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Algemene Samenvatting 
 

Kinderen met spastische cerebrale parese (SCP) ondervinden hinder in het dagelijkse leven door 

beperkingen in hun functionele bewegingsbereik. Zo zorgen bewegingsbeperkingen rond het enkel 

gewricht ervoor dat kinderen tijdens het lopen hun voet niet naar dorsaalflexie kunnen bewegen. Om 

deze beperkingen rond het enkelgewricht te verbeteren, richten de meeste behandelingen zich op de 

kuitspieren met als doel deze minder actief (spastisch), langer en/of minder stijf te maken. Indien de 

spieren niet behandeld worden nemen de bewegingsbeperkingen vaak toe naarmate de kinderen 

ouder worden. Om de behandeling te optimaliseren is kennis nodig over de ontwikkeling van een spier 

en welke onderdelen tijdens die ontwikkeling bijdragen aan de lengte en de rekbaarheid van de spier 

in zijn geheel. Het doel van mijn promotieonderzoek was om de mechanismen te onderzoeken die van 

invloed zijn op veranderingen in de lengte en rekbaarheid van de kuitpieren tijdens de groei van 

kinderen en adolescenten met SCP.  

Om te begrijpen hoe de spieren van kinderen en adolescenten met SCP afwijken in de groei ten 

opzichte van zich typisch ontwikkelende (TD) kinderen en adolescenten is er meer kennis nodig over 

de spiergroei bij de gezonde populatie. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de verschillende 

onderdelen (i.e. spiervezels, aponeurose en de pees) van de  gastrocnemius medialis (GM) (kuitspier) 

uniform groeien (Benard, 2011). Dit zorgt ervoor dat bij TD-kinderen de verschillende onderdelen van 

de GM in dezelfde verhouding toenemen. In Hoofdstuk 2 hebben wij laten zien dat de GM tijdens de 

adolescentie van TD anders groeit. In tegenstelling tot de geschaalde toename van de verschillende 

onderdelen van de GM bij TD-kinderen, neemt bij de adolescenten de GM voornamelijk in lengte toe 

door een toename in de fysiologische dwarsdoorsnede (Afasc), en niet door toenames in spiervezel 

lengte (fasc) of pees lengte (t). Naast veranderingen in de morfologie vonden wij een afname in de 

dorsaal flexie hoek behorende bij een standaard opgelegd dorsaal flexie moment van 4 Nm. Hierdoor 

suggereerden wij dat een dominante toename in Afasc heeft bijgedragen aan de stijfheid van de spier 

en als zodanig aan de verandering in de dorsaal flexie range van het enkel gewricht. Mogelijk hebben 

veranderingen in de GM-morfologie bij kinderen met SCP ook effect op beperkingen rond het enkel 

gewricht.  

Naast de bevindingen dat de groei van de GM bij spieren anders is, kan het bewegingsbereik van de 

enkel dorsale flexie bij kinderen met SCP ook worden beïnvloed door voetvervormingen. Eerder 

onderzoek toonde aan dat de schatting van de lengte en oprekking van de kuitspier op basis van de 

voetzool mogelijk onjuist kunnen zijn. In klinisch lichamelijk onderzoek wordt het enkel dorsaal flexie 

bereik en de weerstand van de kuitspieren vaak afgeleid op basis van voetzool rotatie (fig. 1). In 

Hoofdstuk 4 van dit proefschrift hebben we aangetoond dat tijdens lichamelijk onderzoek, 

voetvervormingen bij zowel TD- als SCP-kinderen met gemiddeld 30% bijdraagt aan de gemeten 

voetzoolrotaties. Op basis van deze bevindingen adviseren wij clinici en onderzoekers tijdens 

lichamelijk onderzoek bij kinderen met SCP, maar ook bij TD-kinderen, rekening te houden met 

voetvervormingen bij het evalueren van de lengte of weerstand van de kuitspieren. 

Om veranderingen van de kuitspieren bij zowel SCP als TD te kunnen hebben de 3-dimensionale 

ultrasound (3DUS) techniek en verbeterd om snel reconstructies te maken van hele spieren 

(Hoofdstuk 3). De verbeterde 3DUS techniek, stelt ons nu in staat spiervolume, Afasc, fasc en t van de 

GM-kuitspier te meten. Met deze techniek hebben wij in hoofdstuk 5 laten zien dat de GM-spiergroei 



bij kinderen met SCP vooral verschilde van die van TD-kinderen in spierbuik en peesgroei. Het 

spiervolume van de GM was bij kinderen met SCP tussen de 6-13 jaar kleiner dan bij TD-kinderen met 

dezelfde leeftijd. Dit verschil nam toe met zowel gewicht als leeftijd. In tegenstelling tot TD-kinderen 

correleerde het spiervolume van de GM enkel met de Afasc van de spier en niet de met fasc. Deze 

bevinding suggereert dat de spierbuikgroei bij kinderen met SCP niet gerelateerd is aan een toename 

in spiervezellengte, maar in spiervezeldikte. In tegenstelling tot de langzame spierbuikgroei, vonden 

wij in hoofdstuk 5 een indicatie voor een versterkte peesgroei bij kinderen met SCP. De mate waarop 

de totale GM (spierbuik en pees) opgerekt kan worden correleerde alleen bij kinderen met SCP 

negatief met de Afasc en t. Deze bevinding impliceert dat de GM van kinderen met SCP, bestaande uit 

een kleiner Afasc en korte t, minder stijf is dan een spier met een grotere Afasc en langere t. Aangezien 

de groei van Afasc en t beiden bijdragen aan de longitudinale groei van het GM spierpeescomplex, 

concluderen wij dat deze groei de rekbaarheid van de GM bij kinderen met SCP negatief beïnvloedt. 

Om het lengtebereik van het GM spierpeescomplex te verbeteren zijn interventies nodig die de 

longitudinale spiervezelgroei stimuleren en longitudinale peesgroei beperken.   

In hoofdstuk 6 presenteren wij een casus van een meisje met spastische parese, waarin wij de korte-

termijneffecten van de behandeling met Botulinum Neurotoxine-A, gipsen en fysiotherapie op het 

looppatroon onderzochten. In deze casus werden de verbeteringen van het looppatroon op de korte-

termijn niet verklaard door verwachte longitudinale veranderingen van de kuitspieren, maar door een 

verminderde spasticiteit en toegenomen voetflexibiliteit. De uitkomst van deze casus studie daagt de 

rationale uit om door middel van behandelingen met Botulinum Neurotoxine-A, gipsen en 

fysiotherapie de spieren en specifiek de spiervezels te verlengen om zodanig het looppatroon te 

verbeteren.   

Kinderen met SCP worden gekarakteriseerd door substantiële variaties in spiermorfologie. De 

uitkomsten van dit proefschrift suggereren dat een aantal morfologische karakteristieken bij kinderen 

met SCP belangrijk zijn in het ontstaan van een verhoogde rekweerstand van de kuitspieren. Om de 

veranderingen van deze karakteristieken beter te begrijpen is er in de toekomst meer onderzoek 

nodig. Echter zijn de methodes uit dit proefschrift klaar om gebruikt te worden in een klinische setting, 

om klinische besluitvorming te ondersteunen en interventies te evalueren die als doel hebben om de 

verhoogde rekweerstand te verminderen in kinderen met SCP.  

 

Figure 1. Lichamelijk onderzoek. Dit is figuur is overgenomen van: ‘Handleiding standaard lichamelijk 
onderzoek bij kinderen met een centraal motorische parese’; J.G. Becher 2011 


