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Samenvatting 

 
 
 
 
 
 
 
 



Veel kinderen met een spastische cerebrale parese (CP) hebben een afwijkend 
looppatroon. Eén van de meest typerende looppatronen is het zogenaamde ‘flexie-
patroon’. Het is bekend dat kinderen die lopen met een flexie-patroon tijdens hun 
ontwikkeling een verhoogd risico hebben op een achteruitgang in hun 
mobiliteit.Vroegtijdige behandeling is daarom essentieel om deze (dreigende) 
achteruitgang te voorkomen. De oorzaak van het flexie-patroon is vermoedelijk een 
combinatie van abnormale onwillekeurige spier-aktiviviteit zoals spasticiteit, in 
combinatie met spierzwakte en/of afgenomen spierlengte. Het begrip spasticiteit 
wordt hier gedefinieerd als ‘een motorische stoornis, gekenmerkt door een 
snelheidsafhankelijke toename in tonische rek reflexen (spiertonus) met verhoogde 
peesreflexen, als gevolg van overprikkelbaarheid van de rekreflex, als een 
onderdeel van een centraal motorische parese’. Spasticiteit in een spier is klinisch 
te herkennen als een snelheidsafhandelijke toename in spiertonus wanneer deze 
spier passief gerekt wordt. Deze verhoogde spiertonus treedt op bij een bepaalde 
hoek in de range of motion (ROM) van die spier.  

De aanwezigheid en ernst van spasticiteit, als ook die van andere 
spierfunctiestoornissen, varieert per patiënt. Hierdoor heeft elke patiënt een uniek 
klinisch beeld. Wel is het zo dat alle patiënten met CP kenmerkt worden door het 
feit dat de spierfunctiestoornissen nooit gelijk verdeeld zijn over de verschillende 
spieren, wat leidt tot een dysbalans in de spieren. Bijvoorbeeld, in een agonist-
antagonist koppel (zoals een flexor-extensor koppel) is de spasticiteit en/of 
spierverkorting in de ene spier vaak groter dan in de andere spier. Behandeling 
van deze spier-dysbalans wordt als het belangrijkste uitgangspunt genomen voor 
een mogelijke verbetering in mobiliteit van de patiënt. De opzet van de 
behandeling is daarom gericht op het verbeteren van de spierbalans, door 
gelijktijdig de overmatige spieraktiviteit van de spastische spieren (meestal de 
flexoren) te verminderen, de verkorte spieren (meestal de extensoren) op te rekken, 
en de zwakke spieren te versterken (meestal de extensoren). Eén van de 
mogelijkheden om spasticiteit te verminderen, is door botuline toxine type A (BTX-
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A) te injecteren in die spier. Wanneer meerdere spieren, werkend over meerdere 
gewrichten (rondom heup, knie en enkel), tijdens één behandelsessie geïnjecteerd 
worden, spreek men van multilevel BTX-A. Na injectie volgt een 
revalidatieprogramma, gericht op het verbeteren van de mobiliteit. Dit bestaat uit 
het (1) aanmeten van ortheses (‘spalken’), (2) een periode van redressiegips-
behandeling, en (3) een periode van intensieve fysiotherapie waarin door middel 
van rekken de verkorte flexoren worden verlengd, en door middel van training de 
zwakke extensoren worden versterkt.  

In dit proefschrift werd verwacht dat behandeling met multilevel BTX-A injecties 
en revalidatie een positief effect heeft op spasticiteit (afname), spierlengte 
(toename) en looppatroon (verbetering), waardoor een verbetering van mobiliteit 
wordt verwacht. Deze behandeling is vooral geïndiceerd bij kinderen lopend met 
een flexie-patroon, en daarom zijn zij de focus van dit proefschrift. In dit 
proefschrift wordt het volgende geëvalueerd: 

(1) Wat zijn de klinische nstrumenten voor het meten van spasticiteit bij 
kinderen met CP, en wordt hiermee het snelheidsafhankelijke karakter 
van spasticiteit vastgelegd? (Hoofdstuk 2) 

(2) Wat is de betrouwbaarheid van een nieuw meetinstrument om klinisch 
spasticiteit te meten bij kinderen met CP? (Hoofdstuk 3) 

(3) Wat is het effect van multilevel BTX-A injecties en revalidatie op 
spasticiteit, spierlengte en looppatroon bij kinderen met CP lopend met 
een flexie-patroon? (Hoofdstuk 4) 

(4) Wat is het effect van multilevel BTX-A injecties en revalidatie op 
mobiliteit bij kinderen met CP lopend met een flexie-patroon? (Hoofdstuk 
5) 

(5) Zijn er factoren die het effect voorspellen van multilevel BTX-A injecties 
en revalidatie op looppatroon en mobiliteit bij kinderen met CP lopend 
met een flexie-patroon? (Hoofdstuk 6) 
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De meest gebruikte definitie van spasticiteit werd geformuleerd door Lance in 
1980, waarin spasticiteit gedefinieerd werd als een klinisch symptoom, 
gekenmerkt door een snelheidsafhankelijke toename van spiertonus bij passieve 
rek van die spier. Wanneer we volgens deze definitie spasticiteit willen meten, 
moeten we de intensiteit van de spiertonus zowel scoren als vergelijken bij 
verschillende snelheden van passieve rek. Belangrijk hierbij is dat zowel de lengte 
van waaruit de spier gerekt wordt als de uitgangshouding van de patiënt van 
substantiële invloed zijn op de ernst van de spasticiteit, ook al wordt dit niet zo 
duidelijk benoemd in de definitie van Lance.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een kritische review over de 
verschillende klinische meetinstrumenten die gebruikt worden om spasticiteit te 
meten bij kinderen met CP. Het doel van deze studie was om te evalueren of deze 
meetinstrumenten het snelheidsafhankelijke concept van spasticiteit meten, zoals 
gedefinieerd door Lance, en of deze meetinstrumenten voldoende zijn 
gestandaardiseerd. De verschillende meetinstrumenten zijn eerst verzameld met 
een systematische zoekstrategie in de literatuur, en vervolgens geëvalueerd op: (1) 
of de afname geschiedde onder verschillende snelheden van passieve rek, (2) of de 
uitgangspositie van de patiënt was gedefinieerd, en (3) op welke manier spasticiteit 
werd gekwantificeerd.  

Dertien verschillende klinische meetinstrumenten voor spasticiteit werden 
geïdentificeerd en geëvalueerd. Het merendeel van deze instrumenten, waaronder 
de meest gebruikte Ashworth Schaal (AS) en de gemodificeerde Ashworth Schaal 
(MAS), voldoen niet aan het concept spasticiteit, zoals gedefinieerd door Lance. 
Deze schalen evalueren spasticiteit slechts bij één (veelal ongespecificeerde) 
snelheid van passieve rek. Alleen de Tardieu Schaal (TS) evalueert spasticiteit 
door de intensiteit van de spiertonus én de hoek waarbij deze optreedt in de ROM 
te vergelijken bij drie verschillende snelheden van passieve rek. Desondanks zijn 
de verschillende snelheden in de TS niet duidelijk gestandaardiseerd. Bovendien 
wordt deze test uitgevoerd bij twee verschillende uitgangshoudingen van de 
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patiënt: in een zittende en in een liggende positie. Met betrekking tot de 
kwantificatie beschrijft de TS het gebruik van verschillende scores voor intensiteit 
en ROM bij de drie verschillende snelheiden: deze worden echter door de 
gebruikers inconsequent gebruikt.  

De conclusie van deze studie is dat de TS weliswaar een geschikt instrument is 
om klinisch spasticiteit te meten, aangezien het de spiertonus en ROM evalueert 
bij drie verschillende snelheden, maar helaas een heel uitgebreid en tijdsinstensief 
klinisch scoringssysteem heeft.  

 
Ondanks dat de snelheidsafhankelijke eigenschap van spasticiteit alleen 

bestudeerd kan worden door de spier met verschillende snelheden te rekken, dat 
wil zeggen langzaam en snel, is met name de snelle rek van belang bij het meten 
van spasticiteit. Hierdoor kan men namelijk het meest prominente fenomeen van 
spasticiteit opsporen: de ‘catch’. Dit is een plotselinge toename van verhoogde 
weerstand in reactie op een snelle rek van een spier, welke optreedt op een 
bepaalde hoek vóór het eind van de ROM, en welke verdere beweging direct stopt. 
Dit fenomeen is genomen als basis bij het ontwikkelen van een nieuw 
meetinstrument, de Spasticiteit Test (SPAT), welke is gebaseerd op de Tardieu 
Schaal.  

Hoofdstuk 3 beschrijft de toepasbaarheid en de betrouwbaarheid van de SPAT 
in vijf beenspieren. Met dit instrument wordt de spier eerst passief gerekt met een 
langzame snelheid (> 3 seconden) om de ROM te meten. Vervolgens wordt 
spasticiteit opgewekt door de spier heel snel te rekken (in < 1 seconde). Hierbij 
wordt eerst de hoek gemeten waarbij de catch optreedt (angle of the catch, AOC). 
Vervolgens wordt de intensiteit van deze spierreactie gescoord op een 4-punts 
spasticiteitschaal (0,1,2,3). De SPAT heeft een gestandaardiseerd meetprotocol: de 
uitgangsposities van patiënt en uitvoerder zijn per spier beschreven, daarnaast is 
ook de ROM en AOC bepaling met gebruik van hand-held-goniometrie beschreven.  
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Twintig kinderen met de diagnose spastische parese zijn geïncludeerd in deze 
studie. Allen zijn drie keer op dezelfde dag gemeten door twee verschillende 
uitvoerders. De goniometrie werd in alle drie sessies uitgevoerd door een derde 
uitvoerder. In elke sessie werden eerst de ROMs van vijf beenspieren (hamstrings, 
adductoren, soleus, gastrocnemius, rectus femoris) gemeten. Vervolgens werd de 
spasticiteit gemeten met de AOCs en de spasticiteitschaal. Betrouwbaarheid werd 
uitgedrukt in Absolute Agreement (AA) (alleen voor de spasticiteitschaal), en de 
Intraclass Correlatie Coëfficiënten (ICCs) en de Standard Error of Measurement 
(SEMs). 

De SPAT was gemakkelijk uit te voeren, elke test duurde 5 tot 8 minuten. De 
intra-beoordelaar betrouwbaarheid was goed voor de hamstrings, soleus en 
gastrocnemius (ROM: SEM range 2.9˚ - 5.1˚, spasticiteitschaal: AA 70% - 95%, 
AOC: SEM 4.8˚ - 6.4˚ ). Voor de adductoren, maar niet voor de rectus femoris, was 
de intra-beoordelaar betrouwbaarheid wel goed wanneer de spasticiteitschaal 
vereenvoudigd werd naar een 2-punts schaal (0,1). Op deze eenvoudige schaal 
wordt het wel of niet optreden van een catch gescoord. De inter-beoordelaar 
betrouwbaarheid was alleen goed voor de gastrocnemius (ROM: SEM 4.0°, 
spasticiteitschaal: AA 65%, AOC: SEM 3.6˚). Deze resultaten geven aan dat 
herhaalde SPAT metingen altijd uitgevoerd moeten worden door één (getrainde) 
uitvoerder. Concluderend: mits uitgevoerd door één uitvoerder, is de SPAT een 
gemakkelijk uitvoerbaar en betrouwbaar klinisch meetinstrument om spasticiteit 
te meten in alle bestudeerde beenspieren, behalve de rectus femoris. Om de inter-
beoordelaar betrouwbaarheid te verbeteren, stellen we voor dat er een speciaal 
trainingsprogramma moet worden ontwikkeld voor uitvoerders, en dat de snelheid 
waarmee de spier wordt gerekt verder gestandaardiseerd moet worden door middel 
van meetapparatuur.  

 
Hoofdstuk 4 en 5 beschrijven de resultaten van een multicenter, 

gerandomiseerde studie naar het effect van multilevel BTX-A injecties en 
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intensieve revalidatie bij kinderen met CP die lopen in het flexie-patroon. 
Zesenveertig kinderen zijn geïncludeerd in deze studie. De inclusie criteria waren: 
diagnose CP; zelfstandige loopvaardigheid (met of zonder loophulpmiddel en/of 
orthese); looppatroon gekenmerkt door persisterende flexie in de knie tijdens de 
midstance; leeftijd tussen 4 en 12 jaar oud; spasticiteit in twee of meer 
beenspieren, welke de mobiliteit beperkt en waarvoor multilevel BTX/A 
behandeling geïndiceerd is. De kinderen werden gerandomiseerd naar een 
interventie of controle groep. De interventiegroep werd behandeld met multilevel 
BTX-A injecties en intensieve revalidatie. De intensieve revalidatie bestond uit een 
periode van 12 weken intensieve fysiotherapie volgens een standaard protocol, 
ortheses, en -indien nodig (d.w.z. wanneer de ROM van de gastrocnemius minder 
dan 0° dorsaalflexie haalt)-, een periode van redressiegips behandeling. Kinderen 
in de interventiegroep werden twee keer gemeten tijden een 6-weken durende 
baseline periode. Vervolgens waren er nog 4 follow-up metingen op 6, 12, 24 en 48 
weken na de injecties. De kinderen in de controle groep ontvingen voor een periode 
van 18 tot 30 weken dezelfde behandeling zoals ze dat op dat moment gewend 
waren (‘usual care’). Deze bestond uit lage intensiteit fysiotherapie. Sommige 
kinderen droegen ortheses. De kinderen in de controle groep werden tijdens deze 
periode elke 6 weken gemeten. Na deze baseline periode, werden ook deze kinderen 
behandeld met multilevel BTX-A en intensieve revalidatie, en vervolgens gemeten 
tijdens follow-up op 6, 12, 24 en 48 weken na injecties.  

 
In hoofdstuk 4 worden eerst de effecten van multilevel BTX-A injecties en 

intensieve revalidatie vergeleken met usual care, geëvalueerd op looppatroon, 
spierlengte en spasticiteit. Hiervoor is het effect van de interventie groep (n=23) tot 
24 weken na injectie vergeleken met het effect van usual care in de controle groep 
(n=23). 

Het looppatroon werd beoordeeld met de Edinburgh Visual Gait Analysis 
Interval Testing (GAIT) schaal. Tevens werden de knie hoek tijdens midstance, de 
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enkel hoek tijdens midstance, de knie hoek tijdens terminal stance, en heup rotatie 
tijdens terminal swing gemeten. Spierlengte en spasticiteit werden gemeten met 
twee elementen van de SPAT, respectievelijk de ROM tijdens een langzame 
passieve rek (> 3 seconden) en de angle of the catch (AOC) tijdens een snelle 
passieve rek (< 1 seconde).  

Na 6 weken was er een significante verbetering in de kwaliteit van het 
looppatroon (1.7 punten toename op de GAIT score, p < 0.01), en in de kinematica 
tijdens de midstance (7° verbetering naar knie extensie, p < 0.01) en terminal 
swing (5° verbetering naar knie extensie, p < 0.01, en 4° verbetering van de heup 
rotatie, p = 0.02). Vooral de 7° verbetering naar knie extensie in de midstance werd 
klinisch relevant geacht. Er werd geen effect gevonden in het looppatroon op 24 
weken na injectie. Het is mogelijk dat dit tweede tijdstip te laat gekozen was om 
een blijvende verbetering aan te tonen, daar er geen loopanalyse was afgenomen op 
12 weken. Op spierlengte werd een significante verbetering aangetoond op 6 weken 
na injectie in de hamstrings (9°, p < 0.01) en in de gastrocnemius (5°, p < 0.01). In 
beide spieren hield het effect aan tot 24 weken na injectie. Deze verbeteringen 
werden klinische relevant geacht. De spierlengte van de rectus femoris en 
adductoren veranderde niet, maar omdat deze al op normale lengte waren voor 
injectie, werd een verandering hierin ook niet verwacht. Op 6 en 12 weken na 
injectie was de spasticiteit in de geïnjecteerde hamstrings en gastrocnemius 
afgenomen (resp. 11° en 6°, p < 0.01). Volgens de farmacologische werking van de 
BTX-A was dit te verwachten, aangezien bekend is dat het effect slechts tijdelijk 
aanhoudt. Er werd ook een significant effect gevonden in de niet-geïnjecteerde 
soleus (5°, p = 0.02). Dit zou verklaard kunnen worden door het optreden van 
diffusie van BTX-A van de geïnjecteerde gastrocnemius.  

Uit de resultaten van deze studie werd geconcludeerd dat multilevel BTX-A en 
intensieve revalidatie (in vergelijking met usual care) effectief is in het verbeteren 
van het looppatroon, het verbeteren van de spierlengte in verkorte spieren, en het  
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verbeteren van de spasticiteit in met BTX-A geïnjecteerde beenspieren in kinderen 
met CP die lopen met knie-flexie. Alleen het effect op spierlengte was blijvend tot 
24 weken na de injectie.  

 
In Hoofdstuk 5 is de effectiviteit van multilevel BTX-A injecties en intensieve 

revalidatie geëvalueerd op de mobiliteit. Hiervoor is eerst het effect van de 
interventiegroep (n=23) tot 24 weken na injectie vergeleken met het effect van 
usual care in de controlegroep (n=23) in de ‘trial analyse’. Vervolgens is het lange 
termijn effect van de hele groep (n=46) op 48 weken na injectie geëvalueerd in de 
‘voor-na-analyse’. Ten slotte zijn er ‘sub-groep analyses’ uitgevoerd voor het niveau 
van functioneren volgens de Gross Motor Function Classification System (GMFCS) 
en voor leeftijd om eventuele verschillen in behandeleffect tussen deze groepen op 
te sporen.  

De primaire uitkomstmaat voor mobiliteit was de Gross Motor Function 
Measure-66 (GMFM66). De secundaire uitkomstmaat was het energieverbruik 
tijdens het lopen (gemeten in een sub-groep van 21 kinderen) en een door ouders 
ingevulde probleem score (0-10 schaal).  

De trial analyses toonden een significant behandeleffect in het voordeel van de 
interventiegroep op mobiliteit (GMFM66) op 12 en 24 weken na injectie (resp. 2.1, 
p=0.02 en 3.5 punten, p <0.01). Eenzelfde effect werd gevonden op de 
probleemscore (resp. -1.8 en -1.7 punten, p <0.01). De effecten op beide 
uitkomstmaten werden klinisch relevant geacht. Er werd geen effect gevonden op 
het energieverbruik tijdens lopen. De voor-na-analyses lieten op de GMFM66 en 
probleemscore ook een lange-termijn verbetering zien (resp. 2.3, p < 0.01; en -1.4 
punten, p < 0.01). Ook op energieverbruik tijdens lopen werd een significante 
verbetering gezien (-1.8 J/kg/m, p < 0.01). Deze lange-termijn verbeteringen 
moeten echter bevestigd worden in een gerandomiseerde studie. Wat betreft het 
effect op het energieverbruik tijdens lopen, werd aangetoond dat kinderen die 
lopen met een loophulpmiddel (GMFCS niveau III) significant meer verbeteren dan 
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kinderen die lopen zonder loophulpmiddel (GMFCS niveaus I en II). Een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat de kinderen uit de laatste groep (GMFCS niveaus I en 
II) niet responsief zijn voor veranderingen in hun energieverbruik, aangezien hun 
energieverbruik al laag is, ondanks dat het nog steeds hoger is dan dat van 
gezonde kinderen. 

Uit de resultaten van deze studie werd geconcludeerd dat multilevel BTX-A en 
intensieve revalidatie (in vergelijking met usual care) een effectieve 
behandelmethode is in kinderen met CP die lopen met knie-flexie. Het leidt tot 
klinisch relevante verbeteringen in de mobiliteit, zoals aangetoond op de GMFM66 
en de door ouders ervaren problemen in mobiliteit. Echter, het heeft geen effect op 
het energieverbruik tijdens lopen.  

 
Kinderen met spastische CP zijn erg heterogeen met betrekking tot de ernst van 

hun spierfunctiestoornissen, lokalisatie van de motorische beperking, en de ernst 
van de aandoening op het motorisch functioneren. Het lijkt daarom aannemelijk 
dat bepaalde patiënten beter zullen reageren op multilevel BTX-A injecties en 
intensieve revalidatie dan andere. In Hoofdstuk 6 wordt een studie beschreven 
waarin een poging is gedaan om predictoren te identificeren die een gunstig 
resultaat voorspellen van behandeling met multilevel BTX-A injecties en 
intensieve revalidatie bij kinderen die lopen met een flexie-patroon op het grof 
motorisch functioneren (gemeten met de Gross Motor Function Measure [GMFM-
66]) en het looppatroon (gemeten met de knie hoek tijdens de midstance). Voor 
deze studie zijn de follow-up data (6, 12, 24 en 48 weken na injectie) gebruikt van 
de kinderen (n=46) die deelnamen aan de in de hoofdstukken 4 en 5 beschreven 
gerandomiseerde studie. In de literatuur zijn de volgende factoren beschreven, 
welke voorspellend zouden zijn voor een gunstig effect: leeftijd, geslacht, ernst van 
de aandoening op motorisch functioneren, lokalisatie van de motorische beperking, 
spierkracht, ROM, spasticiteit en gangbeeld parameters.  
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Van al deze factoren werden alleen leeftijd en enkel hoek tijdens de midstance 
voorspellend gevonden voor een verbetering in respectievelijk het grof motorisch 
functioneren en looppatroon. Leeftijd was dusdanig geassocieerd met het grof 
motorisch functioneren, dat oudere kinderen op middellange termijn (12 weken) 
beter reageerden op de behandeling dan jonge kinderen: dit klinisch relevante 
effect op de GMFM66 nam met 0.4 punten toe voor elk jaar dat het kind ouder is 
(op voorwaarde dat alle overige factoren gelijk blijven). De enkel hoek tijdens de 
midstance was dusdanig geassocieerd met het looppatroon dat het grootste lange 
termijn (48 weken) effect gevonden werd bij kinderen met meer enkel 
dorsaalflexie: per 1° toename in enkel dorsaalflexie neemt de knie hoek met 0.21° 
toename naar extensie. Ondanks dat deze relatie statistisch significant was, werd 
dit niet klinisch relevant geacht. Verder werd geconcludeerd dat de voorspellende 
power van de verschillende modellen zwak was; slecht 20%-40% van de totale 
variantie werd ermee verklaard. Benadrukt werd dat geen van de andere 
potientiële predictoren, geslacht, ernst aandoening op motorisch functioneren, 
lokalisatie van de motorische beperking, ROM en spasticiteit, op geen van de 
follow-up momenten voorspellend waren gevonden op de twee uitkomstmaten. Op 
basis van deze resultaten is leeftijd in deze patiëntengroep de enige significante en 
relevante predictor voor een gunstig effect op het grof motorisch functioneren na 
behandeling met multilevel BTX-A injecties en intensieve revalidatie.  

 
De algemene discussie in Hoofdstuk 7 bespreekt een aantal methodologische 

aspecten, alsook de voor- en nadelen van een aantal gekozen uitkomstmaten, en 
evalueert de effectiviteit van de multilevel BTX-A injecties en intensieve 
revalidatie. Geconcludeerd werd dat een gecombineerd pakket van multilevel BTX-
A en intensieve revalidatie effectief is in het verbeteren van mobiliteit in kinderen 
met CP die lopen met een flexie-patroon. Met betrekken tot het klinisch meten van 
spasticiteit werd geconcludeerd dat de snelheidsafhankelijke toename van 
weerstand als reactie op passieve rek altijd gemeten moet worden door het bepalen 
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van de spierreactie bij twee verschillende snelheden van rek. Daarnaast worden in 
hoofdstuk 7 de implicaties voor de klinische praktijk besproken en worden er 
aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek 
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