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MET SPASTISCHE CEREBRALE PARESE 

inderen met spas sche cerebrale parese ontwikkelen vaak contracturen door spier- 
verkor ngen en of toegenomen spiers eid. Dit kan leiden tot afname van de bewegings- 
mogeli kheden in de gewrichten. De meest voorkomende contractuur bi  kinderen met  
cerebrale parese is de reduc e van de enkel-voet dorsaal exie (gemeten met gestrekte 
knie) door een verkorte of s vere m. gastrocnemius. De gereduceerde dorsaal exie resul- 
teert in een afwi kend looppatroon. ooral kinderen die lopen met toegenomen enkel-voet 
plantair exie en knie exie laten een afgenomen maximale enkel-voet dorsaal exie zien.  
De behandelend arts kan een knie-enkel-voet orthese, gedragen in rust, voorschri ven om 
de knie en enkel in een posi e te xeren zodat de m. gastrocnemius wordt gerekt. Men 
verwacht dat de lengte van de m. gastrocnemius behouden of zelfs vergroot kan worden 
door rek, omdat een spier zi n op male lengte kan aanpassen aan de lengte waarin de spier 
zich het meest bevindt. Echter, er is nog weinig bekend over de e ec viteit van deze be-
handeling en of de aannames betre ende het onderliggende werkingsmechanisme correct 
zi n. Het primaire doel van dit proefschri  is om de poten le e ecten van een behan-
deling met een knie-enkel-voet orthese te evalueren. Aanvullend wordt onderzocht of de 
door ouders gerapporteerde draag d van de knie-enkel-voet orthese een valide indicator 
is van de werkeli ke draag d. Ook wordt bekeken wat de e ecten zi n van een verminderde  
enkel-voet dorsaal exie op het looppatroon van kinderen met cerebrale parese die lopen 
met toegenomen plantair exie in de enkel en exie in de knie. Deze doelen zi n beschreven 
in hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 2 beschri  het onderzoeksprotocol van een enkelvoudig geblindeerd, geran-
domiseerd en gecontroleerd onderzoek dat ki kt naar de e ec viteit van het dragen van 
knie-enkel-voet orthesen door kinderen met spas sche cerebrale parese om een afname 
van de maximale enkel-voet dorsaal exie te voorkomen. E n groep kinderen werd behan-
deld met een sta sche knie-enkel-voet orthese met een ge xeerde knie op 1 ° extensie 
en ge xeerde enkel op ° dorsaal exie (sta sche groep) en n groep werd behandeld 
met een dynamische knie-enkel-voet orthese met ge xeerde knie op 1 ° extensie en 
dynamische enkel uitgevoerd met een ltra ex® power unit (dynamische groep). De knie- 
enkel-voet orthese behandeling was aanvullend op de reguliere behandeling (fysiotherapie, 
rekoefeningen). De derde groep werd ge ncludeerd als een controle groep en ontving alleen 
de reguliere behandeling. De knie-enkel-voet orthese moest om de nacht 6 uur gedragen 
worden. De behandeling met knie-enkel-voet orthesen was voor alle deelnemers ge ndi-
ceerd omdat zi  vanwege hun medische historie een verhoogd risico hadden om een afname 
van de enkel-voet dorsaal exie te ontwikkelen. 
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Bi  de start van het onderzoek en na 3, 6, 9 en 12 maanden werd de enkel-voet dorsaal- 
exie mogeli kheid gemeten met behulp van een speciaal ontwikkelde dynamometer. Daar-

naast werden me ngen verricht om informa e te verzamelen met betrekking tot de kine ca 
van het looppatroon, het grof motorisch func oneren, de draag d van de knie-enkel-voet  
orthese en eventuele klachten naar aanleiding van het dragen van de knie-enkel-voet  
orthese. Bi  een deel van de deelnemers werd ook informa e verzameld over morfolo-
gische parameters van de m. gastrocnemius met behulp van een 3D echo. Resultaten van 
het onderzoek gericht op deze morfologische parameters worden niet gepresenteerd in dit 
proefschri .

Hoofdstuk 3 beschri  de resultaten van het enkelvoudig geblindeerde, gerandomi-
seerde en gecontroleerde onderzoek. 2  kinderen (15 in de dynamische groep en 13  
in de controle groep) met spas sche cerebrale parese en een lee i d tussen 4 en 
16 aar oud hebben deelgenomen aan de studie. De sta sche groep is na de inclu-
sie van enkele pa nten verder niet meegenomen in het onderzoek omdat de deel- 
nemers door klachten (pi n, ongemak) niet in staat waren om de knie-enkel-voet  
orthese te dragen. oor de controle en dynamische groep werd geen verschil gevonden 
in afname van de enkel-voet dorsaal exie. Andere interessante uitkomsten waren dat:  

1) er zoals verwacht een sta s sch signi cante reduc e van de maximale enkel-voet 
dorsaal exie over de d was na 6 maanden, maar niet na 9 en 12 maanden. 
2) 11 deelnemers (4 in de experimentele groep en 7 in de controle groep) niet alle 
5 de me ngen ondergingen omdat zi  aanvullende therapie nodig hadden en de 
behandeling met knie-enkel-voet orthesen moesten staken. 
3) de draag d van de dynamische knie-enkel-voet orthese laag was. 
4) alle deelnemers van de experimentele groep klaagden over pi n en slaapproblemen 
wanneer zi  de knie-enkel-voet orthese droegen. 

 
Er werd geconcludeerd dat de knie-enkel-voet orthese slecht werd verdragen en dat deze, 
bi  een gelimiteerde draag d, een reduc e van de enkel-voet dorsaal exie mogeli kheid 
niet kan voorkomen.

Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van een studie waarin door ouders gerapporteerde 
draag d van knie-enkel-voet orthesen (verzameld door middel van vragenli sten) wordt 
vergeleken met een ob ec ef gemeten draag d door middel van temperatuursensoren. 
Hoewel er weinig verschil was in de gemiddelde draag d gemeten met beide methoden, 
was er wel een grote individuele varia e voor het verschil tussen beide meetmethoden 
binnen de individuen. 
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Daarom wordt aangeraden een ob ec eve meetmethode te gebruiken om de draag d van 
knie-enkel-voet orthesen te meten in wetenschappeli k onderzoek naar de e ec viteit van 
zo n behandeling. Afwi kingen in de door ouders gerapporteerde draag d kan de resultaten 
van onderzoek naar de e ec viteit van orthesen vertekenen.

De studie beschreven in hoofdstuk 5 onderzoekt het e ect van verandering in de maxi-
male enkel-voet dorsaal exie op de kinema ca van het lopen bi  1  kinderen met spas sche  
cerebrale parese die lopen met knie exie en enkel-voet plantair exie in de middenstands-
fase van het lopen. Hoewel er geen e ect van behandeling met knie-enkel-voet orthesen  
aangetoond kon worden, was er wel grote individuele varia e in de verandering van  
enkel-voet dorsaal exie bi  de deelnemers van het eerder beschreven gerandomiseerde 
onderzoek. De resultaten beschreven in dit hoofdstuk lieten zien dat wanneer de maximale 
enkel-voet dorsaal exie verbetert over de d, ook de knie extensie in de middenstandsfase 
van het lopen verbetert, terwi l er geen verandering plaats vindt in de enkel-voet dorsaal- 

exie in de middenstandsfase. Dit kan vermoedeli k worden verklaard door het bi-ar cu-
laire karakter van de m. gastrocnemius, waarbi  een toegenomen lengte een verbeterde 
maximale enkel-voet dorsaal exie, gemeten met gestrekte knie, toe laat. Deze studie laat 
zien dat bi  een keuze voor behandeling voor het verbeteren van looppatronen ook rekening  
gehouden moet worden met het e ect van de m. gastrocnemius op zowel de enkel als  
de knie.

Hoofdstuk 6 betre  een algemene discussie over de bevindingen van de studies beschreven 
in dit proefschri . Op basis van de resultaten van de verschillende studies wordt gecon-
cludeerd dat het uitbli ven van e ect van de dynamische knie-enkel-voet orthese waar- 
schi nli k veroorzaakt is door een lage draag d omdat de deelnemers de orthese niet kon-
den verdragen. Een andere oorzaak zou kunnen zi n dat het dragen van de orthese niet 
leidde tot rek van de m. gastrocnemius. Mogeli k dat een knie-enkel-voet orthese met een 
ander design, bi voorbeeld een design dat 2 ° knie exie toe laat, beter verdragen wordt. 
Echter, of zo n knie-enkel-voet orthese de m. gastrocnemius e ec ef kan rekken moet  
verder onderzocht worden. Er moet bekeken worden of de voetbeenderen van de midden 
en achtervoet gestabiliseerd kunnen bli ven ten de van het dragen van een knie-enkel-
voet orthese zodat de dorsaal exie ook daadwerkeli k kan leiden tot rek van de m. gastroc-
nemius. Ook moet bekeken worden of rek in de m. gastrocnemius op speci eke plaatsen 
in de spier hoog moet zi n om de spiervezels te verlengen (door toename van het aantal  
sarcomeren in serie). Daarnaast zou krach raining dens het dragen van een knie-enkel-
voet orthese nodig kunnen zi n om de aanmaak van sarcomeren in serie te s muleren. Bi  
kinderen met spas sche cerebrale parese is de aanmaak van sarcomeren in serie mogeli k 
verminderd in vergeli king met kinderen zonder spas sche cerebrale parese. 
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Bi  het dragen van een knie-enkel-voet orthese zou daarnaast de fysiologische doorsnede  
af kunnen nemen vanwege een immobilisa e e ect op de m. gastrocnemius doordat de knie  
ge xeerd wordt. rach raining zou, naast dat het de toename van het aantal sarcomeren  
in serie kan s muleren, ook reduc e van de fysiologische doorsnede van de spiervezel  
kunnen voorkomen. 
 
De e ec viteit van behandeling met een aangepaste knie-enkel-voet orthese moet getest 
worden terwi l de draag d wordt gemeten met behulp van ob ec eve mee echnieken.  
Als de voorgestelde aangepaste knie-enkel-voetorthese beter verdragen wordt en meer 
e ec ef is dan de orthese onderzocht in dit proefschri  zou dit een hoopvolle methode 
kunnen zi n om de maximale enkel-voet dorsaal exie te verbeteren en om knie exie dens 
lopen te laten verminderen bi  kinderen met spas sche cerebrale parese.


