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Kinderen met cerebrale parese (CP) ervaren vaak dat ze hun leeftijdsgenootjes niet goed 
bij kunnen houden tijdens het lopen en rennen. Eén van de belangrijkste oorzaken van 
de ervaren problemen in de loopvaardigheid is de verminderde spierkracht waar de 
kinderen met CP mee te maken hebben.
Krachttraining om de spierkracht te verbeteren en daarmee de loopcapaciteit, is een veel 
gebruikte behandeling bij deze kinderen. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten 
van krachttraining laten echter wisselende resultaten zien. Sommige onderzoeken laten 
wel een verbetering zien van spierkracht in een aantal van de getrainde spieren maar geen 
verbetering in de loopcapaciteit van kinderen met CP. Recente wetenschappelijke studies 
suggereren dat krachttraining uitgevoerd op een hogere snelheid of in een functionele 
beweging effectiever zou kunnen zijn dan de traditionele vormen van krachttraining. 
Vandaar dat we een training hebben opgezet, functionele power training genoemd, 
waarin we deze twee vormen van trainen hebben samengevoegd: 1) krachttraining met 
een hoge bewegingssnelheid; 2) uitgevoerd in functionele bewegingen zoals het lopen, 
rennen en traplopen. Dit is beschreven in hoofdstuk 1.
Het belangrijkste doel van dit promotieonderzoek was het evalueren van de effectiviteit 
van de functionele power training op het verbeteren van spierkracht, loopsnelheid, sprint-
snelheid, uithoudingsvermogen en de door ouders gerapporteerde mobiliteit van hun kind 
met CP. Daarvoor wilden we eerst onderzoeken of het mogelijk was om de spierkracht 
op een betrouwbare manier bij jonge kinderen met CP te meten. Daarnaast wilden we 
onderzoeken of eventuele veranderingen in spierkracht de eventuele veranderingen in 
loopvaardigheid konden verklaren.

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de haalbaarheid en test-
hertest betrouwbaarheid van het meten van de spierkracht in de benen van jonge kinderen 
met CP. Tevens berekenden we met de resultaten van dit onderzoek een optimale testpro-
cedure per beenspier. Isometrische spierkracht van de heupabductoren, knie-extensoren 
en de plantair flexoren (kuitspieren) is getest met een handdynamometer (HHD). De 
dynamische spierkracht van de kuitspieren is getest met een test waarbij de kinderen op 
1 been staan en gevraagd worden zo vaak mogelijk los te komen met hun hiel van de 
grond (standing heel-rise test (SH)). Beide spierkrachttesten werden afgenomen op 2 
verschillende dagen. Twintig kinderen met spastische CP, die allen kunnen lopen (3–5 
jaar (n=10) en 6–10 jaar (n=10)), zijn meegenomen in dit onderzoek. 
ICC (Intraclass Correlation Coefficient) en SDD (Smallest Detectable Difference) werden 
berekend om daarmee het optimale testschema te vinden om spierkrachtsverschillen te 
kunnen meten in kinderen met CP. De resultaten van dit onderzoek lieten zien dat het 
haalbaar was voor jonge kinderen met CP om deze spierkrachttesten uit te voeren en 
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dat de kinderen de instructies goed begrepen, ook de jongste kinderen in de groep. De 
ICC-waarden van alle spiergroepen waren boven de 0.77 bij eenmalige testafname, wat 
een goede betrouwbaarheid aangeeft. Alhoewel de SEM (Standard Error of Measurement) 
en de SDD’s hoog waren bij eenmalige testafname – vooral bij de 3–5-jarige kinderen – 
hadden de isometrische spierkrachttesten acceptabele SDD’s (9–30% verschil te meten 
bij een herhaalde meting van spierkracht) als we de gemiddelde waarden van 2 à 3 
verschillende testdagen en 2 tot 3 repetities nemen per spiergroep.
De SH test had grote SDD’s (tenminste 40–128% verschil in aantal repetities moet er 
aanwezig zijn bij het kind om met behulp van deze test een spierkrachtverschil aan te 
kunnen tonen voor de 3–5-jarigen en 23–48% voor de 6–10-jarigen). De resultaten van 
deze studie kunnen gebruikt worden om het individuele testschema te bepalen voor de 
isometrische spierkrachttesten voor jonge kinderen met CP, afhankelijk van de grootte 
van de verwachte spierkrachtverandering, de spiergroep en de leeftijd van het kind.
Het kiezen van het meest optimale testschema is een balans tussen de SDD en de haal-
baarheid van het herhalen van de testen op verschillende dagen.
De SH testen kunnen alleen gebruikt worden bij jonge kinderen met CP om hele grote 
verschillen in dynamische spierkracht van de kuitspieren aan te tonen als men het gemid-
delde neemt van deze test gemeten op drie verschillende testdagen.

Hoofdstuk 3 beschrijft het onderzoeksprotocol van de studie naar de effectiviteit van 
de functionele power training op het gebied van spierkracht, loopvaardigheid en door 
ouders gerapporteerde mobiliteit van jonge kinderen met CP. Dit is uitgewerkt door de 
veranderingen in spierkracht, loopvaardigheid en mobiliteit binnen de kinderen in een 
periode van 14 weken functionele power training te vergelijken met 14 weken reguliere 
zorg voorafgaand aan de trainingsperiode en met een periode van 14 weken volgend op 
de trainingsperiode. Beoogd werd om 20 kinderen met uni- of bilaterale CP, in de leeftijd 
van 4–10 jaar, te includeren in deze studie.
Het onderzoeksprotocol geeft een gedetailleerde beschrijving van de nieuw ontwikkelde 
functionele power training en de meetinstrumenten om de eventuele veranderingen in 
kaart te brengen.
De power oefeningen in de training worden verzwaard met gewichten en uitgevoerd 
op 50 tot 70% van de maximale onverzwaarde loop- en sprintsnelheid van de kinderen. 
Primaire uitkomstmaten zijn sprintcapaciteit (15 meter Muscle Power Sprint Test) en in 
hoeverre het individuele behandeldoel behaald wordt (gemeten met de Goal Attainment 
Scaling). Secundaire uitkomstmaten zijn loopsnelheid (1-minuut wandeltest), uithou-
dingsvermogen (10 meter shuttle run test), grof-motorische vaardigheden, spierkracht 
van de onderste extremiteiten en de door ouders gerapporteerde mobiliteit van hun kind.
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Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 beschrijven de resultaten van de functionele power trai-
ningsstudie. Veranderingen in spierkracht en loopvaardigheid binnen de deelnemende 
kinderen over een periode van 14 weken functionele power training werden vergeleken 
met 14 weken reguliere zorg voorafgaand aan de trainingsperiode en een periode van 
14 weken volgend op de trainingsperiode.
Tweeëntwintig kinderen met een gemiddelde leeftijd van 7,5 jaar en een spastische CP 
(13 bilaterale CP en 9 unilaterale CP) deden mee aan de studie. Veranderingen in alle 
uitkomstmaten waren significant groter (beter) na de functionele power trainingsperiode 
dan na de reguliere zorgperiode.

In hoofdstuk 4 staat beschreven dat grote verbeteringen te zien zijn bij de kinderen in de 
loopcapaciteit (13–83% verbetering) en in spierkracht (18–128% verbetering), terwijl er 
in de reguliere zorgperiode bij de kinderen geen veranderingen te zien zijn. Verder zagen 
we dat de verbeteringen in spierkracht en loopsnelheid werden vastgehouden door de 
kinderen in de 14 weken na de trainingsperiode. Wel werd er een significante daling van 
sprintcapaciteit en uithoudingsvermogen gemeten in de 14 weken na de trainingsperiode 
bij de deelnemende kinderen. Ze hadden echter nog steeds een verbetering van 67% in 
hun sprintcapaciteit en 33% verbetering van hun uithoudingsvermogen aan het einde 
van de follow-upperiode in vergelijking met de start van de trainingsperiode.

In hoofdstuk 5 staat beschreven in hoeverre de behandeldoelen van de kinderen werden 
behaald. Tevens staan in hoofdstuk 5 de resultaten beschreven van de door ouders 
gerapporteerde mobiliteit van de kinderen. De behandeldoelen werden behaald en/
of overtroffen door 86% van de kinderen tijdens de functionele power training. Dit in 
tegenstelling tot de periode van de reguliere zorg, de 14 weken voor de trainingsperiode, 
waarin maar 14% van de kinderen hun behandeldoel behaalde. 
Bij de start van de trainingsperiode was 52% van de kinderen afhankelijk van een rollator, 
rolstoel of ouders bij het verplaatsen over een afstand van 500 meter. Aan het einde van 
de trainingsperiode was nog maar 13,6% van de kinderen afhankelijk van een loophulp-
middel bij het verplaatsen over een afstand van 500 meter. 
Met de mobiliteitsvragenlijst werd een significante verbetering gemeten in mobiliteit in 
dagelijkse activiteiten na de trainingsperiode vergeleken met de reguliere zorgperiode. 
De verbeteringen die gevonden werden in mobiliteit na de trainingsperiode, bleven 
behouden in de 14 weken na training.
De behaalde resultaten van deze trainingsstudie geven aan dat krachttraininginterven-
ties effectief kunnen zijn in het verbeteren van spierkracht én loopvaardigheid mits de 
krachttraining op hoge snelheid en in functionele bewegingen wordt uitgevoerd met 
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genoeg intensiteit (maximale inzet van de kinderen, 3 verschillende oefeningen met 6 
tot 8 repetities), frequentie (3 keer in de week) en trainingsduur (14 weken).

Hoofdstuk 6 beschrijft de klinische implicaties en de multivariate relaties tussen de 
veranderingen in kracht van de verschillende spiergroepen met de veranderingen in 
loopcapaciteit tijdens de reguliere zorgperiode, de functionele power trainingsperiode 
en de follow-upperiode. 
De resultaten van deze analyses lieten zien dat de verandering in spierkracht van de heu-
pabductor sterk gerelateerd is aan de verandering in sprintcapaciteit. Daarnaast was de 
verandering in spierkracht van de gastrocnemius (lange kuitspier) en de heupabductor 
van het minst aangedane been gerelateerd aan de verandering in loopduur (uithoudings-
vermogen). Als laatste zagen we dat veranderingen in spierkracht van de gastrocnemius 
van het meest aangedane been gerelateerd is aan verandering in loopsnelheid.
Deze resultaten impliceren dat loopcapaciteit verbeterd kan worden door verbetering 
van spierkracht van de bovengenoemde spiergroepen met functionele power training bij 
jonge kinderen met CP. Verder onderzoek is nodig om het werkingsmechanisme van deze 
veranderingen in spierkracht na de functionele power training op spierweefselniveau en 
de onderliggende fysiologische en anatomische processen beter te begrijpen.

In hoofdstuk 7, de discussie, volgt een uitgebreide beschrijving van de functionele power 
trainingsstudie en de daarmee samenhangende klinische implicaties. De belangrijkste 
bevinding is dat met het verhogen van de bewegingssnelheid in de krachttraining en 
door de krachttraining uit te voeren in een functionele beweging, het mogelijk is om 
spierkracht, loopcapaciteit en mobiliteit van kinderen met CP te verbeteren.

Kort samengevat: jonge kinderen met CP kunnen hun spierkracht en loopvaardigheid 
verbeteren door functionele power training. Dit geeft aan dat deze manier van trainen 
een belangrijke toevoeging is aan de revalidatiebehandeling van jonge kinderen met CP.




