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Doelgerichte bewegingen bij kinderen met Spastische Unilaterale 

Cerebrale Parese 

 

 

In dit proefschrift wordt de visuele informatie van kinderen met cerebrale 

parese onderzocht tijdens doelgerichte bewegingen. Dit wordt gedaan in een 

taak waarbij kinderen een bal moeten onderscheppen terwijl zij aan het lopen 

zijn. Het pakken van een bal is iets wat voor ons wordt beschouwd tot een 

simpele taak. Wij lijken weinig problemen te hebben met het inschatten van de 

snelheid van een bewegend object. Als iemand een bal naar ons gooit zijn wij in 

staat deze te vangen zolang de snelheid van de bal niet te hoog ligt. Kinderen 

met een Spastische Unilaterale Cerebrale Parese (SUCP) hebben te maken met 

spasticiteit aan één zijde van het lichaam. Door deze bewegingsstoornis treden 

tijdens de uitvoering van bewegingen overmatige samentrekkingen van spieren 

op ten gevolge van snelheidsafhankelijke verhoging van tonische reflexen. 

Hierdoor ontstaat er een onvermogen om de motoriek goed te controleren. 

Recentelijk is er geopperd dat de adaptatiebeperkingen bij kinderen met 

cerebrale parese niet alleen gelimiteerd zijn tot een motorische component maar 

dat ook de planning en anticipatie (actieplanning) hiertoe bijdraagt. Deze 

zogenoemde actieplanning speelt een belangrijke rol in het onderscheppen of 

vermijden van bewegende voorwerpen.  

In dit proefschrift wilde ik onderzoeken wat de invloed van 

actieplanning en controle is op de mogelijkheden tot motorische adaptatie. Deze 

vraag werd onderzocht in vier experimentele testdesigns die staan beschreven in 

hoofdstuk 2 tot en met 5. Hiertoe werd het onderscheppingsgedrag van gezonde 

kinderen van verschillende leeftijden en kinderen met SUCP bestudeerd. Het 

doel was om een gedetailleerd beeld te krijgen van de problemen die zich bij 

SUCP kinderen kunnen voordoen en te onderzoeken of de afwijking in het 

oppikken van visuele informatie een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn.  
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Het theoretisch kader dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift, is 

gebaseerd op het model van Glover (2004). In dit model staat de oorsprong van 

de planning problemen beschreven. In hoofdstuk 1 wordt dit theoretisch kader 

verder uitgewerkt en wordt een recentelijk overzicht gegeven van de bestaande 

literatuur op dit gebied.  

In hoofdstuk 2 is het bewegingsgedrag bij typisch ontwikkelde (TO) 

kinderen onderzocht. Er werd verwacht dat jongere kinderen in de leeftijd van 6 

tot 9 jaar meer moeite zouden hebben met het plannen van een beweging dan 

oudere kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar. Om dit te onderzoeken 

moesten de kinderen loodrecht naar een smalle lopende band lopen (op 4 meter 

afstand) waar een bal over verplaatst werd. De taak was om de bal te 

onderscheppen op het juiste moment. De actieplanning werd onderzocht door 

gedeelten van het traject van de bal te blinderen zodat de kinderen vooruit 

moesten plannen om de bal op tijd te onderscheppen. De resultaten lieten zien 

dat jongere en oudere kinderen minder ballen konden pakken wanneer een 

gedeelte van het traject geblindeerd was. Daarnaast bleek het looppatroon en de 

timing van de reikbeweging niet te verschillen tussen de groepen onder de 

verschillende omstandigheden.  

Vervolgens heb ik in hoofdstuk 3 gekeken hoe kinderen met SUCP de 

eerdergenoemde doelgerichte taak uitvoeren en of zij in staat zijn hun eigen 

beperkingen in te schatten. Er is gekeken naar het loop- en grijpgedrag tijdens 

het onderscheppen van de bal met de aangedane hand en het onderscheppen van 

de bal met de minder aangedane hand. De resultaten van deze studie lieten zien 

dat het loopgedrag werd aangepast aan de balsnelheid. De kinderen liepen aan 

het begin van het looptraject sneller en vlakbij de lopende band langzamer 

wanneer zij met de aangedane hand grepen. Wanneer zij met de minder 

aangedane hand grepen was het loopgedrag meer constant. Deze aanpassing in 

het loopgedrag was toch niet voldoende om de prestatie van het aantal gepakte 

ballen tussen de aangedane en minder aangedane hand gelijk te trekken. De 



Samenvatting  

 

 
139 

deelnemers in deze studie hadden allemaal een aandoening in de linker 

hersenhelft. Daarom kan worden gesteld dat kinderen met een linker lesie 

(LHL) wel degelijk een planning maken die is aangepast aan de eigen 

capaciteit. Deze aanpassing compenseert de problemen echter niet volledig. 

In hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de groep 

TO kinderen, kinderen met LHL en kinderen met een rechter lesie (RHL). Er is 

gekeken naar de strategie die de kinderen gebruiken voor het grijpen van de bal 

met de minder aangedane hand. In dit experiment werd de bal versneld en 

vertraagd tijdens het traject. Het merendeel van de kinderen met een LHL 

bleken de reikbeweging te starten op het moment dat de bal op een vaste afstand 

van het interceptiepunt verwijderd was (afstandstrategie). Dit is in tegenstelling 

tot de TO kinderen en de kinderen met RHL die bijna allemaal op een vast 

tijdstip begonnen met hun reikbeweging (tijdstrategie). De tijdstrategie wordt 

gezien als een efficiëntere strategie aangezien het dan mogelijk is om de bal te 

onderscheppen ook al verandert de snelheid van de bal. Het looptraject laat geen 

opvallende verschillen zien tussen de drie groepen.  

Om de invloed van de visuele informatie op het bewegingsgedrag 

verder te onderzoeken wordt er in hoofdstuk 5 gekeken naar de verschillen in 

kijkgedrag tussen kinderen met LHL en kinderen met RHL. Het kijkgedrag van 

de kinderen werd nauwkeurig bijgehouden via het oogregistratiesysteem 

genaamd mobile-eye. Tevens werd een gedeelte van het traject van de bal 

geblindeerd om te onderzoeken of dit het kijkgedrag zou beïnvloeden. De 

resultaten lieten zien dat kinderen met een RHL meer naar het beginpunt keken 

ten opzichte van kinderen met LHL. Daarnaast leek het erop dat wanneer de bal 

niet geblindeerd werd de kinderen met LHL duidelijk meer naar het gebied 

keken waar de bal zich bevond. Het leek erop dat de kinderen met LHL de bal 

meer onder visuele controle houden. 

In hoofdstuk 6 worden de bevindingen van elk hoofdstuk samengevat, 

besproken en waar mogelijk verklaard. Het is duidelijk dat kinderen met LHL in 
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staat zijn om relevante waargenomen informatie te gebruiken voor het optimaal 

coördineren van hun bewegingen. De combinatie van lopen en grijpen faciliteert 

de beweging voor ze en stelt ze in staat om te compenseren waar mogelijk. 

Toch blijkt dat ze op veel aspecten nog net iets te kort schieten. Ze 

compenseren, maar net niet voldoende genoeg om de prestatie gelijk te houden. 

Ze lijken gebruik te maken van minder efficiënte strategieën. Naast deze minder 

efficiënte strategieën vinden we ook verschillen in het oppikken van visuele 

informatie. Het lijkt dus dat ze online nog heel wat kunnen verbeteren. Een 

perceptuele training ontwikkelen zou een oplossing kunnen zijn. Op dit gebied 

zou meer onderzoek moeten worden gedaan. In de toekomst kan dit een 

aanvulling zijn op het al bestaande revalidatieprogramma.  

 


