 

aspecten tijdens het uitvoeren van een symmetrische bimanuele cirkeltaak bij kinderen 

met  SHCP  vergeleken  met  een  controlepopulatie.  Kinderen  met  SHCP  konden 

eenzelfde  gemiddeld  in  fase  coördinatiepatroon  handhaven  maar  met  grotere 

bewegingsvariatie tijdens de bimanuele cirkelbeweging in vergelijking met een typische 

ontwikkelde  controlegroep.  Bovendien  bleek  dat  de  variabiliteit  van  het 

bewegingspatroon van kinderen met SHCP significant groter was in de scherm-conditie 

in  vergelijking  met  de  glas-  en  spiegel-conditie,  die  een  gelijkaardige  variabiliteit 

vertoonden.  Deze  bevindingen  suggereren  dat  kinderen  met  SHCP  moeilijkheden 

hebben om stabiel een bewegingspatroon te handhaven wanneer visuele informatie van 

de meer aangedane arm afwezig is. Echter, wanneer een spiegelbeeld van de minder 

aangedane arm wordt aangeboden, blijkt de coördinatie te stabiliseren tot het niveau 

van de glas-conditie. 

In hoofdstuk 4 werd de hoeveelheid en aard van spieractiviteit bij kinderen met 

en zonder SHCP onderzocht  tijdens het uitvoeren van een symmetrische bimanuele 

cirkeltaak. Typisch ontwikkelende kinderen hadden minder spieractiviteit in de armen 

nodig voor het uitvoeren van deze specifieke taak in vergelijking met de kinderen met 

SHCP.  Een  opvallende  bevinding  was  dat  de  waarden  voor  de  gemiddelde  EMG-

intensiteit van de spieren in de aangedane en niet-aangedane arm vergelijkbaar waren. 

Dit suggereert dat de spieractivatie van de armen bilateraal gekoppeld is, ondanks de 

unilaterale  hersenschade.   Daarnaast  werd  de  beweging  van  kinderen  met  SHCP 

gekarakteriseerd door langere fasen van concentrische en excentrische activiteit, vooral 

in de aangedane arm. Dit geeft aan dat meer activatie en co-activatie nodig was om de 

bimanuele cirkeltaak uit te voeren. Powerspectrum-analyse van de EMG-signalen liet 

een hogere “mean power frequency” zien in alle spieren van de meer aangedane arm en 

de pols- en elleboogflexoren van de minder aangedane arm van de kinderen met SHCP. 

Dit  wijst  erop  dat  er  in  deze  kinderen  relatief  meer  type  II  spiervezels  werden 

ingeschakeld in vergelijking met typische ontwikkelende kinderen. Samengevat toont 

deze studie aan dat de effecten van SHCP niet alleen bijdragen tot veranderingen in 

spieractivitatie, maar potentieel ook leiden tot veranderingen van de spierstructuur.     

In  hoofdstuk 5 werd de invloed van visuele manipulatie op neuromusculaire 

aspecten van de symmetrische bimanuele cirkeltaak bij kinderen met en zonder SHCP 

onderzocht  en  vergeleken.  Kinderen  met  SHCP  hadden  minder  neuromusculaire 

activiteit nodig in de schouderspieren wanneer de werkelijke visuele informatie van de 
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meer  aangedane  arm  afwezig  was  (d.i.  in  de  scherm-  en  spiegel-conditie).  Een 

bevinding  in  dezelfde  lijn  was  dat  de  beweging  van  kinderen  met  SHCP 

gekarakteriseerd werd door kortere fasen van concentrische en excentrische activiteit in 

de elleboogspieren  tijdens  de spiegel-conditie.  Deze  bevindingen suggereren  dat  de 

manipulatie van visuele informatie invloed heeft op de neuromusculaire aspecten van 

de beweging tijdens het uitvoeren van een symmetrische bimanuele cirkeltaak. Dit zou 

er kunnen op wijzen dat de unilaterale bewegingsaandoeningen die kinderen met SHCP 

ervaren  niet  enkel  het  gevolg  zijn  van  structurele  beschadiging  van  het  centraal 

zenuwstelsel  of verhoogde spiertonus, maar dat ook visuele informatie van de meer 

aangedane arm een belangrijke rol speelt.

De bevindingen uit  deze studies  laten zien dat  de bimanuele  coördinatie  bij 

kinderen  met  SHCP  stabieler  is  wanneer,  tijdens  de  symmetrische  cirkelbeweging, 

visuele  informatie  beschikbaar  is  van  de  twee  armen,  ongeacht  de  aard  van  de 

informatie (d.i.  de ‘echte’ arm of de gespiegelde minder aangedane arm). Daarnaast 

blijkt dat de symmetrische cirkelbeweging wordt gerealiseerd met minder (co-)activatie 

wanneer visuele informatie van de meer aangedane arm gemaskeerd is. Op basis van de 

kinematische  en  de  neuromusculaire  resultaten  kan  samengesteld  worden  dat  de 

spiegel-conditie  leidt  tot  het  meest  gunstige  bewegingspatroon.  Een  mogelijke 

verklaring voor dit effect  ligt  in de hypothese dat het  afstemmen en corrigeren van 

visuele  feedback  van  de  beweging  van  de  meer  aangedane  arm (afferente  visuele 

feedback) op de geplande beweging (efferente kopie) door middel van een spiegelbeeld 

van  de  minder  aangedane  arm,  de  motorische  outflow  naar  de  meer  aangedane 

(gedeeltelijk) herstelt (Ramachandran, 2005). 

Op basis van de resultaten van de studies beschreven in dit proefschrift  kan 

geconcludeerd worden dat het  acuut vervangen van reële  visuele  informatie van de 

meer aangedane arm met een spiegelbeeld van de minder aangedane arm, een positief 

effect  lijkt  te  hebben  op  de  bimanuele  cirkeltaak  en  de  daarmee  gepaard  gaande 

spieractiviteit  in  kinderen  met  SHCP.  Fundamenteel  vervolgonderzoek  zal  moeten 

nagaan  welke  concrete  neurofysiologische  en  –psychologische  mechanismen  ten 

grondslag liggen aan deze effecten, maar de bevindingen openen alvast perspectieven 

voor een nieuw soort interventie ter bevordering van de armfunctie van kinderen met 

SHCP. Klinisch onderzoek moet vaststellen of deze effecten na een langere periode van 

’spiegeltherapie’  versterkt  worden  en  of  ze  ook  overgedragen  worden  op  andere 
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bewegingen. Beide vormen van onderzoek zijn noodzakelijk om de volle betekenis van 

de effecten te begrijpen en uit te buiten.
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