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NieuwsVan de bestuurstafel

Meer dan 25 jaar geleden droomden enkele 
fysiotherapeuten van een eigen specialisme: 
kinderfysiotherapie. Die droom begon op 9 
en 10 maart 1979. Toen vond een (K)NGF-
symposium plaats met het thema ‘Het kind 
in de fysiotherapie’. Vijf deelnemers aan dat 
symposium waren van mening dat kinderen 
niet behandeld moesten worden als kleine 
volwassenen maar als wezens in ontwik-
keling. In de fysiotherapieopleidingen van 
destijds was daar weinig of geen aandacht 
voor.

Op 4 mei van datzelfde jaar kwamen deze 
vijf bij elkaar: Paul Helders, Marina Veentjer, 
Truusje Vrij, Ron van Empelen en Joop Bartho-
lomeus, respectievelijk verbonden aan vier aca-
demische ziekenhuizen en aan de werkgroep 
Vroegtijdige Onderkenning en Behandeling 
van Zuigelingen (VOBZ). Over de noodzaak tot 
een opleiding Kinderfysiotherapie waren ze 
het vlot eens. Zij opereerden onder de naam 
Stuurgroep Kinderfysiotherapie.
Deze stuurgroep zocht contact met verte-
genwoordigers van bestaande (K)NGF-werk-
groepen die zich bezighielden met kinderen 
in relatie tot aandoeningen als minimal brain 
dysfunction, spierziekten, cystic fibrose en 
VOBZ. Dat vergrootte het draagvlak. Het zou 
echter nog tot 1984 duren voor die opleiding 
van start ging. 
Voor deze opleiding was vanaf het begin 
veel belangstelling. Er waren docenten uit 
verschillende academische ziekenhuizen aan 
verbonden om het draagvlak zo breed mogelijk 
te maken en om optimaal te profiteren van 
specifieke deskundigheid.
 
Weerstand
De oprichting van de Nederlandse Vereniging 
voor Kinderfysiotherapie ging niet zonder slag 
of stoot. Aanvankelijk wilde de stuurgroep een 
koepel vormen waarin de diverse werkgroe-
pen met aandacht voor de eerder genoemde 
deelgebieden zich zouden bundelen. Later 
veranderde dat doel en trof de stuurgroep 
voorbereidingen om tot een Vereniging voor 

Kinderfysiotherapie onder de koepel van het 
(K)NGF te komen.
Aanvankelijk was er weerstand tegen de plan-
nen. Het bestuur van het (K)NGF wilde destijds 
niets weten van een specialisatie, wel van 
een verbijzondering. Voor- en tegenstanders 
voerden een felle strijd over woorden: was 
het fysiotherapie voor kinderen of kinder-
fysiotherapie? Nu, vijfentwintig jaar later is 
de specialisatie kinderfysiotherapie volledig 
geaccepteerd.

Erkenning
Eerste voorzitter van de vereniging was 
Wil Imandt. Hij speelde ook al een rol in de 
vergaderingen die aan de oprichting van de 
vereniging vooraf gingen. In die vergaderingen 
was het vooral een kwestie van ‘polderen’: 
alle betrokkenen moesten zich kunnen vinden 
in de nieuwe weg die kinderfysiotherapie in 
Nederland zou inslaan. Daar was ook een 
maatschappelijk belang aan verbonden. Er 
waren destijds nogal wat fysiotherapeuten met 
een eigen praktijk, gericht op het behandelen 
van kinderen, waarvoor het van groot belang 
was erkend te worden als kinderfysiothera-
peut. Er was immers kans op een hoger tarief. 
gekoppeld aan de registratie als kinderfysio-
therapeut. 

Toekomstdroom
Het bestuur hield zich vanaf het begin bezig 
met professionalisering en verwetenschap-
pelijking van het beroep van kinderfysiothe-
rapeut. Ook aan profielschetsomschrijvingen 
besteedden de bestuursleden destijds veel tijd. 
Dit heeft in de samenleving tot een herkenbare 
beroepsgroep geleid en in de wetenschap tot 
veel wetenschappelijke bijdragen en gepro-
moveerde kinderfysiotherapeuten. Dat alles 
resulteerde in de sterke vereniging die de NVFK 
nu is. Het vijfde lustrum grijpen we aan om 
te filosoferen over ‘een gedroomde toekomst 
voor de kinderfysiotherapie’. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat die toekomst voor de NVFK 
rooskleurig is en dat de beroepsgroep blijft 
floreren. Die droom is geen bedrog.

Janjaap van der Net
voorzitter

Achterom- en vooruitkijken
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Nieuws Aankondiging

Noteert u alvast in uw agenda: 
Lustrumcongres 4 juni 2010 
Buitensociëteit in Zwolle
Thema: Dromen over het kind van de toekomst
De NVFK jubileert in 2010. Dit betekent niet al-
leen terugzien op 25 jaar kinderfysiotherapie, 
maar vooral ook vooruitzien naar de toekomst 
van de kinderfysiotherapie. 
De congrescommissie heeft in samenspraak 
met de lustrumcommissie en het bestuur in-
gezet op het thema: dromen over de toekomst. 
Dromen over de kinderfysiotherapeutische 
professional van de toekomst, dromen over 
het kind van de toekomst, dromen over de 
interventies van de toekomst. Een deel van 
deze dromen zal ongetwijfeld gebaseerd zijn 
op de realiteit van nu: wat heeft de medische 
wetenschap en de kinderfysiotherapeutische 
interventies bijgedragen aan het kind van toen 
als volwassene van nu. Wat zullen de huidige 
medische interventies en de therapeutische 
interventies van nu gaan bijdragen aan de toe-
komst van het kind, de ouders en de sociaal en 
maatschappelijke omgeving van het chronisch 
zieke kind van nu. Dit brengt ons tot een con-
cept voor het lustrumcongres waarin wij zullen 
starten met een plenair programma. Visionairs 
zullen over de verschillende domeinen van 
het kind (medisch, psychologisch kinderfy-
siotherapeutisch en maatschappelijk) u in de 
presentaties meenemen van toen naar nu en 
van nu naar straks. De volwassene van nu was 
het kind van 25 jaar geleden en het kind van nu 
is de volwassene van de toekomst. 
In het middagprogramma kunt u kiezen uit 
diverse workshops. In deze workshops zal de 
interventie van nu en de interventie van de 
toekomst centraal staan. Hierbij moet worden 
gedacht aan ketenzorgprogramma’s, EPD, 
kwaliteitssystemen, video-teleconsultatie, 
telemonitoring van de patiënt, gaming en 
interactieve media. 
Wij staan samen met de lustrumcommissie ga-

rant voor een vooruitstrevend en toekomstge-
richt programma waarin de congresbezoekers 
actief betrokken worden bij het inzetten van de 
toekomst van de kinderfysiotherapie. De dag 
wordt feestelijk afgesloten en u bent daarvoor  
van harte uitgenodigd. 

De congrescommissie
Gera Peters
Dr. Raoul Engelbert
Dr. Petra van Schie
Peter van Essen Mspt
Johannes Veldkamp
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Sinds mei 2009 is Janjaap van der Net voor-
zitter van de Nederlandse Vereniging voor-
Kinderfysiotherapie, hij werd dit voorjaar op 
de algemene ledenvergadering bij acclamatie 
voorzitter. Genoeg reden voor de redactie 
een gesprek met hem aan te vragen.

Kun je ons vertellen over jouw pad binnen de 
kinderfysiotherapie?
Ik ben in 1979 in dit kinderziekenhuis 
(Het Wilhelmina Kinderziekenhuis, red.) 
gekomen om mij na de initiële opleiding 
fysiotherapie te bekwamen in de kinderfy-
siotherapie. De bedoeling was dat ik na dat 
jaar bestaande vacature  zou gaan vervul-
len in de 2e lijn, maar de kansen en de vele 
nieuwe mogelijkheden van een werkplek in 
de derde lijn bevielen  mij  zo goed dat ik al 
snel wist dat ik graag wilde blijven om in een 
academische omgeving te kunnen werken. 
Inmiddels werk ik hier dertig jaar en zolang 
het mij telkens weer lukt interessante doelen 
te stellen voor periodes van pakweg  4 jaar 
blijf ik me hier verder ontwikkelen.
In het begin van mijn loopbaan heb ik een 
half jaar in Canada gewerkt, in een toonaan-
gevend kinderziekenhuis en heb daar veel 
nieuwe kennis opgedaan over  o.a. kinderfy-
siotherapeutische behandeling van brand-
wonden, en bij plastische- en reconstructieve 
chirurgie. Ik heb  in een tijd dat er nog 
weinig specifieke scholing was in Nederland 
deze scholing buiten de deur gehaald als het 
ware. In dat Canadese kinderziekenhuis had 
men toen heel specifieke deskundigheid die 
in Nederland nog niet voor handen was. Er 
was in Nederland in die tijd wel een duidelijk 
groeiende behoefte aan meer kennis en ver-
dieping over de fysiotherapie met kinderen. 
In 1984 ging dan ook het eerste curriculum 
kinderfysiotherapie van start, waar ik aan 
deelnam en ik behoorde in 1987 tot de eerste 
uitstroom kinderfysiotherapie volgens dat 
curriculum.

Waar werd dit curriculum georganiseerd?
Dat eerste curriculum kinderfysiotherapie 
was ondergebracht bij de Hogeschool van 
Utrecht. Later volgden er meer initiatieven en 
op dit moment kent Nederland een redelijk 

scala aan mogelijkheden je te scholen als 
kinderfysiotherapeut.

Wat was jouw eerste kennismaking met onderzoek?
 In 1989 ging ik als  klinisch onderzoeker 
deelnemen aan het promotieonderzoek 
van Paul Helders, een onderzoek naar het 
gebruik van hangmatjes in de couveuse bij 
te vroeg geboren kinderen, heel boeiend 
en mijn eerste daadwerkelijke kennisma-
king met wetenschappelijk onderzoek. Dat 
inspireerde mij, wellicht zou ik zelf ook wel 
onderzoek kunnen doen. Begin jaren 90 ben 
ik begonnen met onderzoek in mijn eigen 
domein, de kinderreumatologie, in samen-
werking met kinderartsen. Dat leverde zoveel 
informatie dat ik ook zelf kon gaan publice-
ren en zo kwam het balletje aan het rollen. 
Vanuit dat werk is toen een promotieonder-
zoek gestart en dit is in 1995 afgerond met 
een proefschrift over functionele aspecten bij 
kinderen met reumatische ziekten. Daarna 
ga je je ontwikkelen als  zelfstandig onder-
zoeker, met een promotie heb je dat predi-
kaat wel, maar zelf onderzoek geld verwer-
ven en een onderzoek opzetten begint dan 
pas. Het was in een tijd dat de vaart er flink 
in zat op onze afdeling kinderfysiotherapie: 
Paul Helders werd toen hoogleraar (kinder)
fysiotherapie waardoor er een verankering 
van (kinder)fysiotherapeutisch onderzoek in 
de universiteit van Utrecht kwam, er kwamen 
junior en senioronderzoekers en promoven-
di. Elk jaar was een grote sprong voorwaarts 
en de hele situatie veranderde. Meer dan de 
helft van de toenmalige staf ging promo-
veren, onze afdeling werd steeds meer een 
wetenschappelijke afdeling met eigen aio’s 
en eigen onderzoekslijnen.
Inmiddels zijn we gegroeid van ‘de afdeling 
kinderfysiotherapie’ van Het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis naar het Kinderbewe-
gingscentrum van het WKZ/UMC Utrecht. 
Achter dat Kinderbewegingscentrum 
opereert een enorme diversiteit aan spe-
cialismen. We werken met verschillende 
deskundigen, medisch fysiologen, inspan-
ningsfysiologen,  kinder fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, pedagogen, bewegingswe-
tenschappers enz., waardoor de vlag ‘kinder-

fysiotherapie’ de lading niet meer dekte. Nu 
kunnen we bovendien een veel betere zorg 
leveren aan ouders, verwijzers en uiteraard 
kinderen, omdat we samen kunnen bepalen 
wat de beste routing is voor het kind binnen 
het Kinderbewegingscentrum.

Een loket??
Een loket met een hele brede ‘backoffice’ aan 
kennis en inzicht, en dat is in een ‘nutshell’ 
de ontwikkeling van de afgelopen 30 jaar-  
1979-2009- die ik hier heb doorgemaakt.
Volgend jaar staat het pensioen en vertrek 
van Paul Helders op de agenda. ( Paul 
Helders gaf in een eerder interview voor 
dit tijdschrift al aan binnenkort met ‘grote 
vakantie’te gaan.red )De uitdaging is dat we 
zullen moeten zorgen dat we als afdeling het 
hoge academische profiel behouden dat we 
tot nu bereikt hebben.
We moeten b.v. binnen onze divisie (de 
divisie Kindergeneeskunde) ons weten-
schappelijk onderzoeksprofiel verankeren 
en verdiepen, naast de patientenzorg en het 
onderwijs. Onderzoek doen we samen met 
de divisie kindergeneeskunde, waar we inte-
graal onderdeel uitmaken van de onderzoek-
lijn, met het thema ‘inflammatie’, van de 
kindergeneeskunde, het onderzoeksthema 
van het kinderbewegingscentrum is ‘Activity 
and health’, en het domein is chronisch in-
flamatoire ziekten op de kinderleeftijd, dat is 
een hele diverse groep. Dus heel erg gericht 
op de invloed van bewegingsprogramma’s 
op de gezondheidstoestand van kinderen 
met een chronische ziekte. Daar kunnen we 
heel uitstekend onze weg in vinden.

Aan wie geven jullie zoal onderwijs?

Onderwijs geven we aan de studenten fysio-
therapiewetenschap, de (prof )masteroplei-
ding van de kinderfysiotherapie in Utrecht 
en aan studenten geneeskunde en kinderge-
neeskunde. 

Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de 
patientenzorg?

 De ontwikkeling van de patientenzorg is 

Kom Op!!!!!!
Winy Verdegaal, redactie

Een interview met Janjaap van der Net over zijn pad binnen de kinderfysiotherapie, zijn dage-
lijkse werkzaamheden en zijn plannen met en voor de vereniging
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sterk afhankelijk van hoe het ziekenhuis zich 
verder ontwikkelt en dat gaat steeds meer 
naar een instituut waar een hoog specialisti-
sche zorg wordt geleverd voor zeer specifieke 
medische en gezondheidsproblemen.

De vereniging:
Je schrijft over het 5e lustrum van de vereniging in 
je rubriek: van de bestuurstafel. Het werkthema is: 
‘Kinderfysiotherapie:…een gedroomde toekomst’. 
Hebben jullie concrete plannen, welke ‘dreams come 
true’ volgens jou?

Als je constateert met elkaar: ‘We hebben 25 
jaar ons bestaansrecht bewezen in deze sa-
menleving , we doen het zo slecht nog niet’, 
dan is dat ook iets om trots op te zijn, dat is 
ook belangrijk. Maar tegelijkertijd moet je 
ook bedenken: En hoe nu verder, waar gaan 
we nu onze schouders onder zetten voor 
de komende tien jaar,waar halen we onze 
energie vandaan!

De ideeën voor dit lustrum krijgen op dit mo-
ment vorm in de voorbereidingscommisse, 
waarin plaats hebben genomen de hoofdre-
dacteur van het tijdschrift, de voorzitter van 
de congrescie, en de vorige voorzitter van de 
vereniging. De hoofdredacteur zorgt ervoor 
dat in het tijdschrift kinderfysiotherapie 
aandacht wordt gegeven aan de lustrum 
activiteiten. De voorzitter van de congrescie 
bereidt het lustrumcongres voor . Er wordt  
ook gewerkt aan een lustrumcadeau voor de 
leden en relaties, wat dat gaat worden houd 
ik nog even voor me, dat is een verrassing. 
Daarnaast houdt onze vorige voorzitter  zich 
als ‘ambassadeur’ met name bezig met het 
werven van gelden voor een goed doel waarin 
we ons als kinderfysiotherapievereniging 
in het lustrumjaar maatschappelijk kunnen 
profileren: ‘zo van kijk, daar staan we voor, 
dat’zijn onze waarden’.En we hopen dat het 
gekozen ‘goede’ doel zal profiteren van onze 
gezamenlijke rijkdom, rijkdom in de econo-
mische zin en in spirituele zin…

….van de visie en de missie……

Ja, de visie en de missie. In aanvang hebben 
we als bestuur gezegd dat we de kinderfy-
siotherapie een gedroomde toekomst willen 
geven in dat jaar. En daarmee doelen we 
op twee dingen: gedroomde toekomst kun 
je zien als het meest ideale, hoe ziet jouw 
gedroomde werkelijkheid er uit, in de zin van 
wat is jouw ideaal, maar ook : maak het eens 
los van de dagelijkse werkelijkheid, durf nou 
eens ‘out of the box’ te denken, buiten de 
dagelijkse beperkingen en kom nu eens met 

ideeën, met richtingen waarin de kinderfy-
siotherapie misschien ongedachte kansen 
kan grijpen.
Het lustrum congres moet vooral op die at-
titude gebouwd zijn, hoe het eruit gaat zien 
is in de handen van de commissie. Maar ik 
heb veel vertrouwen in de capaciteiten van 
de leden van de voorbereidingscie. Zij zullen 
hier iets zeer inspirerends van maken.

Een workshop ‘Anders denken’ bijvoorbeeld?

‘Of misschien beter: durf te dromen!!’, Je 
bent uitgenodigd!

En de missie?

Zowel de samenleving als de collegiale 
samenwerking vraagt steeds meer van de 
kinderfysiotherapeut. De directe toeganke-
lijkheid, het zelf contracteren, de functio-
nele bekostiging, of de Centra voor jeugd 
en gezin. Allemaal nieuwe ontwikkelingen 
waar je als professional op moet reageren, 
bovendien doe je dat dan ook nog in een 
wereld met ‘concurenten’. Dit vraagt veel 
van de intellectuele en contactuele vaardig-
heden van collega’s. Voor velen dreigt er een 
plafond waardoor het moeilijker wordt om 
proactief te blijven, het is dan begrijpelijk 
dat het bestuur veel reacties krijgt op deze 
ontwikkelingen. Het is een van de missies 
om instrumenten te ontwikkelen waarmee 
collega’s weer vooruit kunnen.Een andere 
missie is toezien dat er goed onderwijs wordt 
geboden. Het is belangrijk om jezelf ook als 
praktijkmens steeds ook intellectueel uit te 
blijven dagen want het is toch zo: ‘use it or 
loose it’,en daarbij: je krijgt in de praktijk  
steeds meer te maken met academische be-
roepsgroepen die gewend zijn wetenschap-
pelijke theorieën te gebruiken en op basis 
daarvan  hun besluitvorming maken. En dat 
geldt niet alleen voor in de westerse wereld 
opgeleide professionals. Met de globalise-
ring zullen we in Nederland ook steeds meer 
te maken krijgen met collega’s die elders zijn 
opgeleid.
We hebben als westerse wereld een voor-
sprong op landen als India omdat onze 
kennis-infrastructuur goed is, maar intel-
lectueel zijn we al lang ingehaald, dus werk 
aan de winkel!

Je maakt je zorgen?

De kinderfysiotherapeut is erg opgeleid 
vanuit skills. Het binnen een logisch systeem 
van academische afweging plaatsen- diag-
nose en behandelen- van die skills zodat 

er een transparant proces neergelegd kan 
worden voor verwijzers (meestal academisch 
opgeleid) of voor mensen die de effecten van 
ons handelen willen meten, dat ontbreekt 
nog te veel. Bepalen en uitzoeken wat het 
theoretisch construct zou kunnen zijn op 
basis waarvan je tot de oplossing komt dat 
vinden we moeilijk, daarin hebben we nog 
heel weinig traditie in ons vak. En dat zou ik 
een belangwekkende verbetering vinden, ook 
omdat we daardoor een veel betere gespreks-
partner worden voor al onze (eerstelijns) 
verwijzers, die al van begin af aan in hun 
opleiding hebben meegekregen dat je je han-
delen dient te kunnen onderbouwen. Ik doel  
op het hanteren van plausibele verklarings-
modellen voor je handelen in plaats van zelfs 
iets in elkaar te knutselen dat alleen maar in 
jouw hoofd bestaat. Fysiotherapeuten zijn 
heel erg vindingrijk in het ontwikkelen van 
allerlei verklaringen voor hun bevindingen, 
terwijl niemand zich meer druk maakt of dat 
nou echt ook wel kán wetenschappelijk of 
er wel een theorie is waar naar verwezen kan 
worden. 

Dit lijkt me ook naar ouders en kinderen erg 
belangrijk!

Ja, je wilt transparant maken waarom je 
A doet en B niet. Dit vereist systematisch 
onderzoek en daar de biologische theorieën 
op toetsen. En mijn indruk is dat we daar 
als fysiotherapeuten –nog niet- niet goed-
genoeg- in zijn! En dat is een bottleneck!!
In de huidige masteropleiding kinderfy-
siotherapie is heel veel breedte gekomen 
in dezelfde opleidingstijd. Aandacht voor 
verschillende rollen. Je kunt de tijd maar een 
keer benutten, het moet blijken of mensen 
met wat ze hebben geleerd ook zichzelf 
verder kunnen ontwikkelen in de skills en 
attitude en de vaardigheden die nodig zijn 
of dat we meer moeten investeren in het 
praktisch onderwijs van het domein kinder-
fysiotherapie.
Ik ben niet per definitie pessimistisch maar 
het is een experiment en dat vind ik met het 
onderwijs in Nederland vaak een probleem: 
er is veel onderwijs wat gestart wordt zonder 
dat er een duidelijke wetenschappelijke 
evidentie aan ten grondslag ligt - vaak is het 
gewoon geld - het is goedkoper, vaak een 
economisch principe wat er achter schuil 
gaat en we toetsen het nooit meer. Of het is 
ideologie. En dat is nog riskanter.

Ik ben daarom ook heel erg blij met het 
thema van het najaarscongres: Het beroepscom-
petentiemodel van de kinderfysiotherapeut en wat 
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hebben we er nu van geleerd!
Nu kunnen we  voor het eerst een podium 
creëren waarin de praktiserende kinderfysio-
therapeut kritisch kan reflecteren op datgene 
wat  hem in de praktijk merkbaar wordt van 
die nieuwe lichting kinderfysiotherapie en 
de opleiders, die dienen zich publiekelijk te 
verantwoorden. 
Zo’n  debat maakt dat de beroepsgroep kan 
groeien professioneel en wetenschappelijk 
en dat soort podia hebben we nodig. Ik ben 
erg blij met deze fantastische kans om met 
elkaar te discussiëren en voor de toekomst 
lessen te trekken!  Wanneer kinderfysiothe-
rapeuten en de vereniging  - de kinderfysio-
therapie in Nederland omvattend-  vinden 
dat de beroepscompetenties te kort schie-
ten, dan kan er gericht actie ondernomen 
worden!
Op dit moment lijken alle nieuwe beroeps-
competentiemodellen van de te onderschei-
den specialistische verenigingen binnen de 
fysiotherapie op elkaar: ze zijn heel erg een-
vormig terwijl we toch werken vanuit en op 
te onderscheiden domeinen en toch blijven 
de competenties identiek?????! Dat lijkt me 
lastig in overeenstemming te brengen met de 
noodzaak tot specialistische keuze!
Mijn missie en die van het bestuur is om de 
kinderfysiotherapie onderscheidend te laten 
zijn van de andere specialismen. Ik stel mij 
een toekomst voor waarin je mensen toerust 
om naar patienten en collega’s te verklaren: 
Waarom doe ik wat ik doe en ben ik daar ook 
succesvol in!

We hebben nu gesproken over wetenschappelijke 
onderbouwing, verantwoording van het vak en de 
opleiding kinderfysiotherapie.Wat gaat de vereni-
ging doen voor de eerste lijns kinderfysiotherapeut?

Een groot deel van onze leden werkt part-
time! Veel jonge vrouwen met een startend 
gezin, moeders die moeten woekeren met 
hun tijd om op beide speelvelden succesvol 
te zijn. Wij zijn van plan deze jonge mensen 
uit te nodigen deel te nemen aan commissies 
van de vereniging, we hebben ambitieuze 
en energieke leden nodig die ook op een 
andere manier dan in de behandelpraktijk bij 
willen dragen aan de ontwikkeling van het 
vak. Deze commissies vergaderen meestal in 
de avonduren en we hebben geprobeerd de 
vaccatie af te stemmen op dat wat je kan ver-
dienen als je behandeluren draait, waardoor 
deelname aan zo’n commissie een mooi 
alternatief of aanvulling is voor het inko-
men. Ik wil met name een pleidooi houden 
om  jonge mensen uit onze beroepsgroep  
te interesseren om een stuk van hun tijd te 

investeren in de vereniging. Die commissies 
gaan werken aan producten die voor henzelf 
en andere kinderfysiotherapeuten handvat-
ten bieden, je komt er als beroepsbeoefenaar 
zelf ook verder mee! Dan moet je denken aan 
screeningslijsten op allerlei terreinen, aan 
bepaalde protocollen die inmiddels wel ont-
wikkeld kunnen worden, richtlijnen, ‘best 
practice’ beschrijvingen, etc. Deze producten 
zijn nodig als steun bij het verhelderen en het 
verantwoorden van je behandeling maar ook 
om bij verzekeraars en bij maatschappelijke 
organisaties het aanzien, het maatschappe-
lijke prestige van de kinderfysiotherapie neer 
te zetten. Dat is een ambitie van het bestuur 
maar zeker van mij persoonlijk en dat wil 
ik graag tot ontwikkeling brengen. Ik wil 
als voorzitter ook proberen ontwikkelingen 
in gang te zetten waardoor er alternatieven 
komen voor solistische carrières in de eerste 
lijn en de tweede lijn en de derde lijn. Er zijn 
expertise gebieden aan te wijzen zoals bv 
kennis van preventieve gezondheidszorg, 
het participeren in CJG’s, overlappende 
domeinen zoals kinderbekkentherapie of 
transitie van zorg (van kinderen naar volwas-
senen). Hierdoor krijgen mensen een keuze 
waardoor een carrière kinderfysiotherapie 
niet meteen betekent: ik heb mijn master af-
gerond en ga nu in de eerste lijn zitten! Nee, 
er moet vooral ook in de breedte iets te kie-
zen zijn. Het vak gaat daardoor aan inhoud 
winnen omdat we kunnen laten zien dat we 
op meerdere terreinen kunnen excelleren en 
de individuele leden winnen erbij omdat er 
alternatieven zijn, wanneer er in hun praktijk 
voering omstandigheden veranderen waar-
door hun inkomsten verminderen.
Dit kan soms betekenen nieuwe procedures, 
maar ook nieuwe skills, nieuwe kennis en 
nieuwe vaardigheden.
Als bestuur willen we op allerlei plekken 
zaaien, en nou ja, de vereniging zijn de 
leden en de leden zijn de vereniging, dus 
een oproep aan iedereen om zijn schouders 
er onder te zetten! En met name de jonge 
mensen wil ik graag uitnodigen: verken de 
ongedachte mogelijkheden om een net-
werk te hebben waarin je met elkaar nieuwe 
dingen ontwikkeld en doe mee! Volgens mij 
is niets leukers om op die manier, met col-
lega’s, nieuwe dingen te ontwikkelen!

Dankjewel! Graag gedaan!
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Schrijven: leren is beheersen?
Schrijven is feitelijk een deelaspect van het 
taalonderwijs op de basisschool, naast spre-
ken, luisteren en lezen. Met ingang van 2009 
zijn de nieuwe kerndoelen van het ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen (2005) in-
gevoerd in het basisonderwijs. De voortgang 
in het leren schrijven wordt in het onderwijs 
getoetst als ‘stellen en spellen’ (dus het cor-
rect neerschrijven van zinnen en woorden),  
met behulp van de toetsen van het Centraal 
Instituut Toets Ontwikkeling (CITO). Deze 
CITO toetsen vormen een onderdeel van het 
Leerling- en Onderwijs Volg Systeem (LOVS). 
Hoewel de voortgang in het leren schrijven 
als vaardigheid (de leesbaarheid van het 
handschrift) niet getoetst wordt en geen deel 
uitmaakt van de uiteindelijke kerndoelen 
schriftelijk onderwijs, is de vaardigheid om 
potlood en pen te hanteren, ook anno 2009 
voorwaardelijk voor de  kerndoelen. Schrij-
ven kan gedefinieerd worden als de vaardig-
heid om met een zekere snelheid en mini-
male inspanning, gedurende een bepaalde 
volhoudtijd een boodschap in de vorm van 
leesbare letters op papier te krijgen2. 
Kinderen die niet vaardig zijn in het schrijven 
als motorische vaardigheid, kunnen hiervan 
hinder ondervinden bij alle taken waarbij 
kennis schriftelijk en leesbaar weergegeven 
moet worden3. Uit een onlangs gehouden 
enquête (november 2008 - februari 2009) 
blijkt dat driekwart van 353 geënquêteerde 
kinderfysiotherapeuten ongeveer 25 nieuwe 
kinderen met schrijfproblemen per jaar ziet. 
Bij deze kinderfysiotherapeuten komt tussen 
de 50 en 100%  van de kinderen via de directe 
toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) het 
behandelingstraject binnen. Uit de enquête 
bleek ook dat 25-50% van de totale werktijd 

binnen een praktijk besteed wordt aan het on-
derzoeken en behandelen van schrijfstoornis-
sen. De conclusie dat een opmerkelijk aantal 
kinderen niet voldoende vaardig is in het 
schrijven en hierdoor gehinderd wordt, lijkt 
gerechtvaardigd. Hoewel het leren schrijven 
met de pen op de basisschool in het school-
curriculum thuis hoort, levert de kinderfysio-
therapeut een bijdrage wanneer deze vaardig-
heid onvoldoende tot stand komt. Dit vraagt 
echter wel om inzicht in de onderliggende 
stoornis(sen), waarbij het besluit om een 
behandeling te starten gestaafd moet worden 
met een heldere diagnostiek. Hierbij wordt 
een onderscheid gemaakt in schrijfproblemen 
op basis van achterliggende cognitieve stoor-
nissen, op basis van motorische stoornissen 
of omdat er eenvoudigweg nog onvoldoende 
beheersing van de vaardigheid bestaat. 

Uit: Kerndoelen basisonderwijs
‘Taalonderwijs is van belang omdat de rol van taal 
bij het verwerven van inhouden en vaardigheden 
in alle leergebieden (en transfer daartussen) evident 
is…. Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop 
gericht dat kinderen in de beheersing van deze taal 
in en buiten school steeds competenter taalgebrui-
kers worden. Die competenties zijn te typeren in vier 
trefwoorden: kopiëren, beschrijven, structureren en 
beoordelen. Met ‘kopiëren’ wordt bedoeld: zo letter-
lijk mogelijk een handeling nadoen (bv overschrij-
ven van het bord). ‘Beschrijven’ is ‘op eigen wijze (in 
eigen woorden) toepassen van een vaardigheid’. Dit 
kan inhouden: verslag uitbrengen, informatie geven 
of vragen. Structureren houdt in: op een eigen ma-
nier ordening aanbrengen. ‘Beoordelen’ is reflectie 
op mogelijkheden, evalueren. 
Ook al is de ontwikkeling van de schriftelijke 
taalvaardigheid van belang, de ontwikkeling van 
de mondelinge taalvaardigheid verdient blijvende 

aandacht. Uitbreiding van de woordenschat, 
aandacht voor taal en denken, toepassen van 
luisterstrategieën, voorlezen en vertellen: het zijn ac-
tiviteiten die de mondelinge taalvaardigheid verder 
ontwikkelen, maar daarnaast voorwaardelijk zijn 
voor het schriftelijk domein.
In het aanbod neemt de schriftelijke taalvaardig-
heid een belangrijke plaats in. ‘Geletterdheid ‘ 
veronderstelt meer dan alleen de techniek van lezen 
en schrijven. Ook inzicht in de maatschappelijke 
functie ervan en een positieve attitude maken er deel 
van uit. Deze ontwikkeling begint eigenlijk al voor 
de basisschool, bij voorlezen en vertellen in het gezin 
en wordt verder ontwikkeld in alle groepen.4,5

Schrijfproblemen: kinderfysiotherapie als  
onderdeel van de ketenzorg

Werkgroep Kinderfysiotherapie en Schrijven:
Ida Bosga-Stork*, Anneloes Overvelde, Mathieu van Cauteren, Ingrid van Bommel, Bert Halfwerk, 
Bouwien Smits-Engelsman, Ria Nijhuis-Van der Sanden.

In juni 2009 zijn in het tijdschrift voor kinderfysiotherapie de resultaten van een inventarisa-
tie van verwijzingspatroon, onderzoek en behandeling van kinderen met schrijfproblemen 
gepubliceerd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er in Nederland een grote diversiteit is in 
opleiding- en kennisniveau onder kinderfysiotherapeuten. In dit artikel wordt een theoretisch 
kader geschetst, geschikt voor de kinderfysiotherapeut om aard en omvang van schrijfproble-
men te beoordelen. In een voorbeeld casus wordt vervolgens een praktische invulling gegeven 
aan een hypothese gestuurd diagnostisch onderzoek en het formuleren van een (werk)diag-
nose aan de hand van het Hypothesis-Oriented Algorithm for Clinicians II (HOAC II)1 .
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Schrijfstoornissen binnen de ‘ketenzorg’
Al voor de start van de DTF bestond 20,2 
% van de verwijsdiagnoses in de perifere 
praktijk kinderfysiotherapie uit ‘problemen 
in de schrijfvaardigheid’6. Veel kinderen met 
schrijfproblemen worden aangemeld via 
DTF7, mede door een grotere bekendheid 
met schrijfstoornissen. Daarnaast is het 
project ‘Weer samen naar school’  (WSNS) 
gestart, waarbij kinderen die extra zorg en 
begeleiding nodig hebben (leer-en gedrags-
stoornissen,  zich mogelijk  uitend in schrijf-
stoornissen), recht hebben op zorg. Er wordt 
naar gestreefd  deze zorg zo veel mogelijk 
op de basisschool te laten plaats vinden. 
De informatie uit de digitale enquête onder 
de NVFK- leden geeft aan dat 91% van de 
respondenten in een 1e lijns praktijk werkt, 
9% in het regulier basisonderwijs (BAO) en 
25% in het speciaal basis onderwijs (SBO) of 
speciaal onderwijs (SO, cluster 1-4; visueel, 
auditief, lichamelijk en gedragsstoornissen). 
Een groot aantal kinderfysiotherapeuten 
is dus betrokken bij de extra zorg rond het 
aanleren van de schrijfvaardigheid op school. 
De kinderfysiotherapeut heeft daardoor een 
zichtbare rol in de ‘ketenzorg’: de samen-
werking met- en de verwijzing tussen disci-
plines binnen (in dit geval) de pedagogische 
zorgverlening (klassenleerkracht, remedial 

teacher (RT’er), intern begeleider (IB’er), 
ambulant begeleider (AB’er) orthopedagoog 
en psycholoog). 
Gezien het feit dat de laatste jaren een on-
duidelijke scheidingslijn ontstaan is tussen 
de extra zorg binnen de school (taken van de 
remedial teacher) en de mogelijkheden (en 
beperkingen) van motorische interventies 
door de kinderfysiotherapeut, zal de plaats 
van de kinderfysiotherapeut in deze keten-
zorg rondom een kind met schrijfstoornis-
sen helder afgebakend  moeten zijn. 
In figuur 1 is de plaats van de kinderfysiothe-
rapeut in BAO en de 1e-lijns zorg weergege-
ven. De kinderfysiotherapeut behoort tot de 
extern te consulteren zorgverleners, waarbij 
voorwaardelijk is dat er een samenwerking is 
met de IB’er. Het interne zorgteam is ontwik-
keld naar aanleiding van de wet WSNS, waar-
bij een aantal scholen een samenwerkings-
verband hebben met een regionaal expertise 
centrum (REC) en gebruik kunnen maken 
van een aanmelding bij de Permanente Com-
missie Leerlingenzorg (PCL) die adviseert 
over indicaties voor speciaal onderwijs  en 
leerling gebonden financiering/rugzakje, 
schoolfinanciering (LGF) of  persoonsge-
bonden budget (PGB) voor het zelf inkopen 
van zorg. De 1e-lijns kinderfysiotherapeut 
kan niet alleen geconsulteerd worden vanuit 

een schoolverband (IB’er of RT’er), maar ook 
direct door de ouders benaderd worden, al 
dan niet na een advies van school, de school-
arts of een andere hulpverlener (gezond-
heidszorgroute) .

In de scholen voor SBO en SO werkt de 
kinderfysiotherapeut in een Zorgadviesteam 
(ZAT) veelal in dienstverband, maar soms 
wordt ook hier gebruik gemaakt van de 
gezondheidszorg route. De rol en de taak 
van de kinderfysiotherapeut in de ketenzorg 
is het (mee)analyseren van het probleem 
vanuit zijn/haar eigen expertise. Op basis 
van een specifiek kinderfysiotherapeutisch 
onderzoek wordt vastgesteld of er sprake is 
van een schrijfstoornis en óf deze motorisch 
van aard is en dus tot het behandeldomein 
van de kinderfysiotherapeut behoort. De 
kinderfysiotherapeut kan aan school, ouders 
en andere behandelaars een advies geven 
op basis van zijn/haar bevindingen of een 
behandeling starten. 
Veelal zal er dan ook bij de diagnostiek, 
advisering en behandeling sprake moeten 
zijn van samenspraak met ouders, de IB’er, 
RT’er en leerkracht en indien van toepas-
sing andere leden van het Zorgadviesteam 
(AB’er, schoolarts, psycholoog, orthopeda-
goog).  

Figuur 1
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Schrijven als motorische stoornis  
Bij schrijfproblemen wordt een onderscheid 
gemaakt tussen een slordig handschrift en 
een schrijfstoornis. Vervolgens kan de vraag 
gesteld worden wie er nu feitelijk verant-
woordelijk is voor de remediering van de 
schrijfstoornis? 
Om hier duidelijkheid in te verschaffen is 
een verheldering van de terminologie een 
eerste stap.
Dysgrafie is een veelvoorkomende schrijf-
stoornis in het aanleren en uitvoeren van 
het motorisch deel van de schrijfvaardigheid 
zonder dat er sprake is van een intellectueel 
tekort of van een duidelijke neurologische 
stoornis3. Spellingsproblemen bij het schrijven 
worden dysorthografie genoemd8. 
Dysgrafie is een term die dus gebruikt wordt 
voor een handschriftstoornis, een stoornis in de 
de grafomotoriek. Het feit dat dysgrafie wordt 
beschreven als een stoornis in het aanleren 
en uitvoeren van de motorische component van 
de handschriftontwikkeling geeft aan dat 
daar de taak van een kinderfysiotherapeut 
zou moeten liggen. Deze definiëring dwingt 
ons wel om nader te benoemen wat een 
stoornis in het aanleren en een stoornis in 
de uitvoering precies inhouden en wat wij 
verstaan onder een motorisch component. 
Wanneer wij dit vastgesteld hebben, weten 
wij ook wie verantwoordelijk is voor een 
specifieke begeleiding van een specifieke 
stoornis in de ontwikkeling van het leren 
schrijven van een specifiek kind. 
In de classificatie van de International Clas-
sification of Functioning, Disability and 
Health, Children & Youth Version. (ICF-CY)9 
zijn twee beschrijvingen van schrijven opge-
nomen: ‘leren schrijven’ en ‘schrijven’. Het 
‘leren van activiteiten’, dus ook schrijven, 
is terug te vinden in het hoofdstuk Leren en 
toepassen van kennis (Activiteiten en parti-
cipatie: leren en toepassen van kennis, pg. 
129 ev). ‘Leren schrijven’ (d145) valt onder 
‘Basaal leren’ (d130-d159). Hierin worden 
alle voorwaarden verwoord die nodig zijn 
om o.a. te kunnen leren schrijven, waaron-
der het ontwikkelen van de vaardigheid om 
symbolen voor klanken, woorden of zinnen 
te produceren en het schrijven met een 
potlood op een stuk papier. Dit is verge-
lijkbaar met het leren schrijven in groep 
3. ‘Schrijven’ valt onder ‘Toepassen van 
kennis’  (d160-d179), vergelijkbaar met de 
kerndoelen van het taalonderwijs in Neder-
land. Uit deze classificatie komt helder naar 
voren dat er basale cognitieve en motorische 
vaardigheden aanwezig moeten zijn om de 
juiste symbolen betekenisvol te selecteren 
en weer te geven. De ICF-CY kan door de 

kinderfysiotherapeut gebruikt worden om 
de verschillende onderzoeksuitkomsten te 
klasseren.

Interessant is de vraag wanneer wij een 
schrijfprobleem uit de vraagstelling bij 
DTF een schrijfstoornis gaan noemen. In 
de diagnostische criteria van de DSM-IV 
wordt een onderscheid gemaakt tussen 
‘Stoornissen in de motorische vaardig-
heid’ (waaronder de diagnostische criteria 
van Developmental Coordination Disor-
der (DCD, F82)10 worden geklasseerd) en 
‘Leerstoornissen’ (waaronder de schrifte-
lijke uitdrukkingsvaardigheid (F81.8) wordt 
geklasseerd). Wanneer er nog geen sprake 
is van een geautomatiseerde schrijfvaardig-
heid, kan de aanwezigheid van gecombi-
neerde problemen (waarbij een interactie 
bestaat tussen de motorische uitvoering en 
de cognitieve processen) een aanleiding zijn 
om het schrijfprobleem als schrijfstoornis te 
benoemen.

Het diagnostisch onderzoek van de kinder-
fysiotherapeut zal dus voldoende bewijslast 
moeten aantonen om een behandeling 
van een schrijfstoornis te kunnen verant-

woorden. Er zal eerst vastgesteld moe-
ten worden met een gestandaardiseerde 
test óf er een stoornis in de motorische 
schrijfvaardigheid bestaat (stoornis in de 
motorische vaardigheid, F82). Verder is het 
noodzakelijk een procesanalyse te maken 
om ‘Leerstoornissen’ (waar de schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid (F81.8) wordt ge-
klasseerd),  voorwaardelijk voor het schrij-
ven van correcte zinnen als oorzaak uit te 
sluiten. Deze laatste voorwaarde valt onder 
de verantwoordelijkheid van het onderwijs. 
De kinderfysiotherapeut is verantwoorde-
lijk voor het maken van een differentiaal 
diagnose waarbij vastgesteld moet worden 
of er achterliggende lichamelijke stoornis-
sen zijn die vragen om nadere aanpassingen 
c.q. de prognose van de interventie beïn-
vloeden. Ook intelligentie speelt een rol bij 
de beoordeling en de prognose. Hoewel 
de diagnostische criteria van de DSM-IV 
voldoende lijken om een schrijfstoornis te 
benoemen, dient men zich te realiseren dat 
dit een momentopname is. Aangenomen 
mag worden dat schrijfstoornissen bij 
kinderen niet spontaan overgaan11. In een 
Zweeds onderzoek 12 werd echter gevon-
den dat 27% van de kinderen in groep drie 

Zes niveaus van het actiemodel voor schrijven

intentionele niveau 
Op dit niveau vindt de intentie, de bedoeling, plaats om iets te gaan schrijven.

linguïstische niveau (het taalkundige niveau)
Van belang op dit niveau is het gebruik van de kennis van woorden en hun betekenis, maar ook de kennis van 
de grammatica. Op dit niveau worden de concepten verzameld die nodig zijn voor de bedachte tekst.

lexicale niveau
Op dit niveau worden de woorden in ons geheugenwoordenboek opgezocht en vindt de zinsbouw plaats.

foneem-grafeem conversie niveau
Onder foneem verstaat men de kleinste betekenisonderscheidende spraakklank. Bijvoorbeeld k.aa.l in het 
woord kaal. Onder grafeem verstaat men de letter als beeld. Met conversie bedoelt men het omzetten van. Op 
dit niveau worden klanken dus omgezet tot letters en woorden. 

allograaf (letter) selectie en motorprogrammeringsniveau
In het model van handschriftproductie vindt de allograafselectie plaats in twee stappen. Op de eerste plaats 
wordt een bepaald lettertype geselecteerd. Dit zou een cursief lettertype, blokletters, kalligrafeerletter of 
hoofdletters,  kunnen zijn. Na deze selectie vindt de volgende stap plaats, namelijk de grafeem-allograaf 
omzetting. Deze omzetting leidt tot het activeren van een motorisch letterprogramma dat bij de gekozen 
allograaf hoort. In zo een motorisch letterprogramma ligt de spatiële (ruimtelijke) informatie opgeslagen met 
betrekking tot de vorm en de volgorde van de letteronderdelen. Het desbetreffende motorische letterpro-
gramma wordt tijdelijk in een soort motorisch buffer van uitgaande informatie opgeslagen.

parametrisatie en initiatie niveau
Op dit niveau vindt het werkelijk schrijven plaats (onder initiatie wordt hier verstaan het juist instellen van de 
beginpositie van de te schrijven letter). 

Tabel 1. Actiemodel voor schrijven 18
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schrijfstoornissen liet zien, maar dat vier 
jaar later deze bij de helft (14%) verdwenen 
waren. De onderzoekers schreven dit toe 
aan het tekort aan individuele instructie 
bij het aanleren van de schrijfvaardig-
heid, waardoor voor een aantal kinderen 
de beschikbare tijd voor het aanleren van 
de lettervormen niet overeenkwam met de 
leertijd die zij nodig hadden.
Het diagnostisch onderzoek van de kinder-
fysiotherapeut moet dan ook uitwijzen of 
er sprake is van een (motorische) schrijf-
stoornis en er gekozen kan worden voor 
een therapeutische ingangshoek, of dat er 
onvoldoende geoefendheid bestaat of een 
achterliggende taalstoornis die terugverwij-
zing naar de remedial teacher meer recht-
vaardigt. 
De kinderfysiotherapeut moet daarnaast de 
beoordeling van de schrijfvaardigheid plaat-
sen in een breder kader van de gezondheid 
van het kind dat onderzocht wordt. Soms 
is een schrijfstoornis een symptoom van 
achterliggende pathologie en kunnen afwij-
kende bewegingskenmerken ook in andere 
vaardigheden worden waargenomen.

Visie 
Van concept naar model naar taxonomie

Concept is een denkbeeldige voorstelling van 
een zaak of toestand met bepaalde vastlig-
gende kenmerken (bv. evenwicht).
Model is een vereenvoudigde voorstelling, 
beschrijving of nabootsing van (een deel 
van) de werkelijkheid (wetenschappelijke 
context). Een model kan getoetst worden  
(bv. model van actie).
Taxonomie de wetenschap van het indelen  
(taxon = groep). Dit begrip verwijst naar 
zowel de classificatie van dingen als naar de 
methode die aan de basis van deze classifi-
catie ligt. 

Onderwijskundigen en (ortho)pedagogen 
zijn de disciplines die zich bezig heb-
ben gehouden met het ontwikkelen van 
schrijfmethodieken. Opvallend is dat in de 
verantwoording van de methodieken nog 
weinig gebruik gemaakt wordt van recente 
wetenschappelijk gefundeerde leermodellen. 
Dit heeft ertoe geleid dat er vele verschil-
lende visies op leren schrijven leiden tot 

veel verschillende schrijfmethoden. Voor 
individuele kinderen kan dit soms betekenen 
dat het leren schrijven geremd wordt door de 
methode. Het leren schrijven en het ontstaan 
van schrijfproblemen wordt ook onderzocht 
binnen vakgebieden als psychologie en 
neurologie. Ook deze vakgebieden ken-
nen hun eigen theoretische concepten en 
aannames met eigen visies, concepten en 
wetenschappelijke resultaten. Het gevolg is 
dat het niet eenvoudig is voor de kinderfysio-
therapeut om alle wetenschappelijke kennis 
te overzien. Voor de kinderfysiotherapeut is 
het van belang een analyse model te kunnen 
hanteren dat voldoende wetenschappelijk 
onderbouwd is maar ook handvatten biedt 
om in de praktijk een analyse toe te passen. 
Analoog aan het taalmodel van Levelt13 is 
in Nederland wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar een model voor het (leren) 
schrijven. In Nijmegen heeft dit geleid tot het 
actiemodel voor doelgericht bewegen14,15, 
waarin zowel de cognitieve als motorische 
aspecten van bewegen zijn weergegeven. 
Omdat het model in een serie onderzoeken 
aan de hand van schrijfactiviteiten getoetst 
is, kan het in de klinische praktijk gebruikt 
worden om hypothesen te formuleren over 
de oorzaken van de geobserveerde schrijf-
stoornis en dus voor de kinderfysiotherapeut 
als hulpmiddel dienen om het schrijfproces 
te begrijpen. 
Smits-Engelsman et al.16,17herformuleerden 
het actiemodel zodanig dat het bruikbaar 
was om het schrijfproces te analyseren. 
Vervolgens hebben Nijhuis- van der Sanden 
en Smits-Engelsman een taxonomie voor 
schrijfstoornissen ontwikkeld.

Deze taxonomie kan gebruikt worden voor 
een procesanalyse, waarbij de fouten die 
zichtbaar zijn in het schrijfproduct, herleid 
kunnen worden tot een specifiek procesni-
veau.

Dit procesanalysemodel kan door de kin-
derfysiotherapeut worden gebruikt als om 
het klinisch redeneren te ondersteunen. De 
kinderfysiotherapeut gebruikt het schrijfpro-
duct van het kind en de observaties van het 
motorisch gedrag tijdens het onderzoek om 
hypothesen op te stellen. 
Zoals eerder vermeld is dus inzicht in het 
gehele proces van belang voor een duidelijke 
indicatiestelling kinderfysiotherapie. Motori-
sche schrijfstoornissen die behandelbaar zijn 
door de kinderfysiotherapeut moeten onder-
scheiden worden van schrijfproblemen die 
terug te voeren zijn op cognitief, gedragsma-
tig of pedagogisch en/of didactisch tekort-

Cognitief niveau

Procesniveau Soorten fouten
Intentioneel niveau

Linguïstisch niveau

Lexicaal niveau

Auditieve analyse/synthese

Visuele analyse/synthese

Foneem-grafeemkoppeling

Letterperceptie

Onduidelijk verhaal, motivatieproblemen

Grammaticale fouten, volgorde van de woorden in de zin klopt niet, let-
tergrepen en de consequenties niet bekend, d- en t-fouten enzovoort

Woordvindingsproblemen, foutieve woorden

Spellingsproblemen die samenhangen met klankverwarringen als u-ui of 
I-e, of s-z of f-v. 

Spellingsproblemen die samenhangen met visuele verwarringen, bijvoor-
beeld b-d, p-q, b-p.

Moeite om de klank aan het juiste letterbeeld te koppelen, dus hoort de b, 
zegt na maar kan de letter niet schrijven.

Problemen met het herkennen van de lettersporen: foutieve vormen, 
bijvoorbeeld drie bogen aan de m, of foutieve sporen, bijvoorbeeld 
doordraaien van de o.

Motorisch uitvoeringsniveau

Letterprogammering / oriëntatie

Parametrisatie

Initiatie

Fouten in de letteroriëntatie (verhouding tussen de lange letters, korte 
letters), fouten in de lettersporen, fouten in de letterverbindingen

Te veel of te weinig variatie in grootte, richting, druk, snelheid

Krachtsproblemen, tonusproblemen

Tabel 2. Taxonomie voor foutenanalyse per niveau van het actiemodel18
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schieten, waarbij een andere professional 
meer toegerust is om te interveniëren. 
Tijdens het onderzoek van kinderen met 
schrijfstoornissen is dus een procesanalyse 
van het schrijfgedrag noodzakelijk. Boven-
staande taxonomie is daarbij een hulpmid-
del. Daarnaast kan het concept van Keogh 
& Sugden (1985) en Newell (1986) gebruikt 
wordt om vorm te geven aan de veronderstel-
de relaties tussen kind, de taak en de omge-
ving19,20. In dit model worden de dynamische 
interacties tussen de persoonlijke kenmer-
ken van het kind, de taak die het kind uit-
voert en de omgeving waarin dit plaatsvindt 
weergegeven. Het geobserveerde gedrag is 
de resultante van deze interacties. Ook het 
succes van een interventie wordt door deze 
factoren bepaald. Zo kan een stoornis in één 
van de ontwikkelingsdomeinen van het kind 
(cognitief, taal, sociaal, emotioneel of moto-
riek) een ander domein van de ontwikkeling 
beïnvloeden. Ook de taakverschillen  spelen 
een rol, waarbij op schrijfgebied gedacht kan 
worden aan de verschillen in taalbelasting 
bij overschrijven, dictee en zelf verhalen 
schrijven. De omgevingsfactoren (school en 
familieomstandigheden) spelen bij schrijf-
stoornissen een cruciale rol in het ontstaan 
van problemen maar ook in het wel of niet 
slagen van een behandeling. Verwachtingen 
(hypothesen) over de mogelijke oorzaken 
van de schrijfstoornis worden vervolgens 
binnen een hypothese georiënteerd algo-
ritme (HOAC-II) gegenereerd.
De gegevens van belang om tot een analyse 
te komen zijn dus niet alleen afkomstig van 
de fysiotherapeut zelf. Deze kan wel op basis 
van dit actiemodel en deze taxonomie tot een 
ordening van gegevens komen, verkregen uit 
anamnese, onderzoek en observatie en hypo-
thesen formuleren over oorzaak en gevolg. 

Kinderfysiotherapeutisch onderzoek 
Wanneer ‘problemen’ bij het leren schrijven 
worden gesignaleerd door leerkracht en/
of ouders, dan moet als eerste beoordeeld 
worden of er inderdaad een stoornis is in 
de motorische uitvoering bij schrijven. Dit 
wordt getoetst aan de hand van een kwa-
litatieve observatie van het schrijfgedrag, 
een beoordeling van het schrijfproduct en 
een aanvullende taak analyse. Hoewel het 
in strikte zin niet mogelijk is de vaardig-
heid schrijven te splitsen in een afgeba-
kend motorisch en cognitief deel, is de 
taakbelasting bedoeld om het accent meer 
of minder te leggen op de verschillende 
procesniveaus. Het voordeel van het for-
muleren van hypothesen over oorzaken en 
verbanden geeft de mogelijkheid om tijdens 

het diagnostisch onderzoek of tijdens een 
behandeling op basis van theoretische en 
op evidentie gebaseerde feiten te voorspel-
len wat er gebeurt en daarmee kan een 
hypothese aangenomen dan wel verworpen 
worden. 
De kwalitatieve observatie richt zich op 
de houding, beschrijving van voorkeurs-
hand, pengreep en de beschrijving van de 
kwaliteit van de bewegingen in schouder, 
onderarm, pols en vingers. Daarnaast 
wordt gekeken naar omgevingskenmerken 
(stoel, tafel, papierplaatsing, invloed van 
schrijfmateriaal) en de invloed van de taak 
(verschil in uitvoering bij grote of kleine 
bewegingen).

Het meetinstrument dat meestal door 
de kinderfysiotherapeuten in Nederland 
wordt gebruikt voor de beoordeling van 
het handschrift is de Beknopte Beoorde-
lingsmethode voor Kinderhandschriften 
(BHK)21, een overschrijftaak van 5 minuten. 
Dit meetinstrument geeft informatie over 
vorm en snelheid van het overschrijven en de 
kwaliteit van de uitvoering en kan gebruikt 
worden vanaf eind groep 3. Bij verdenking 
van schrijfstoornissen voor eind groep 3 is 
het gebruik van andere meetinstrumenten 
aan te bevelen, zoals het natekenen van vor-
men, die wel op kleuter leeftijd of op groep 
3 niveau als bekend verondersteld kunnen 
worden en snelheidstesten om de vaardig-
heid van de potloodsturing te beoordelen22. 
Een aanvullende taakanalyse kan inzicht 
geven in de interactie tussen de taak en de 
omgeving en de uitvoering van de beweging 
en het  resultaat. Bij een dergelijke taakana-
lyse gaat men op dezelfde wijze aan de slag 
als in experimenteel onderzoek. Als men 
twijfelt aan het feit of het kind de letterspo-
ren wel geautomatiseerd heeft, kan men de 
taak laten uitvoeren zonder visuele controle: 
als het  kind wél met de ogen open de letters 
correct kan schrijven maar niet met de ogen 
gesloten, duidt dit op een nog niet geau-
tomatiseerd verloop van de beweging. Een 
andere manipulatie zou uitgevoerd kunnen 
worden op het niveau van het beheersen van 
bewegingen. Als een kind langzaam, met het 
puntje van de tong uit de mond en de neus 
op het papier, op de lijntjes kan schrijven is 
het goed te vragen de taak ook eens zo snel 
mogelijk uit te voeren. Wanneer het kind dit 
even goed uitvoert, zijn de vaardigheid en 
uitvoering niet het probleem maar lijkt er 
eerder sprake van een overmatige vorm van 
controle.  In Kinderfysiotherapie, hoofd-
stuk 7B worden de principes verzwaren, 
veranderen en verbinden nader uitgelegd in 

het kader van motorisch leren. Deze kennis 
kan ook gebruikt worden als onderdeel van 
de taakanalyse. 

Na dit basisonderzoek, waarmee vastgesteld 
kan worden of het kind al dan niet in staat is 
schrift te produceren dat past bij de leeftijd, 
de gemeten intelligentie en het onderwijs-
niveau (criterium A, DSM IV) en dus of er 
sprake is van een schrijfstoornis, start het 
redeneren. 
De casusbespreking zal het diagnostisch 
proces, volgens het hypothese georiënteerde 
algoritme voor clinici, praktisch invullen. 
Hierbij wordt tevens aangegeven welke 
overwegingen de kinderfysiotherapeut kan 
maken tijdens het invullen van de HOAC II.
Aan de hand van de hypothesen kan het 
onderzoek23 uitgebreid worden door middel 
van: 
1. taak veranderingen van de schrijfopdracht 

zoals dictee (bij het vermoeden van pro-
blemen in de auditieve of visuele analyse/
synthese)

2. het zelf verzinnen en schrijven van een 
tekst (bij het vermoeden dat het schrijven 
nog niet geautomatiseerd verloopt en een 
dubbeltaak tot een verslechtering van het 
handschrift leidt) 

3. het ‘production consistency observation 
sheet’ van Benbow24 (bij het vermoeden 
dat er onvoldoende constantie in de moto-
rische uitvoering is) 

4. voorbereidende schrijfvormen (bij het ver-
moeden dat de lettervormen onvoldoende 
beheerst worden) 

5. zo snel dan wel zo netjes mogelijk schrij-
ven 

6. specifiek onderzoek zoals een visuo-
motorische-integratie test (VMI)25 (bij 
het vermoeden dat het kind onvoldoende 
in staat is de letters te kopiëren door een 
probleem in de visuele waarneming of 
visueel-motorische integratie). 

7. kwalitatief motorisch onderzoek (indien 
de bewegingsuitvoering niet vloeiend 
verloopt). 

8. algemeen motorisch onderzoek (M-ABC 1 
of –2) wordt afgenomen bij het vermoeden 
dat de schrijfstoornis past in een algemene 
motorische achterstand

9. specifiek neurologisch of orthopedisch 
onderzoek kan deel uit maken van het 
diagnostisch onderzoek, als de observaties 
symptomen laten zien van pathologie (bv. 
tremoren of ernstige hyperlaxiteit). 

Om hypothesen te toetsen kan ook informa-
tie gevraagd aan de leerkracht (welke proble-
men laat het kind zien in welke omstandig-
heden). De invloed van de taak en de context 
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op het schrijfresultaat wordt beoordeeld 
door het handschrift en de uitvoering te 
vergelijken  in de verschillende omstan-
digheden: dictee, schrijfschrift, taal- en 
rekenschrift en meer vrij geschreven tekst als 
opstel, aardrijkskunde en geschiedenis. Op 
basis van dit hypothesetoetsend diagnostisch 
onderzoek kan de therapeut tot een conclu-
sie komen over de processen die verstoord 
zijn: het cognitieve proces (er is sprake van 
een leerstoornis, het kind kan niet lezen en/
of spellen), het perceptueel-motorische pro-
ces (het kind kan een visueel aangeboden let-
ter of vorm niet omzetten in een motorische 
handeling, soms een indicatie voor kinder-
fysiotherapie) of het motorische proces (het 
kind weet wat het moet schrijven maar kan 
de bewegingen niet correct uitvoeren, altijd 
een indicatie voor kinderfysiotherapie). Zie 
hiervoor ook hoofdstuk 20 in het leerboek 
kinderfysiotherapie.
Net als bij ieder ander motorisch onderzoek 
zal ook bij het onderzoek naar de schrijfvaar-
digheid  tenslotte een antwoord gevonden 
moeten zijn op de vraag: WIE heeft er een 
probleem; WAT is de aard en omvang van het 
probleem; HOE voert het kind de bewe-
gingen uit, in welke context en  tenslotte 
WAAROM denk ik dat het probleem bestaat 
en welke oplossing is er dan voor? Zonder 
deze vragen te beantwoorden is het niet 
mogelijk een behandelplan samen te stellen: 
het kind (wie: kind- kenmerken) voert een 
taak (wat: taak- kenmerken)  in een context 
(waar: context- kenmerken) op een bepaalde 
wijze (hoe: strategiekenmerken) uit en  daar 
is een bepaalde reden voor (waarom: hypo-
thesevorming).
Wie
Het kind heeft een aantal kenmerken (bv. 
lengte, leeftijd, voorkeurshand, aanwezige 
pathologie, aandacht, cognitie, leerfase), 
die van invloed zijn op de taak of actie welke 
het kind uitvoert. Met behulp van de ICF-CY 
worden de waargenomen functies, activitei-
ten en participatie geordend en de invloed 
van persoonlijke en omgevingsfactoren 
aangegeven. Kennis en inzicht in de verschil-
lende procesniveaus van het schrijven en 
de invloed van ontwikkeling, pathologie en 
leren daarop, zijn van belang om hypothesen 
te formuleren die de diagnostiek en behan-
deling ondersteunen. 
Wat
De taakkenmerken: wat houdt de taak in en 
wat maakt een taak makkelijker of moeilij-
ker? Hiermee wordt bedoeld dat er inzicht is 
in de verschillende voorwaarden die aanwe-
zig moeten zijn om een bepaalde taak te kun-
nen uitvoeren: anders gezegd welke proces-

niveaus worden bij een bepaalde uitvoering 
het meest belast (i.e. overschrijven, dictee, 
eigen tekst). Door een taak te verzwaren (bv. 
schrijf zo snel mogelijk of zo netjes moge-
lijk), of door veranderingen in de taak aan te 
brengen (bv. schrijven tussen twee lijntjes of 
meer complexe letters) of door variaties in 
de taak aan te brengen (groot versus klein of 
ogen open versus ogen dicht) kan geob-
serveerd worden of het kind een bepaalde  
taak kan uitvoeren (schrijfproduct meting, 
normgroep?). Informatie uit de anamnese, 
de foutenanalyses uit de schrijfschriften, de 
analyse uit het diagnostisch onderzoek be-
palen feitelijk welke taakanalyse uitgevoerd 
gaat worden. 
Hoe
Hoe voert dit kind deze taken uit, waardoor 
inzicht verkregen wordt in de strategieën die 
het kind gebruikt om de opgedragen taken 
uit te voeren. Wat doet het kind wanneer er 
veranderingen worden aangebracht, kan 
hij dit oplossen en kan inzicht verkregen 
worden in het oplossingsgedrag? Bij het 
schrijven kan hoe vormgegeven worden als 
kwalitatieve observatie (pengreep, drukre-
gulatie, vloeiendheid, nauwkeurigheid en 
snelheid van de bewegingen, kan de taak 
volgehouden worden, zithouding, schrijfbe-
weging, kwaliteit van een product, hand-
keuze). Daarnaast kan door gedragsobserva-
ties (zuchten, opgeven, ontwijken, heen en 
weer kijken, heen en weer schuiven) het  hoe 
beschreven worden. 
Waar
De context: wordt de test of het onderzoek 
uitgevoerd binnen dezelfde context als 
waarin de schrijfstoornissen worden aange-
geven, bv. de klas, of bij zelfstandig werken 
(wat is het verschil in omgeving, draagt dit 
bij aan de uitkomst, hoe is de omgeving van 
het kind, dragen de omgevingsfactoren ook 
bij aan het aangegeven probleem?)
Waarom
Het model van actie is een getoetst model, de 
taxonomie voor het schrijven is hierop geënt. 
Een hypothesevorming over het ontstaan 
van de schrijfstoornis kan hiermee gemaakt 
worden binnen het hypothese georiënteerde 
algoritme (HOAC II) voor clinici, waarbij ook 
gebruik gemaakt wordt van de ICF-CY. 

Conclusie
Dysgrafie is een handschriftstoornis, nader 
beschreven als een stoornis in het aanleren 
en uitvoeren van het motorisch component 
van de handschriftontwikkeling. 
Op basis van diagnostiek en analyse is het 
mogelijk om vast te stellen of er een stoornis 
is in het schrijfproduct of de schrijfbewe-

ging. Een aantal overwegingen spelen hierbij 
een rol.
Is het kind in staat zonder problemen mo-
torische schrijfsporen te produceren tijdens 
een eenvoudige taak, maar niet in staat dit 
te volbrengen tijdens het schrijven van een 
tekst, dan is er sprake van een cognitieve 
stoornis en is er geen indicatie voor kinderfy-
siotherapie.
Is het kind in staat motorisch een goed pro-
duct te leveren wanneer hij de volle aandacht 
erbij heeft, maar kan hij nog geen tempo 
leveren en geen dubbeltaken uitvoeren, dan 
heeft dit kind een (motorisch) leerprobleem 
en is het, meestal,  een kwestie van meer oe-
fenen, mits dit een onderdeel vormt van een 
meer algemeen motorisch probleem. 
Is het kind niet in staat vloeiend en met de 
juiste druk de juiste bewegingen te produce-
ren dan heeft hij een motorische schrijfstoor-
nis, die kan samenhangen met een algemeen 
motorische stoornis of met neurologische- 
dan wel andere lichamelijke stoornis waar hij 
ondersteuning voor nodig heeft. Uitgebreid 
kinderfysiotherapeutisch onderzoek is dan 
gewenst en zonodig verwijzing voor nadere 
diagnostiek. De motorische component van 
het schrijven is terug te vinden in de aanstu-
ring van de pen tijdens het schrijven. Is het 
kind in staat de lettergrootte, de letterrich-
ting, de druk op het papier en de pen en de 
snelheid bij het schrijven zo af te stemmen 
dat er een leesbaar handschrift ontstaat? Ook 
zithouding en pengreep zijn van belang bij 
deze observaties.
Daarnaast kan een kind een stoornis hebben 
in de praxie (handeling) die hem belemmert 
een visueel beeld in een beweging om te 
zetten. Een dergelijk dispraktisch beeld kan 
alleen bij het schrijven gezien worden, maar 
ook bij andere motorische taken. Ook dit 
kan een indicatie zijn voor kinderfysiothe-
rapie.
Een laatste overweging ligt op het gebied van 
de verschillen die er bestaan in de tijd die een 
kind nodig heeft om een nieuwe vaardig-
heid te leren. Wanneer de conclusie na 
onderzoek is dat er onvoldoende herhalin-
gen zijn gegeven voor een specifiek kind en 
extra schoolse instructie nodig is (remedial 
teaching), is het de taak van de kinderfysio-
therapeut dit leerproces te monitoren. Fitts 
en Possner27 leren ons dat het aanleren van 
een vaardigheid in fasen gebeurt. Elke fase 
kent zijn eigen specifieke kenmerken. Wan-
neer het kind in de eerste (cognitieve) fase 
de instructie niet goed begrepen heeft en dus 
het verkeerde letterspoor aanleert, heeft dit 
effect op het resultaat.  Dan helpt  herhalin-
gen aanbieden niet maar moet het foutief 
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opgestarte  leerproces gecorrigeerd worden 
vanaf het punt waar het fout ging. Dit kan 
een gecombineerde rol zijn van de kinder-
fysiotherapeut en de remedial teacher. In de 
associatieve leerfase, waar veel herhalingen 
een rol spelen, is het cruciaal dat de juiste 
beweging wordt ingeslepen en een mogelijke 
storing in het aanleren speelt dan ook een 
rol. Het automatiseren van de schrijfbewe-
ging kan typisch binnen de schoolse situatie 
plaatsvinden. Monitoring door de kinderfy-
siotherapeut is daarbij wel van belang. 
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Inleiding
Tom* is een jongen van 7 jaar  en 11 maan-
den, die eind oktober wordt aangemeld in 
een 1e lijns praktijk kinderfysiotherapie. 
De ouders hebben rechtstreeks contact opge-
nomen naar aanleiding van een observatie in 
de groep op school door een orthopedagoog. 
Deze heeft de ouders doorgestuurd om 
een intercollegiale consultatie* te doen. Zie 
verklarende woordenlijst*
 
Hulpvraag
De ouders en de orthopedagoog vragen om 
een advies. Zij vragen zich af of er een relatie 
is tussen het wisselende en herhaaldelijk 
onleesbare handschrift enerzijds en het 
onrustige en uitdagende gedrag van Tom 
anderzijds. Ouders verwoorden de hulpvraag 
als volgt: “Heeft Tom zoveel moeite met het 
schrijven, dat hij er boos van wordt? Of is hij 
om een andere reden zo negatief aanwezig 
en is dat de reden van zijn belabberde hand-
schrift?” De orthopedagoog vraagt zich bo-
vendien af of er een neurologisch probleem 
ten grondslag ligt aan de schrijfproblemen. 
Daaruit voortvloeiend wordt de vraag gesteld 
of kinderfysiotherapeutische begeleiding 
zinvol is.

Anamnese
Tom zit in groep 4 van het reguliere basison-
derwijs. Hij gaat met plezier naar school. In 
de groep vraagt hij veel individuele aandacht 
van de klassenleerkracht. Zijn leerpresta-
ties zijn ruim voldoende. Het schrijven is 
wisselend van kwaliteit: herhaaldelijk is zijn 
schrijfwerk onleesbaar, zowel in het schrijf-
schrift, als in zijn taalschrift, als bij het reke-
nen. Soms ziet zijn handschrift er keurig uit, 
zo vertelt moeder. Ook de hoeveelheid ge-
produceerd werk is wisselend: Soms heeft hij 

zijn werk niet af, soms levert hij zijn schrift 
als eerste in. De meegebrachte schrijfschrif-
ten bevestigen het beeld dat moeder schetst. 
De leerkracht beschrijft het gedrag van Tom 
als volgt: “Hij is goed gemotiveerd om netjes 
te schrijven, maar soms slaat hij als een blad 
aan de boom om, reageert dan weerbarstig, 
boos en nukkig. Ik weet niet hoe ik hem dan 
weer aan het schrijfwerk kan krijgen.  Hij 
gaat dan zijn eigen gang”. 
Vanaf mei groep 3 heeft Tom in een groepje 
van vier kinderen remedial teaching gehad, 
gericht op het verbeteren van het schrijven. 
Moeder vertelt over een soortgelijke situatie 
bij het zusje van Tom: ook zij heeft in groep 
3-4 een wisselend schrijfresultaat laten zien, 
maar haar gedrag is geen reden geweest tot 
nadere diagnostiek. Na het doubleren van 
groep 4 zijn haar schrijven en schoolloop-
baan vlekkeloos en heel plezierig verlopen. 
Zij zit nu in de brugklas HAVO/VWO.
Ouders geven geen problemen aan in ADL-
vaardigheden bij Tom. Hij zit op hockey. 
Vader begeleidt zijn team “omdat ik het 
moeilijk vind dit aan anderen over te laten 
vanwege het gedrag van Tom”, zo vertelt 
moeder. Ouders vertellen dat de school zich 
afvraagt of Tom mogelijk een stoornis bin-
nen het autistisch spectrum heeft. De klas-
senleerkracht beschrijft Tom als “een heel 
lief jongetje, maar nu ben ik even het lijntje 
met hem kwijt”. Ouders zelf denken meer 
aan een uitgesproken karaktertrek.

Voorgeschiedenis 
Moeder verwijst hierbij naar het observatie-
verslag van de orthopedagoog. Het eerste 
levensjaar van Tom was erg zorgelijk. Hij 
is 5 weken te vroeg geboren en is meteen 
opgenomen op de Intensive Care met een 
Apgarscore van 2/2 ( gegevens moeder). In 

verband met een slokdarmafsluiting moest 
hij al na enkele dagen geopereerd worden; de 
OK is succesvol verlopen. 
De vroegkinderlijke motorische ontwikke-
ling is zonder problemen verlopen, al heeft 
Tom niet gekropen vanwege een terugloop 
van de voeding in deze houding, zo vertelt 
moeder. De spraaktaalontwikkeling is ade-
quaat op gang gekomen. In sociaal-emotio-
neel opzicht heeft Tom steeds een ‘individu-
ele’ aanpak nodig gehad. Moeder illustreert 
dit met een aantal voorbeelden. Tom speelde 
en speelt graag alleen en bedenkt dan allerlei 
spannende verhalen, die hij vervolgens op 
zijn kamer gaat uitbeelden.

Inspectie van het meegebrachte schrijfwerk 
bevestigt het door moeder beschreven beeld: 
wisselende resultaten.  

Te toetsen hypotheses
In het navolgend diagnostisch onderzoek zul-
len de volgende hypotheses getoetst worden:  

Hypothese 1. Tom heeft primair een motorisch 
schrijfprobleem met onvoldoende fijn motorische 
vaardigheid (BHK21 en procesdiagnostiek bij 
verschillende grafische vaardigheden, on-
derdeel handvaardigheid MABC29, isoleren 
van bewegen bij fijn motorische en grafische 
activiteiten).

Hypothese 2. Tom heeft een motorisch schrijf-
probleem, gebaseerd op een neurologische stoornis 
(observatie tijdens de totale MABC, aanvul-
lend kinderfysiotherapeutisch en neurolo-
gisch onderzoek).

Hypothese 3. Tom heeft een onvoldoende 
concentratie/aandachtsspanne en/of motivatie, 
waardoor zijn prestaties bij het schrijven wisselend 
zijn (observatie van gedrag bij fijn  en sociaal-
motorische activiteiten en procesdiagnostiek 
van het schrijven). 

Hypothese 4. Tom heeft visueel-ruimtelijke en/of 
visusproblemen (onderzoek naar visuo-moto-
rische integratie (VMI25) en oogmotorische 
vaardigheden). Hoewel er vanuit de anam-
nese geen aanwijzingen zijn voor het bestaan 

Casus 
Een schrijfprobleem: niet altijd een 
kinderfysiotherapeutisch probleem.

Anneloes Overvelde*, Ida Bosga-Stork, Ria Nijhuis-van der Sanden
AnneloesOvervelde@gmail.com

In deze casuïstiek beschrijving is gebruik gemaakt van het Hypothesis-Oriented Algorithm for 
Clinicians II (HOAC-II) 1,23. Dit model is voor de fysiotherapie ontwikkeld om in de diagnos-
tiek en behandeling op basis van hypothesen problemen te identificeren, onderzoeken en 
behandelen. Voor een uitgebreide toelichting op dit model en het gebruik binnen de kinder-
fysiotherapie verwijzen wij naar het boek Kinderfysiotherapie. Daarnaast is gebruik gemaakt 
van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF-CY) 9 als clas-
sificatiesysteem. 
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van deze problematiek, moet het bestaan 
van visueel-ruimtelijke en/of problemen met 
oogmotoriek niet uitgesloten worden omdat 
deze veelvuldig (mede)oorzaak zijn van 
schrijfproblemen (niet-patiënt probleem, 
HOAC-II1). 
NB Deze hypothese zal getoetst wor-
den indien het schrijfprobleem van Tom 
onvoldoende verklaard kan worden vanuit 
voorgaande hypotheses.

Op basis van deze hypotheses moeten tijdens 
het onderzoek de volgende (sub)vragen ge-
operationaliseerd en beantwoord worden. 
• Is er sprake van een schrijfprobleem en 

hoe is dit probleem dan gedefinieerd?  
 - Is het schrijfresultaat afwijkend (afwij-

kingen in het schrijfspoor, de grootte                                         
en/of verhouding in de letters, alle let-
ters of specifiek, letterverbindingen, let-
tervorm)? BHK kan afgenomen worden, 
gezien de leeftijd en het leerniveau van 
Tom

 - Is er een afwijking in de schrijfhouding 
of de schrijfbeweging (penvatting, druk, 
vloeiendheid, snelheid, pols/vinger/el-
leboog bewegingen)? Observatie

 - Zijn eventueel aanwezige afwijkingen 
verschillend onder verschillende om-
standigheden (overschrijven, dictee, zelf 
verhaal schrijven, makkelijke of moei-
lijke woorden, onder tijdsdruk, ogen 
gesloten)? Procesbelasting van het schrijven

 - Worden er taalfouten gemaakt? Product-
analyse 

 - Wat is het schrijftempo? BHK
• Hebben de aandachtsspanne/ concentratie 

invloed op het schrijfproces? Hoe is 
motivatie? Observatie gedurende het gehele 
onderzoek

• Zijn er signalen van neurologische proble-
matiek (bijvoorbeeld tremoren, tics, ste-
reotype hypertonie, athetose of chorea) 
tijdens het schrijfproces en bij andere 
motorische activiteiten? MABC, aanvul-
lend  kinderfysiotherapeutisch en neurologisch 
onderzoek

• Is het schrijfproces zodanig te belasten, 
dat er frustratie- of vluchtgedrag op-
treedt? Procesbelasting

• Zijn er visuomotorische problemen, die 
mogelijk een verklaring vormen voor 
de schrijfproblemen in bovenstaand 
onderzoek? VMI, oogbewegingen

Kinderfysiotherapeutisch onderzoek

Doel eerste contact: Verzamelen van 
gegevens m.b.t. het schrijfproduct, het 
schrijftempo, inzicht verkrijgen in spontane 

schrijfproces, fijnmotorische en sociaal-
motorische vaardigheden, de visueel-moto-
rische integratie, oogbewegingen, observatie 
van het gedrag tijdens het gehele contact.

Tijdens dit eerste contact worden aller-
eerst de BHK, de Movement ABC en de 
VMI afgenomen teneinde kwantitatief en 
kwalitatief gegevens te verkrijgen omtrent 
zijn grafomotorische en algeheel motorische 
ontwikkeling in vergelijking met leeftijds-
genootjes. Aansluitend wordt aanvullend 
kinderfysiotherapeutisch onderzoek gedaan, 
hier bestaande uit een aantal neurologische 
items, onderzoek naar fijn motorische vaar-
digheden, in-hand manipuleren en onder-
zoek naar de oogbewegingen. Ter afsluiting 
worden een aantal sociaal-motorische 
vaardigheden (o.a. hockey) bekeken om 
een indruk te krijgen van zijn gedrag tijdens 
leeftijdsgerelateerd spel.
Doel tweede contact: Het tweede contact 
is gericht op procesdiagnostiek van het 
schrijven en observatie van het gedrag bij alle 
onderdelen van dit grafische onderzoek. 
Hierbij worden diverse onderdelen van het 
motorische schrijfproces belast in de vorm 
van verzwaren/ maar ook verlichten van de op-
drachten (veranderen van moeilijkheidsgraad, 
tempo en nauwkeurigheidseisen, toepassen 
van een dubbeltaak).  Voor de verschillende 
onderdelen van deze grafische taakbelasting 
wordt het leerstadium bepaald (cognitieve, 
associatieve of autonome stadium). 

Algemene indruk:
Tom heeft een open blik. Hij vertelt eigenlijk 
geen tijd te hebben vanwege een buitenspeel-

afspraak, maar “M’n moeder vindt het 
erg belangrijk voor me en ze bakt straks 
pannenkoeken”. In het contact neemt hij 
een afwachtende houding aan. Hij reageert 
herhaaldelijk onzeker (vraagt opdracht na, 
kijkt moeder vragend aan). Hij is goed gemo-
tiveerd mee te doen zowel bij de motorische 
taken als bij de grafische opdrachten Hij zit 
onrustig op zijn stoel, werkt gehaast bij alle 
taken, wacht de instructie niet af (begint al 
aan een nieuwe taak, voordat de instructie 
is afgerond). Ook bij visueel aangeboden 
opdrachten, zoals bij de diadochokinese 
(pro-supinatiebeweging), start hij tijdens de 
instructiefase met de uitvoering. Tom is een 
sterk verbaal ingesteld kind, hij praat veel 
en met een onrustig en gehaast taalgebruik. 
Hij vraagt een aantal malen om extra uitleg, 
maar wacht mijn antwoord niet af. Zijn 
begrip voor de opdrachten en het maken 
van een bewegingsvoorstelling zijn goed 
(een aantal complexe opdrachten voert hij 
na 1 keer mondelinge instructie correct uit). 
Tom heeft een goed besef van ruimte en tijd. 
Bij (vermeend) falen laat hij een impulsieve 
reactie zien (“Pfff, wat ingewikkeld, dat doe 
ik niet”). Tom heeft herhaaldelijk sturing 
nodig. Hij heeft duidelijk baat bij de rust en 
structuur van de 1 op 1 situatie, zo geeft moe-
der aan het eind van het tweede contact aan. 

Motometrisch onderzoek: 
Op de BHK, een beoordelingsmethode voor 
kinderhandschriften, behaalt hij op 12 van 
de 13 te scoren onderdelen een ruwe score 
van 20 punten. Het onderdeel ‘naar rechts 
verlopende marge’ kan niet gescoord worden 
omdat Tom ondanks herhaalde instructie de 
zinnen achter elkaar doorgeschreven heeft, 
want “Zo moet ik dat op school ook doen, 
anders kost het teveel papier, zegt mijn juf-
frouw”. Vanwege deze onjuiste uitvoering 
kan een ruwe score niet berekend worden. 
Op de volgende items: te groot schrift, 
schommelend regelverloop, onderbroken 
overgangen en ontbrekend grootteverschil 
behaalt hij een ruwe score van 3 of meer. 
Zijn schrijftempo valt in de eerste deciel (48 
lettertekens in 5 minuten), waarbij opge-
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merkt moet worden, dat Tom tijdens het 
schrijven herhaaldelijk is aangespoord niet te 
praten, maar verder te schrijven. 

Movement ABC, first edition, band 7-8 
jarigen, Nederlandse normering: handvaar-
digheid  0/1/0 (> p15), balvaardigheid 0.5/1 
(>p15), statische en dynamische balans 5/5/0 
(<p5) met een totale motorische score op 
de 5e percentiel, een score die veroorzaakt 
wordt door uitval bij de items statische 
en dynamische balans. Opgemerkt moet 
worden dat Tom tijdens de uitvoering van de 
items statische en dynamische balans door-
lopend om zich heen kijkt en niet in staat is 
de aandacht te richten. 
Op de Beery, test voor Visueel Motorische 
Integratie (VMI) behaalt hij een score op de 
25e percentiel (ruwe score 18). Observatie 
van het proces tijdens de afname van de 
VMI laat een goede opbouw (en inzicht) 
van de leeftijdsgerelateerde figuren zien. 
De afstemming van bewegen (te herkennen 
aan aansluitpunten bij cirkel, vierkant) is 
eveneens goed. Conform de handleiding van 
de VMI geeft de uitvoering van de test geen 
aanleiding tot afname van de subtests van 
visuele herkenning en motorische uitvoering 
afzonderlijk. 

Kwalitatieve observatie grafomotorische vaardig-
heden
Tom werkt rechtshandig met een lage dyna-
mische driepunts-greep (vingers op het slijp-
sel van het potlood). Hij beweegt voldoende 
geïsoleerd vanuit pols en vingers. Hij knijpt 
hard in het potlood. De oog-handafstand 
wisselt doorlopend tijdens alle grafische 
items en varieert tussen 5 en 20 cm. Bij de 
BHK legt hij herhaaldelijk zijn hoofd op de 
linker onderarm. Dit patroon is niet consi-
stent vergeleken met de andere schrijftaken. 

Procesdiagnostiek bij grafomotorische vaardigheden
Bij het kopiëren van de tekst van de BHK 
blijkt hij niet alle lettervormen en letterver-
bindingen te kennen (r, z, ba, er, og). Opval-
lend is zijn fysiek onrustige reactie hierop 
(schuiven op de stoel, opstaan, draaien met 

het potlood). Het schrijfresultaat per letter is 
fraai. De onregelmatigheden in ruimtelijke 
indeling zijn opvallend, niet alleen bij de 
BHK, maar ook bij andere grafische taken 
(indeling papier, wisselende grootte van 
lussen). Tijdens de uitvoering van letters en 
woorden is een vloeiend en vlot bewegings-
verloop te zien. 
Tijdens de 5-minuten schrijven (BHK)  
neemt Tom vele en ‘langdurige’ pauzes (naar 
buiten kijken, praten over de hockey). 
Tom maakt 1 omkering (wie-> wei) en 
laat 1 visuele fout zien (zijn->zein). Bij het 
kopiëren 
van een voorgeschreven zin in verbonden 
schrift worden de letterverbindingen correct 
uitgevoerd. 

Procesbelasting bij eenvoudige grafische 
vaardigheden laat zien dat bewegingen 
vanuit pols en vingers geïsoleerd en vloeiend 
verlopen (scribble-wiggle*, kleuren). De 
herhaalde uitvoering van een aantal een-
voudige figuren is consistent voor zowel de 
volgorde van bewegen als de afstemming van 
bewegen, en voor zowel met geopende als 
met gesloten ogen (Production Consistency 
Sheet van Benbow)24. 

Bij verzwaren van de grafische taak, het afne-
men van een aantal zinnen in dicteevorm laat 
Tom allereerst een weerbarstige reactie te 
zien: “Ik heb nu geen zin meer, ik heb toch 
al heel veel gedaan”. Na enige aansporing 
gaat Tom goed aan het werk: Het resultaat 
is vergelijkbaar met de BHK. Zijn tempo ligt 
nu duidelijk hoger. Na een gesprekje over 
zijn komende verjaardag schrijft hij hier een 

kort opstel over. Globaal analytisch bekeken 
zijn resultaat en tempo voldoende. Inhoud 
en zinsbouw zijn goed. Wel zijn er meerdere 
spellingfouten te zien. Tijdens dit opstel 
schrijven blijft Tom aan de taak.

Fijne motoriek 
Enkelvoudige fijn motorische vaardigheden 
(plaatsen van de pinnetjes in het plankje, 
MABC), verlopen matig wat betreft afstem-
ming van bewegen bij de homing-in fase*. 
Manipuleren van pinnetjes in de hand is 
goed. Inzicht in een complexe vaardigheid 
zoals het leren duimen draaien is goed: Tom 
heeft het snel door en heeft er veel plezier 
in. Deze nieuwe vaardigheid verloopt al na 5 
keer efficiënt en vloeiend.

Neurologisch onderzoek8

Top-top, top-neus, proef van Mingazzini: 
geen bijzonderheden. Diadochokinese: 
meebewegen schouder en elleboog ca.10 
cm, terugval naar symmetrische uitvoering. 
Leeftijdsadequaat. 
Alternerend bewegen (handen openen en 
sluiten) verloopt onvoldoende vloeiend (wis-
selend ritme, meebewegen van elleboog en 
schouder). Vingerrepetitie*: 20 keer/ 7 sec. 
Geen bijzonderheden.

Observatie oogbewegingen
De oog-volg-bewegingen verlopen vloei-
end in alle richtingen. Convergeren op een 
afstand van ca. 20 cm lukt, maar Tom kan dit 
slechts 5 seconden volhouden. Geen bijzon-
derheden bij testen van laterale gezichtsveld. 
Tijdens de algehele observatie is er geen 
aanleiding om aanvullend onderzoek (zoals 
King-Devick) te doen.

Observatie sociaal-motorische vaardigheden
Tom heeft veel plezier bij het samen hoc-
keyen. Hij showt mij een nieuw aangeleerd 
hockeytrucje. Wanneer ik vertel, dat we gaan 
overgooien met een tennisbal, verdwijnt hij 
naar het toilet en komt pas na lange tijd en 
na herhaaldelijk aandringen van moeder 
weer tevoorschijn. Het overgooien verloopt 
goed. Een nieuwe vaardigheid (met twee 
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ballen tegelijkertijd heen & weer overgooien 
naar elkaar) leert hij snel aan.

Terug naar de hypotheses
Op basis van observatie en onderzoek tijdens 
het eerste en tweede contact kunnen de 
volgende hypothese aangenomen dan wel 
verworpen worden.
1.  Primair motorisch schrijfprobleem met onvol-

doende fijn motorische vaardigheid 
Motorische voorwaarden voor het schrijven 
zijn in voldoende mate aanwezig: eenvoudige 
grafische taken verlopen soepel en adequaat, 
schrift ziet er op letter- en woordniveau fraai 
uit, bij kopiëren is vormweergave van letters 
voldoende, meer complexe schrijftaken 
hebben geen invloed op schrijfresultaat of 
op tempo. Bij voldoende aandacht is zijn 
schrijftempo leeftijdsadequaat. 
Er is geen sprake van een schrijfprobleem 
gebaseerd op onvoldoende grafomotorische 
vaardigheden. Wel zijn een aantal lettervor-
men en de letterverbindingen nog onvol-
doende geautomatiseerd. 
Het lage tempo van uitvoeren van de BHK 
in de eerste deciel is afwijkend. Vooralsnog 
wordt aangenomen dat deze score te wijten 
is aan het onvermogen van Tom zijn aan-
dacht te richten. 
Bij de interpretatie van de BHK is rekening 
gehouden met het tijdstip van afname: okto-
ber, groep 4.

2. Neurologisch probleem 
De nog ‘jong-kinderlijke’ uitvoering van de 
diadochokinese en het alternerend bewegen 
zijn de enige signalen van neurologische 
onrijpheid. 
In het kinderfysiotherapeutisch onderzoek 
komen geen aanwijzingen naar voren voor 
een neurologische stoornis 8,30.

3.  Gedragscomponenten in de vorm van onvoldoen-
de concentratie/ aandachtsspanne/ motivatie

De concentratie en aandacht bij de diverse 
grafische en motorische vaardigheden zijn 
wisselend en lijken bepaald te worden door 
de motivatie voor de taken. De uitvoering 
bij de verschillende taken en het schrijven 
wordt bepaald door de mate van motivatie, 
concentratie en aandacht. Er is sprake van 
snel wisselend gedrag: frustratie bij foute 
letterverbindingen, coöperatief gedrag bij 
kopiëren van dezelfde letters, externe at-
tributie (“Zo moet dat van mijn juffrouw”), 
ontwijkgedrag (bij overgooien) en enthousi-
ast gedrag (bij hockey).
Vanuit kinderfysiotherapeutisch onderzoek 
zijn er geen aanwijzingen voor een primaire 
concentratiestoornis, maar de motivatie van 

Tom voor de grafische taken wisselt en is 
moeilijk voorspelbaar.

4.   Visueel-ruimtelijke en/ of problemen met 
 oogmotoriek

Tom heeft een leeftijdsadequate uitvoering 
van de VMI. De vormfouten tijdens het 
schrijven en de foutieve letterverbindingen 
kunnen niet teruggevoerd worden op een on-
voldoende visueel-motorische vaardigheid.
Tijdens het onderzoek legt Tom herhaalde-
lijk zijn hoofd neer. Convergeren is slechts 
kortdurend mogelijk. Op dit moment wordt 
aangenomen dat deze observaties uitin-
gen zijn van het onvoldoende richten van 
aandacht. 
NB: De optie ‘falende oogmotorische vaar-
digheden’ als bijkomende factor kan verder 
onderzocht worden, wanneer deze uitingen 
blijven bestaan na verbetering van het gedrag 
en adequate volgehouden aandacht en con-
centratie. Verwijzing naar een optometrist is 
dan geïndiceerd.

Conclusie
Op basis van dit uitgebreide kinderfysiothe-
rapeutisch diagnostisch onderzoek kan een 
visuele perceptie stoornis of een motorisch 
stoornis als oorzaak voor het wisselende 
schrijfgedrag uitgesloten worden. Ook 
zijn geen aanwijzingen gevonden voor het 
bestaan van een schrijfstoornis op basis van 
een neurologische stoornis.
Tijdens dit onderzoek zijn er een aantal dui-
delijke signalen geweest, welke er op wijzen 
dat gedragsfactoren een duidelijke rol spelen 
bij het wisselende schrijfresultaat. Motivatie 
voor de taak is bij Tom van cruciaal belang 
voor een goed resultaat. In zijn gedragsmatig 
reageren is hij voor mij niet altijd voorspel-
baar en invoelbaar. Het feitelijke gedrag 
stemt overeen met de beschrijving van het 
gedrag tijdens observatie van de orthopeda-
goog.

Gelet op bovenstaande kan geconcludeerd 
worden dat kinderfysiotherapeutische 
begeleiding niet geïndiceerd is. Wel is het 
raadzaam de nog onvoldoende geautomati-
seerde letterverbindingen (en wellicht ook 
de hoofdletters)  te oefenen binnen een ge-
structureerde situatie, zoals bij de remedial 
teacher. In een aanvullend gesprek met de 
remedial teacher is een handelingsplan ten 
behoeve van het aanleren en automatiseren 
van letterverbindingen en hoofdletters door-
gesproken. 
Bovendien is met ouders en orthopedagoog 
besproken dat de gedragsproblemen zijn 
leerbaarheid m.b.t. het schrijven ernstig in 

negatieve zin beïnvloeden. Om meer inzicht 
te krijgen in de juiste gedragsmatige aanpak 
is nadere diagnostiek door een psycholoog/ 
kinderpsychiater geadviseerd. 

Verklarende woordenlijst
Bij intercollegiale consultatie roept de 
consultvrager hulp en advies in van een 
deskundige collega in een ander vakgebied 
(intercollegiaal consultant). Collegiale con-
sultatie is een relatief eenvoudige methode 
die o.a. in het onderwijs gebruikt wordt 
teneinde een eerste inzicht te verkrijgen in 
problematiek rondom een kind.  
Remedial Teaching (RT)
Bij remedial teaching worden leerlingen on-
derzocht met behulp van een intakegesprek, 
toetsen en/of observaties. De remedial tea-
cher probeert op die manier een beeld te krij-
gen met welke zaken de leerling precies een 
probleem heeft. Als er eenmaal een diagnose 
is gesteld, wordt ook een handelingsplan 
met doelen gemaakt, die de begeleiding voor 
een vaste periode vastlegt. Wat hierna volgt 
is de echte remedial teaching, die volledig is 
toegespitst op het probleem van de individu-
ele leerling. De bedoeling is dat de leerling 
na deze periode vaardigheden bezit om met 
de stoornis om te gaan, en dat hij of zij weer 
met de eigen groep kan meedoen. Remedial 
teaching is geen bijles, want daarbij gaat het 
om specifieke vakkennis die voornamelijk 
herhaald wordt. 

Scribble-wiggle
Het kind werkt vanuit de uitgangspositie 
voor het schrijven. Het kind doorkruist in 
een soepele beweging steeds een stip en 
maakt op deze manier vele ‘bloemblaadjes’ 
in alle bewegingsrichtingen door het ‘hart’ 
van de ‘bloem’. Doel van deze oefening is dat 
het kind in de juiste houding leert soepel te 
bewegen vanuit pols-vingers. Uit: Olsen JZ. 
Handwriting Without Tears, Kindergarten 
Teacher’s Guide. 2003. www.hwtears.com 
en zie ook: Landy JM, Burridge KR, Fine 
Motor Skills & Handwriting Activities for 
Young Children, Teaching, Remediation and 
Assessment. 1999. www.phdirect.com 

Homing-in fase
Doelgerichte bewegingen bestaan uit twee 
fases: een geprogrammeerde startfase en 
de gecontroleerde eindfase, waarbij met ge-
bruik van visuele feedback het eindpunt be-
reikt wordt = homing-in fase.  Uit: Schmidt 
RA & Lee TD, Motor Control and Learning, 
A Behavioral Emphasis, 4th Edition, 2005, 
Chapter 5. 
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CASUS IN HOAC

Algoritme voor kind met schrijfproblemen (volgens HOAC-II deel 1, zie ‘Schrijfproblemen: kinderfysiotherapie als onderdeel van ketenzorg’ )

Verwijzing via : DTF, advies aan ouders en orthopedagoog over de relatie tussen schrijfprobleem en gedrag

Groep 4, BaO, wisselende kwaliteit en tempo, RT: geen verbetering; ruim voldoende leerprestaties; gedragsmatige component op school, sport en thuis aanwezig

Inventariseer de problemen op de ICF (WHO, 2001) niveau’s vanuit kind en vanuit ouder en/of school.

Functies/ anatomische eigenschappen Activiteiten niveau Participatie niveau

Onrustig Herhaaldelijk onleesbaar schrift Frustratie en vluchtgedrag bij schrijfwerk

Volgehouden aandacht? Wisselende uitvoering en tempo Hockey

Ruim voldoende leerprestaties 

Persoonlijke factoren Externe factoren

Wisselend gedrag van coöperatief en goed gemotiveerd tot boos en gefrustreerd.
Motivatie?

Betrokken ouders 
Remedial teaching vanaf mei groep 3
Betrokken leerkracht in groep 4

Formuleer hypothesen en stel onderzoeksstrategie vast: Inschakelen andere discipline?

Tom heeft primair een motorisch schrijfprobleem met onvoldoende fijn motore vaardigheid  als oorzaak (BHK, VMI en procesdiagnostiek bij verschillende grafische 
vaardigheden, onderdeel handvaardigheid MABC, isoleren van bewegen bij fijn motore en grafische activiteiten)

Het motorische schrijfprobleem is gebaseerd op een neurologisch probleem (observatie tijdens MABC, aanvullend kinderfysiotherapeutisch en neurologisch onderzoek, 
observatie tijdens sociaal-motorische vaardigheden).

Tom heeft een onvoldoende concentratie/aandachtsspanne en/of motivatie, waardoor zijn prestaties bij het schrijven wisselend zijn (observatie van gedrag bij motorische 
activiteiten en procesdiagnostiek).

Tom heeft visueel-ruimtelijke en/of visusproblemen (onderzoek naar visuomotore integratie VMI en oogmotorische vaardigheid).

Persoonlijke factoren Externe Factoren

Tom heeft onvoldoende motivatie voor schrijftaken Schrijfmethode (onvoldoende herhaling) 

Kinderfysiotherapeutisch onderzoek Contact orthopedagoog

Vaststellen van de omvang en aard van het schrijfprobleem door afname BHK / 
schrijfobservatie en procesbelasting( basisvormen, letters, combinatie letters, 
alfabet, woordjes, overschrijven, dictee, vrije tekst).
Vast stellen van het leerniveau van het schrijven bij deze verschillende onderdelen.

Vaststellen fijn en/of grof motorische problemen middels afname van de MABC en 
aanvullend leeftijdsgerelateerd vaardighedenonderzoek.

Vaststellen van aanwijzingen voor  neurologische stoornis.

Vaststellen van concentratie-/aandachtsproblematiek/ motivatie d.m.v. observatie 
gedurende alle onderdelen van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek.

Mogelijkheid onderzoeken van andersoortige problematiek (VMI, oogbewegingen) 

Gegevens observatie orthopedagoog koppelen aan observatie gedrag tijdens 
kinderfysiotherapeutisch onderzoek.
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Gegevens kinderfysiotherapeutisch onderzoek

Functies/ anatomische eigenschappen Activiteiten niveau Participatie niveau

Neurologische testen: g.b. BHK: niet te berekenen
Score >3 bij items: te groot schrift, schommelend 
regelverloop, onderbroken overgangen en ontbrekend 
grootteverschil.
BHK snelheid: 1e deciel
MABC: statische en dynamische balans <P5
Manipuleren: g.b. 
Aanleren complexe vaardigheid: goed en snel
VMI 25e percentiel
Oogmotorische vaardigheden: convergeren matig

Hockey: goed 
Tennisbal: goed en snel aan te leren

Persoonlijke factoren Externe factoren

Goede motivatie bij motorische taken 
Wisselende motivatie voor grafische taken
Herhaaldelijk onrustig en impulsief reageren
Plezier, 1 x vluchtgedrag

Rust en structuur verbeteren zijn werkhouding

In KFT onderzoek komen geen motorische problemen naar voren. Bij de schrijftaken zijn motivatie en inzet veelal voldoende, maar wisselend.

Bij bestaand probleem
Hypothesen opstellen 

Bij te verwachten probleem
Beargumenteren

Geen sprake van een motorisch probleem
Geen concentratie probleem
Wel duidelijke gedragsmatige component aanwezig, waardoor de aandacht 
niet volgehouden wordt

Inschakelen  andere discipline Inschakelen  andere discipline

Advies aan RT 

Verwijzen naar psycholoog/kinderpsychiater voor andere diagnostiek 
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Inleiding en doel van de studie
In de literatuur wordt perinatale asfyxie vaak 
beschreven als een belangrijke oorzaak van 
neurologische ontwikkelingsstoornissen, 
zoals cerebrale parese (CP).1,2 Echter CP is 
meestal  niet het gevolg van zuurstoftekort 
rond de geboorte3,4,5,6 en veel kinderen die 
een perinatale asfyxie hebben doorgemaakt 
ontwikkelen zich normaal.7,8

Het is tot op heden onduidelijk welk kind 
met asfyxie neurologische schade aan die as-
fyxie overhoudt en welk kind niet. Afbeeldin-
gen van het neonatale brein met behulp van 
de modernste beeldvormende technieken, 
die vooral in universitaire centra beschikbaar 
zijn, lijken  veelbelovend in het voorspellen 
van de gevolgen van asfyxie.9,10 Echter deze 
nieuwste technieken zijn vaak niet voorhan-
den in perifere centra. Het voorspellen van 
neurologische schade na perinatale asfyxie 
blijft zodoende moeilijk.
Ook de vele definities, die gebruikt worden 
om asfyxie aan te geven en de verschillende 

opvattingen over dit beeld maken het stel-
len van een prognose niet gemakkelijker. 
Was traditioneel gezien met name de lage 
Apgar score en een lage pH-waarde van het 
navelstrengbloed een belangrijke aanwijzing 
voor asfyxie,3,11in veel recente onderzoeken 
wordt de term asfyxie alleen gebruikt als de 
pasgeborene naast verschijnselen van hypo-
xemie (onvoldoende zuurstofgehalte van het 
bloed) ook symptomen van een neonatale 
encefalopathie (neurologische disfunctie) 
laat zien.2,12,13 Maar ook hier geldt dat, ana-
loog aan CP, een groot deel van de gevallen 
van neonatale encefalopathie niet veroor-
zaakt wordt door hypoxische-ischemische 
incidenten.14,15 
Het doel van het huidige onderzoek is om 
de bijdrage van pre- en perinatale risicofac-
toren aan de neurologische conditie rond 
de geboorte en op de leeftijd van 3 maanden 
van à terme geboren kinderen met perinatale 
asfyxie te analyseren op de neonatologie 
afdeling van een perifeer ziekenhuis. We 

hebben kinderen met en zonder neonatale 
encefalopathie geïncludeerd, omdat deze 
populatie representatief is voor de kinderen, 
die klinisch behandeld worden in een streek-
ziekenhuis. 
De neurologische conditie werd onderzocht 
door het beoordelen van de kwaliteit van 
General Movements.  Deze methode is een 
non-invasieve, sensitieve methode om de 
integriteit van het jonge zenuwstelsel te 
evalueren16,17 en als zodanig aanvullend aan 
het neurologisch onderzoek van de kinder-
arts. Eenmaal eerder werd een soortgelijk 
onderzoek verricht.18 De kinderen uit dat 
onderzoek hadden ernstiger vormen van 
asfyxie; het ging hierbij om kinderen met 
asfyxie én tekenen van neonatale encefalo-
pathie (Sarnatscore ≥ 2)19 opgenomen in een 
universitair centrum. Andere onderzoeken, 
waarin de GM-methode gebruikt werd, 
bevatten soms ook een aantal kinderen met 
asfyxie. De conclusie van deze onderzoeken 
was, dat beoordeling van GMs in popula-
ties van risico-kinderen een waardevolle en 
betrouwbare manier was om neurologische 
disfunctie en gedragsproblemen te voorspel-
len.20,21,22

Methode en studiegroep
De studiegroep bestond uit 64 à terme gebo-
ren kinderen met perinatale asfyxie, opgeno-
men in het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn, 
tussen januari 1999 en juli 2005. A terme was 
gedefinieerd als > 36 weken postmenstrueel 
(PM) Inclusiecriteria voor asfyxie uit het toen 
geldende protocol van de afdeling neonato-
logie van het Gelre Ziekenhuis waren: het 

Kwaliteit van general movements bij à terme 
 geboren kinderen met asfyxie.
Een onderzoek in een regionaal ziekenhuis.

Patricia van Iersel*, Saskia Bakker, Arnold Jonker, Mijna Hadders-Algra

In juni 2000 beschreef ik in dit tijdschrift het protocollair filmen en beoordelen van General 
Movements in een perifeer ziekenhuis gedurende twee jaar. Mijn belangrijkste doel, geformu-
leerd aan het eind van dit artikel, was te komen tot een meer gestructureerde opzet van het 
GM - onderzoek met een vervolg traject. 
Een en ander resulteerde in het starten in 2001 van een follow-up onderzoek van à terme 
geboren kinderen met perinatale asfyxie, opgezet en uitgevoerd door de vier bovengenoemde 
auteurs, waarvan wij de eerste resultaten in dit artikel willen beschrijven. 

Mevr. P.A.M. van Iersel, kinderfysiotherapeut Gelre 
Ziekenhuizen, Apeldoorn *
Drs. C.M. Bakker, kinderarts Gelre Ziekenhuizen, 
Apeldoorn
De heer A.J.H. Jonker, fysiotherapeut en medisch 
fotograaf Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
Prof. Dr. M. Hadders-Algra, Beatrix Kinderziekenhuis, 
Instituut voor Ontwikkelingsneurologie, UMCG, 
Groningen

* Patricia van Iersel
   pat.iersel@planet.nl 

Samenvatting:
Achtergrond: perinatale asfyxie kan resulteren in ontwikkelingsproblemen. Het beoordelen van de kwaliteit 
van General Movements (GMs) is een niet invasieve onderzoeksmethode, waarmee de functie van het zenuw-
stelsel op vroege leeftijd onderzocht kan worden. 
Doel van het onderzoek: het onderzoeken van verbanden tussen de kwaliteit van General Movements van à 
terme geboren kinderen met asfyxie en perinatale risicofactoren, in een perifeer ziekenhuis.
Methode: De studiegroep bestaat uit 64 à terme geboren kinderen met perinatale asfyxie. Hun GMs werden 
op een gestandaardiseerde wijze beoordeeld op ‘writhing’ leeftijd (38-47 weken postmenstrueel) en op 
‘fidgety’ leeftijd ( 48-56 weken postmenstrueel) 
Resultaten: uit multivariate statistische analyse bleek dat duidelijk afwijkende GMs op ‘writhing’ leeftijd 
voornamelijk verband hielden met algemeen ziek zijn van de baby met asfyxie. De duidelijk afwijkende GMs 
op ‘fidgety’ leeftijd hingen vooral samen met afwijkingen op de neonatale schedelecho.
Conclusie: In perifere ziekenhuizen is het beoordelen van de kwaliteit van GMs, in het bijzonder rond de 
leeftijd van 3 maanden, een waardevol instrument om de integriteit van het zenuwstelsel van de à terme 
pasgeborene met asfyxie te onderzoeken.
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voorkomen van twee of meer van de vol-
gende criteria: 1) afwijkend cardiotocogram 
(CTG) d.w.z.: late deceleraties, persisterende 
tachycardie of bradycardie, 2) Apgar score na 
5 minuten van < 7  ,3) navelstreng pH < 7,20   
, 4) navelstreng base overschot (BE) < - 10 
mmol/liter. 
In de studieperiode voldeden 90 kinderen 

aan de inclusiecriteria. De ouders van 17 
kinderen zagen af van deelname aan het 
onderzoek en 9 kinderen werden te laat 
aangemeld bij het onderzoeksteam. Van de 
64 kinderen die deelnamen aan het onder-
zoek, vertoonden 30 kinderen verschijnselen 
van neonatale encefalopathie ( Sarnatscore ≥ 
2). De Sarnatscore meet bewustzijn, tonus, 
reflexen, autonome functies en convulsies 
direct na de geboorte bij asfyxie.
Voor het onderzoek werd toestemming gege-
ven door de METC . Alle ouders hebben het 
‘informed consent’ formulier getekend.

Methode van beoordelen van General 
Movements
General Movements (GMs) zijn spontane, 
complexe bewegingen van de zuigeling, 
waaraan het hele lichaam deelneemt. De 
bewegingen zijn elegant, vloeiend en geva-

rieerd. Ze ontstaan al in de achtste post-
menstruele week en kunnen voortduren tot 
3 à 4 maanden na de geboorte, wanneer het 
doelgerichte bewegen van de baby begint. 
Volgens de methode van het beoordelen van 
General Movements wordt het spontane 
bewegen van de baby in rugligging gefilmd 
op drie  leeftijden. Op de ‘preterme’ leeftijd 
(< 38 weken PM) maakt de baby grote 
bewegingen , waaraan ook vooral de romp 
deelneemt.  Op de ‘writhing’ leeftijd ( + 
38-47 weken PM), hebben de bewegingen 
een krachtig en wringend aspect  en op de 
‘fidgety’ leeftijd ( + 48-58 weken PM, i.e. 
rond de leeftijd van 3 maanden) worden de 
GMs gekarakteriseerd door kleine, dan-
sende beweginkjes. Minstens vijf minuten 
spontaan bewegen wordt gefilmd, waarbij 
het kind goed wakker moet zijn, actief en 
niet huilend. De omgeving dient aange-
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naam warm te zijn, de baby mag niet op een 
fopspeen zuigen of een speeltje in de hand 
hebben en niet afgeleid worden. De kwaliteit 
van bewegen wordt beoordeeld op variatie in 
tijd, complexiteit (variatie in de ruimte) en 
de mate van vloeiend beloop van de bewe-
gingen.16 Het beoordelen vraagt kennis van 
de leeftijdsspecifieke eigenschappen van de 
GMs en een praktijktraining van minstens 
100 films.
Omdat dit onderzoek a terme geboren kinde-
ren betrof, werden alleen opnames gemaakt 
van GMs op ‘writhing’- en op ‘fidgety’ GM 
leeftijd.
De GMs werden beoordeeld door de eerste 
auteur, die op de hoogte was van de voorge-
schiedenis van het kind en door de laatste 
auteur, die de GMs geblindeerd beoordeelde. 
Kwaliteit van bewegen werd geclassificeerd 
als normaal optimaal (NO), suboptimaal 
(SO), licht afwijkend (‘mildly abnormal’, 
MA) en duidelijk afwijkend (‘definitely ab-
normal’, DA) volgens Hadders–Algra et al.16 
NO GMs zijn zeer complex, zeer gevarieerd 
en vloeiend, SO GMs laten voldoende variatie 
en complexiteit zien, maar zijn niet vloeiend, 
MA GMs worden gekarakteriseerd door 
beperkte variatie en complexiteit en DA GMs 
door het praktisch afwezig zijn van variatie 
en complexiteit.16

De intercollegiale betrouwbaarheid bij dit 
onderzoek was goed: Cohen’s κ was 0,78 
voor de writhing films en 0,79 voor de 
fidgety films. Bij verschil van mening werd 
over de uitslag gediscussiëerd tot er consen-
sus bereikt was.
Sociale gegevens werden verzameld via een 
vragenlijst aan de ouders.(b.v. sociaal-econo-
mische status, gezinssamenstelling, roken 
en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap ) 
Klinische gegevens werden verzameld uit de 
medische status (tabel 2). Echografieën van 
de hersenen van de pasgeborene werden op 
klinische indicatie van de kinderarts gemaakt 
op leeftijden variërend van 1 tot 16 dagen. 
Afwijkingen op de schedelecho werden ge-
classificeerd volgens Daneman et al.23 
Voor de statistiek is versie 12 van SPSS 

gebruikt. De analyse was vooral gericht op de 
invloed van ante- peri- en neonatale factoren 
op de kwaliteit van de GMs.
Met univariate en multivariate analyse werd 
berekend welke factoren vooral bepalend 
waren voor afwijkende GMs. Verschillen met 
een p-waarde < 0,05 werden als statistisch 
significant beschouwd.

Resultaten
In de neonatale periode lieten 22 (34%) kin-
deren DA ‘writhing’ GMs zien en 26 (41%) 
MA GMs. De kwaliteit van de GMs was ver-
beterd op de ‘fidgety’ leeftijd: toen hadden 
9 (14%) kinderen DA GMs en 24 (38%) MA 
GMs. De GM kwaliteit van 20 kinderen was 
hetzelfde op beide leeftijden, was verbeterd 
bij 35 kinderen (54%) en verslechterd bij 9 
kinderen (14%). (zie tabel 1) 

Univariate analyse toonde dat DA ‘writhing’ 
GMs vooral samenhingen met variabelen, 
die te maken hadden met orgaanfalen als 
klinische consequentie van de asfyxie,  na-
melijk: het voorkomen van minstens 2 van de 
4 criteria voor asfyxie, een Sarnatscore van > 
1, falen van meer dan 1 orgaan, de noodzaak 
van > 1 week parenterale voeding en afwij-
kingen op het EEG.
DA GMs op ‘fidgety’ leeftijd waren geasso-
cieerd met afwijkende echobeelden van de 
hersenen en een Sarnatscore > 1.
Uit de multivariate analyse kwam naar voren, 
dat DA ‘writhing’ GMs het best verklaard 
werden op grond van de aanwezigheid van 
minstens 2 van de 4 asfyxie-criteria en meer 
dan 1 falend orgaan. DA GMs op ‘fidgety’ 
leeftijd werden vooral in verband gebracht 
met afwijkingen op de schedelecho.
Analyses met MA GMs voegden niets belang-
wekkends toe aan dit onderzoek 

Discussie
Het onderzoek liet zien, dat de risicofactoren 
voor DA GMs op de verschillende leeftij-
den van elkaar verschillen. Neurologische 
disfunctie in de neonatale periode hangt 
vooral samen met het acuut ziek zijn van 
de  pasgeborene door de asfyxie, dus het 
aanwezig zijn van 2 of meer van de asfyxie-

GM kwaliteit op ‘fidgety’leeftijd 

GM kwaliteit 
op ‘writhing’
leeftijd

NO SO MA DA Totaal

NO 0 1 0 0 1

SO 2 7 5 1 15

MA 2 15 7 2 26

DA 0 4 12 6 22

Totaal 4 27 24 9 64

Tabel 1. Kwaliteit van General Movements op ‘writhing’ GM leeftijd en rond 3 maanden (‘fidgety’ GM leeftijd)

DA GMs
Op writhing leeftijd

DA GMs
Op fidgety leeftijd

Perinatale risico factoren

Ontsluiting > 6 uur. 0.08

Uitdrijving > 60 minuten 0.06 

Vacuum extractie 0.10

Navelstreng pH < 7.20 0.08

Deceleratief CTG 0.07

Minstens 2 van de 4 criteria voor asfyxia ( AS na 5 min. 
< 7, pH < 7.20; BE < -15; dec. CTG) 

0.02*

Neonatale risico factoren

Perinatale infectie 0.09 0.06

Sarnat score II of meer 0.01** 0.02**

Nierfalen 0.0001**

Meer dan 1 symptoom van orgaanfalen als klinisch gevolg 
van asfyxie: nierfalen; leverfalen; hypoglycemie; 
ademhalingsproblemen met of zonder beademing 

0.02*

Parenterale voeding > 1 week 0.02** 0.07

Afwijkend EEG (n = 34) 0.05*

Afwijkende echografie( n = 24) 0.06 0.02**

Cijfers geven p-waardes aan; statistische berekening: * χ² , ** Fisher Exact Test  .

Tabel 2. Associaties tussen vroege risicofactoren en duidelijk afwijkende GMs bij kinderen met asfyxie (n=64).
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inclusiecriteria en meer dan 1 symptoom van 
orgaanfalen. De neurologische disfunctie 
rond de leeftijd van 3 maanden wordt vooral 
in verband worden gebracht met afwijkingen 
op de schedelecho. 
Het onderzoek werd gedaan in een regi-
onaal ziekenhuis en de zwakke en sterke 
kanten hebben dan ook te maken met deze 
opzet. Een nadeel van een dergelijke opzet 
is, dat er in een regionale setting minder 
toegang is tot neurologische beeldvormende 
technieken. De echo’s werden gemaakt op 
aanvraag van de kinderarts en niet zoals 
wenselijk zou zijn, standaard bij elk kind. 
Dit betekent dat we in de analyse van het 
effect van de afwijkingen op de schedelecho 
rekening moesten houden met een selectie-
bias. In statistische zin deden we dat door 
de aanwezigheid van de schedelecho mee te 
nemen in de analyse.24 De sterke kanten van 
het onderzoek zijn: 1) Het feit, dat dit plaats 
vond in een niet-academische omgeving, 2) 
geen uitval van deelnemende proefpersonen 
gedurende de looptijd ven dit onderzoek en 
3) het gestandaardiseerd toepassen van een 
sensitieve methode om het functioneren van 
jonge hersenen te evalueren.
De kinderen met asfyxie in dit onderzoek ver-
toonden aanzienlijk meer afwijkende GMs 
dan à terme kinderen zonder asfyxie. Minder 
dan 4% van de kinderen zonder asfyxie laten 
op de leeftijd van 3 maanden DA GMs zien 
en  25% laat MA GMs zien25.  Dit toont aan 
dat het risico op neurologische problemen 
na perinatale asfyxie vergroot is.16,18,26,27,28 
Rond de geboorte blijken kinderen met 
asfyxie dus vooral neurologische problemen 
te hebben door het acuut ziek zijn. Eerder 
onderzoek gaf ook aan dat de kwaliteit van 
GMs door ernstig ziek zijn, zoals bij sepsis, 
kan verslechteren.29

Na de neonatale periode kan de kwaliteit 

van GMs nog veranderen. Een groot aantal 
kinderen met DA GMs op ‘writhing leeftijd 
verbetert naar MA GMs op ‘fidgety’ leeftijd. 
Deze groep kinderen bleek aan een voorbij-
gaande vorm van neurologische disfunctie 
te lijden. Deze bevinding onderstreept de 
potentie van het jonge brein om zich te 
herstellen.30

Een deel van de kinderen echter houdt DA 
GMs, ook op de ‘fidgety’ leeftijd. Juist op 
deze leeftijd bestond het verband met afwij-
kingen op de schedelecho, hetgeen aangeeft 
dat we hier te maken hebben met disfunc-
tie met meer prognostische betekenis. De 
afwijkingen op de echo bevonden zich over 
het algemeen in de periventriculaire witte 
stof, een belangrijke deel van de neonatale 
hersenen rond de ventrikels.  Dit  past bij 
de recent beschreven veronderstelling dat 
afwijkende GMs vooral het resultaat zijn van 
een disfunctie of een beschadiging van de 
corticale subplaat of van zijn efferente ba-
nen, die door de periventriculaire witte stof 
lopen.25,31 M.a.w.: De echobeelden geven dus 
afwijkingen aan in het hersengebied waar op 
basis van recent onderzoek vermoed wordt, 
dat de basis kwaliteiten van GMs, variatie en 
complexiteit, ontstaan.

Conclusie
De kwaliteit van de GMs in de neonatale pe-
riode is vooral gerelateerd aan het acuut ziek 
zijn van het kind met asfyxie. Gelukkig blijkt 
de neurologische disfunctie bij een deel van 
de kinderen van voorbijgaande aard te zijn 
en herstellen deze kinderen zich. De GM 
kwaliteit op de leeftijd van 3 maanden hangt 
samen met afwijkingen op de schedelecho 
en is als zodanig klinisch belangrijker.
Omdat het beoordelen van GMs relatief 
goedkoop is en niet invasief, geven onze 
bevindingen aan, dat dit een waardevolle 

methode is om de integriteit van het ze-
nuwstelsel te beoordelen bij kinderen met 
perinatale asfyxie. Dit geldt vooral voor 
regionale ziekenhuizen waar immers de 
nieuwste beeldvormende technieken vaak 
niet voorhanden zijn.
Door vroegere neurologische diagnostiek en 
snellere signalering van neuromotorische 
problemen wordt interventie op jongere 
leeftijd door o.a. de kinderfysiotherapeut  
mogelijk.
Het spreekt voor zich, dat een follow-up 
studie van de onderzochte populatie zeer 
wenselijk is.
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Inleiding
De prevalentie van urineweginfecties is 7 
tot 7,8 % bij meisjes en 1,6 % bij jongens tot 
de leeftijd van 7 jaar. Bij 20-30% van de kin-
deren met urineweginfecties is ook sprake 
is van functionele obstipatie met of zonder 
fecale incontinentie. Kwok et al (2006)2 to-
nen aan dat recidiverende urineweginfecties 
acht keer vaker voorkomen bij meisjes dan 
bij jongens, maar dat ook leeftijd, seizoen en 
woonomgeving van invloed zijn. Urine-
weginfecties bij kinderen zijn een belang-
rijke oorzaak voor chronisch nierlijden of 
nierschade.

Uit literatuuronderzoek en uit klinische 
ervaring blijkt dat disfuncties van de bek-
kenbodem kan leiden tot disfunctie van het 
urogenitale en gastro-intestinale systeem 
met mictiestoornissen, defecatiestoornis-
sen en/of pijnklachten, tot gevolg3. Behalve 
infecties en obstipatie komen een over- of 
onderactieve detrusor, urine-en/of fecale 
incontinentie, matige vochtintake, slechte 
toiletgewoonten en matige hygiëne voor4. 
De vraag naar professionele hulp is groot, 
mede door de enorme impact van mictie- en 
defecatiestoornissen op het functioneren 
van het kind5. Soms staan gedragsproble-
men, verkeerde coping stijl of problemen 
in de gezinssituatie op de voorgrond en is 
multidisciplinaire benadering geïndiceerd6. 
Chronische urineweginfecties kunnen 

mogelijk een gevolg zijn van seksueel 
misbruik. Men dient hier te alle tijden alert 
op te zijn7.

Diverse hulpverleners zijn betrokken bij 
kinderen met mictie- en defecatiestoornis-
sen: huisartsen, kinderartsen, kinderurolo-
gen, kindergastro-enterologen, kinder- en 
jeugdpsychologen, verpleegkundigen 
binnen de jeugdgezondheidszorg, (kinder)-
continentieverpleegkundigen, pedagogisch 
medewerksters, bekken- en kinderfysiothe-
rapeuten. In meerdere regionale ziekenhui-
zen worden multidisciplinaire teams opgezet 
waarin twee of meer van de bovengenoemde 
disciplines participeren. Toenemend wordt 
een beroep gedaan op kinder- en bekkenfy-
siotherapeuten Er is echter weinig onderzoek 
gedaan naar het effect van fysiotherapie bij 
kinderen met deze problematiek. Bovendien 
is het voor veel hulpverleners niet duidelijk 
wat deze behandeling inhoudt. 
Aan de hand van dit case-report  wordt het 
fysiotherapeutisch proces bij een meisje van 
8 jaar met recidiverende urineweginfecties, 
functionele obstipatie met fecale incontinen-
tie en urineverlies toegelicht. Obstipatie kan 
een complicerende factor  zijn in de behan-
deling van recidiverende urineweginfecties. 
Gedragsproblemen of problemen als gevolg 
van kindermishandeling en/of seksueel 
misbruik komen in dit rapport verder niet 
aan bod.

Methode
Het diagnostisch proces
Anamnese
Er bestaan sinds kort gevalideerde vragen-
lijsten*  voor kinderen in de leeftijd van 5-12 
jaar. Er is internationale consensus dat vra-
genlijsten een belangrijk hulpmiddel zijn in 
het vaststellen van de hulpvraag en mogelijke 
oorzaak van de klacht8,9. Door middel van 
een oudervragenlijst, die vooraf thuis wordt 
ingevuld en een anamnese tijdens het eerste 
consult, wordt de hulpvraag en het probleem 
van het kind in kaart gebracht.

Plaspoepdagboek10

De gegevens uit een ‘plaspoepdagboek’ 
worden vergeleken met de gegevens uit de 
vragenlijsten en gerelateerd aan normaal-
waarden (zie tabel 1). Er is bewust gekozen 
voor een dagboek waarin zowel de mictie als 
de defecatie in kaart wordt gebracht, mede 
omdat mictie- en defecatiestoornissen vaak 
gecombineerd voorkomen.11,12

De rol van de kinderbekkenfysiotherapeut  
bij de diagnostiek en behandeling van  
kinderen met recidiverende urineweginfecties: 
een case-report

A.M.W.L. Bluijssen, kinderbekkenfysiotherapeut

Samenvatting
Recidiverende urineweginfecties komen voor bij een groot deel van de kinderen met een disfunctie van de 
blaas, darm en bekkenbodem. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op kinder- en of bekkenfysiotherapeu-
ten bij de behandeling van kinderen met mictie- en defecatiestoornissen. In dit case-report worden zowel 
de diagnostiek als therapie van een meisje met recidiverende urineweginfecties, obstipatie en incontinentie 
vanuit de kinderbekkenfysiotherapie beschreven. Het is tot op heden niet duidelijk wat het effect van ver-
schillende behandelingen van mictie- en defecatiestoornissen bij kinderen is. Verder onderzoek is nodig om 
de toegevoegde waarde van deze vorm van fysiotherapie aan te tonen.

Keywords: dysfunctional voiding, urinary tract infection, biofeedback, pelvic-floor exercise, physical therapy

A.M.W.L. Bluijssen, kinderbekkenfysiotherapeut
Erasmus MC locatie Sophia, Afdeling Kinderfysiothe-
rapie, Dr. Molenwaterplein 60, Postbus 2060, 3000 
CB,Rotterdam,  
SOMT opleiding Kinderbekkenfysiotherapie, Soft-
wareweg 5, 3821 BN Amersfoort

Figuur 1
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Maïsproef
De maïsproef geeft een indicatie voor de snel-
heid waarmee voeding de  darm passeert en 
is eenvoudig door kinderen uit te voeren. De 
maïsproef is niet gevalideerd of betrouwbaar 
en kan derhalve alleen dienen als indicatie voor 
verder onderzoek naar eventuele obstipatie. 
Op basis van de Rome III-criteria  (zie opmer-
king ** in tabel 1) kan men er vanuit gaan dat 
een maïsproef langer dan 48 uur een indicatie 
is voor een vertraagde colon passagetijd.

Uroflowmetrie en echoresidu
Met behulp van uroflowmetrie en echoresidu 
wordt de mictie beoordeeld.13 Om een flow 
goed te kunnen beoordelen is het van belang 
dat tenminste 50% van het voor de leeftijd 
verwachte volume  wordt geplast8 met een 
minimum van 100 ml. De vorm van de curve 
is een indicatie voor de onderliggende patho-
logie waarbij de volgende flowcurves kunnen 
worden onderscheiden:
- klokvormig (normaal),
- torenvormig (overactieve blaas), 
- plateauvormig (blaasuitgangsobstructie), 
-  onregelmatig (bekkenbodemspiercontrac-

ties),
- onderbroken (buikpers).
Residu na mictie wordt echografisch bepaald 
en men spreekt van residu als direct na de 
mictie 5 ml. of meer in de blaas aanwezig is8. 
Tegelijkertijd met het bepalen van het residu 
wordt het rectum in beeld gebracht ter be-
oordeling van eventuele obstipatie en wordt 
een eerste indruk gekregen van de functie en 
willekeurige controle van de bekkenbodem-
spieren14,15.

Lichamelijk onderzoek
Door middel van een globale motorische 
observatie wordt een eerste indruk verkregen 
van de basismotorische vaardigheden en het 
motorische functioneren van het kind. Uit 
eigen ervaringen van tien jaar praktijk blijkt 
dat het motorisch functioneren, het moto-
risch leren en de manier van prikkelverwer-
king bij een kind mede een bepalende factor 
is in het al dan niet slagen van de therapie. 
Verder bestaat het lichamelijk onderzoek uit 16:
- visuele inspectie van de rug, de onderste 

extremiteiten en de genito-anale regio,
- palpatie van de buik,
- testen van sensibiliteit en relevante reflexen 
- beoordelen van de functie, coördinatie en 

tonus van de bekkenbodem-, buik-, bil en 
beenspieren 17,18.

Het therapeutisch proces
Tot op heden ontbreken gerandomiseerde 
gecontroleerde studies naar de optimale 

behandeling van deze groep kinderen. 
De kinder-, bekkenfysiotherapeutische 
behandeling bestaat uit het geven van 
basisadviezen over toiletgedrag, vocht- en 
voedingintake, informatie over mictie en de-
fecatie en het bevorderen van therapietrouw. 
Binnen een multidisciplinaire setting zijn dit 
taken die veelal door een incontinentiever-
pleegkundige of een pedagogisch mede-
werkster worden gedaan en spreekt men van 
urotherapie.
Om de functie van de bekkenbodem-, 
buik- en bilmusculatuur te verbeteren heeft 
de kinderfysiotherapeut oefentherapie en 
massagetechnieken tot haar beschikking. 
De geregistreerde bekkenfysiotherapeuten 
kunnen  daarnaast ook biofeedback , rectale 
ballontraining en TENS (transcutaneous 
electrical nerve stimulation)19,20 toepassen. 
Verder wordt aandacht besteed aan het auto-
matiseren en implementeren van de nieuwe 
vaardigheden in het dagelijks leven. 

Beschrijving van de casus
Een meisje van 8 jaar (dec. 2000), Karlijn*, 
wordt door een kinderarts verwezen in 
verband met recidiverende urineweginfec-
ties en obstipatie. Echo van blaas en nieren 
laat geen afwijkingen zien. Er is sprake van 
residu na mictie. De kinderarts vermoedt 
urineweginfecties op basis van disfunctio-
neel plassen en heeft  een onderhoudsdose-
ring antibiotica en laxantia voorgeschreven. 
De hulpvraag van de ouders betreft vooral 
de fecale incontinentie vanwege de impact. 
De blaasontstekingen en het urineverlies 
worden minder als een probleem ervaren. De 
hulpvraag van het kind betreft voornamelijk 
het ontlastingverlies.
 
Het diagnostisch proces
Uit de anamnese blijkt dat na een normaal 
verlopen zindelijkheidsproces vanaf de 
leeftijd van vier jaar regelmatig blaasont-
stekingen optreden. Sinds kort is er sprake 
van verlies van urine en ontlasting overdag. 
Soms heeft Karlijn een enorme hoeveelheid 
ontlasting en soms moet ze heel vaak voor 
kleine plasjes naar toilet. Er is sprake van een 
matige vochtintake, uitstellen van toiletgang 
sinds pijnlijke ervaringen en doorlopen met 
vies ondergoed. Ze schaamt zich hiervoor 
en vertoont steeds vaker een onzeker en 
terugtrekkend gedrag. Ze verstopt het vieze 
ondergoed. Er is sprake van een normale 
gezinssituatie en een goede coping stijl van 
beide ouders. Ouders gaven aan dat Karlijn 
soms te weinig naar toilet ging en gestuurd 
moest worden, maar dan weer 10x keer naar 
toilet moest voor kleine plasjes. De ouders 

hadden de indruk dat het samenhing met het 
wel of niet hebben van ontlasting.
Het ‘plas-poepdagboek’ laat een gemiddelde 
vochtintake van 800- 900 milliliter (ml) ver-
deeld over de dag zien, een mictiefrequentie 
(MF) 3-4 x per dag met een maximaal geplast 
volume van 360 ml, minimaal geplast 
volume van 300 ml. Er blijkt sprake van uri-
neverlies 2-3x daags (druppel tot scheutje), 
een defecatiefrequentie (DF) van 2x per week 
die als hard en pijnlijk wordt aangegeven en 
meerdere keren per dag kleine hoeveelheden 
ontlastingverlies. Ze klaagt regelmatig over 
buikpijn.
De maïsproef bedroeg meer dan 8 dagen ( 
normaal tot 48 uur). De ouders hadden naar 
aanleiding van deze uitkomst direct op eigen 
initiatief contact opgenomen met de kinder-
arts en de laxantia werd verhoogd.
De uroflow gaf een zeer onregelmatige flow: 
Q max van 10,4 ml / sec bij een geplast vo-
lume van 51 ml. en een residu van 149 ml (zie 
figuur 2) Bij echografie werd een megarec-
tum en fecale impactie gezien (zie figuur 3).
Bij lichamelijk onderzoek blijkt dat er sprake 
is van normale motorische vaardigheden, 
geen afwijkingen aan rug en onderste 
extremiteiten, een normale sensibiliteit van 
dermatoom S2-S4, een normale genito-anale 
regio (geen aanwijzingen voor seksueel mis-
bruik), een harde pijnlijke buik, onvoldoende 
relaxatie en willekeurige controle van de bek-
kenbodem met overmatige cocontractie van 
de buik- en bilmusculatuur en een gespan-
nen ademhaling en verkeerde perstechniek.

Analyse
Het vermoeden van de kinderarts werd 
bevestigd. Er bleek sprake van recidiverende 
urineweginfecties en fecale incontinentie 
met obstipatie op basis van overactiviteit van 
de bekkenbodemspieren. Verdere co-morbi-
diteit was niet aan de orde.5

Karlijn is een open, coöperatief meisje. Ze 
is zeer gemotiveerd om aan haar probleem 

addendum figuur 2 flow obstiaptie 
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te werken. Haar attitude is passend bij het 
probleem en gezien de goede coping stijl van 
de ouders is multidisciplinaire benadering 
niet geïndiceerd.
Het therapeutisch proces
Met Karlijn en ouders werd afgesproken te 
werken aan ontspanning, het verbeteren van 
de mictie- en defecatietechniek, het bevorde-
ren van dagelijkse defecatie en het vermin-
deren van het ontlasting- en urineverlies. 
De kans op urineweginfecties zou hierdoor 
kleiner kunnen worden.

Tijdens de eerste behandeling werd aan 
Karlijn en haar vader uitgelegd hoe de blaas 
en darmen werken en wat de rol is van de 
bekkenbodem in het geheel. Tevens werd 
een koppeling gemaakt tussen het verhaal en 
het klachtenpatroon. Er werden afspraken 
gemaakt over het drinken en over hoe vaak 
ze naar toilet moet om te gaan plassen. Om 
therapietrouw te bevorderen werden een 
leuke geïllustreerde toiletkaart en lijsten 
meegegeven. Karlijn zou ’s avonds aan tafel 
aan haar moeder en broertje het verhaal 
navertellen.
Tijdens de tweede sessie bleek dat Karlijn 
erg goed haar best had gedaan om meer te 
drinken en vaker te gaan plassen. Er werd 
een start gemaakt met oefentherapie ter 
bevordering van het spiergevoel wat betreft 
spanning en ontspanning en ademhalings-
oefeningen. Er werd afgesproken dat Karlijn 
dagelijks thuis 5-10 minuten de oefeningen 
herhaalt en dat ze doorgaat met de afspraken 
van de vorige keer.
Tijdens de derde sessie bleek dat Karlijn erg 
veel aansporing nodig had om goed te blijven 
drinken en dat ze vaak naar toilet gestuurd 
moest worden. Om thuis strijd te voorko-
men werd een start gemaakt met een sociaal 
beloningssysteem. Cadeautjes werken 
slechts kortdurend, waarbij de motivatie van 
het kind op het cadeautje gericht is en niet 
op het doel. De motivatie verdwijnt zodra de 
buit binnen is. Sparen voor ’samen koekjes 
bakken’ of ‘een vriendinnetje dat mag blijven 

eten’ geeft een kind net die extra stimulans 
om gemotiveerd en alert te blijven zonder dat 
het afhankelijk wordt van de beloning.
De ontlasting bleef moeilijk gaan ondanks 
medicatie. Ze gaf aan dat ze niet goed kan 
voelen hoe haar bekkenbodemspieren 
werken. Er werd gewerkt aan bewustwording 
van het bekkengebied en uitleg gegeven over 
het verschil in de toilethouding. Door het 
uitlokken van de anusreflex werd een reactie 
van de bekkenbodemspieren uitgelokt. 
Karlijn voelde voor de eerste keer echt wat 
er gebeurt als ze de bekkenbodem aanspant 
en weer ontspant. Door mee te kijken in de 
spiegel kon ze de beweging ook zien. Meteen 
werd een start gemaakt met het aanleren van 
een juiste perstechniek en de poepoefening. 
Ook werd Karlijn gevraagd de komende week 
de maïsproef te herhalen. Het gebruik van 
laxantia werd niet onderbroken.

Tussentijdse evaluatie
De maïsproef  bleek met gebruik van laxantia 
normaal.
Met behulp van uroflowmetrie (zie figuur 4) 
en echografie (zie figuur 5) werd de mictie 
en het residu geëvalueerd. De curve was nog 
onregelmatig met enigszins een plateau 
ondanks een goed gevulde blaas en een 
leeg rectum. Er was geen residu na mictie. 
Er werd extra nadruk gelegd op ontspan-
ningsoefeningen voor buik, billen, benen en 
bekkenbodem. 
Omdat de flowcurve nog erg afwijkend 
was en oefentherapie onvoldoende ver-
betering liet zien wat betreft defecatie en 
mictiepatroon, werden Karlijn en haar vader 
geïnformeerd over de mogelijkheid van anale 
biofeedback. Dit is een vorm van biofeed-
back waarbij door het inbrengen van een 
anale sonde in het anale kanaal de spieracti-
viteit van de externe anale sfincter en de m. 
puborectalis in beeld gebracht kan worden. 
De informatie werd doorgesproken en op 
papier meegegeven. Er werd hen gevraagd na 
te denken over mogelijke instemming met 
deze therapie. 

MDO
Tijdens het maandelijks multidisciplinair 
overleg (MDO) werd Karlijn ingebracht om 
te overleggen of vervolgonderzoek bij een 
kinderuroloog geïndiceerd was. Verder werd 
aangegeven dat er een verzoek lag voor anale 
biofeedback om de functie van de bekken-
bodem beter in kaart te brengen. Tijdens het 
MDO werd afgesproken dit af te wachten 
alvorens verder onderzoek in gang te zetten.

Biofeedback
Met toestemming van zowel Karlijn als haar 
ouders werd gestart met de anale biofeed-
back. Een anale elektrode registreert de 
spieractiviteit door weergave van een EMG 
signaal op een computerscherm. Bij Karlijn 
bleek een verhoogde rusttonus, weinig ver-
schil in maximale kracht en duurkracht met 
cocontractie van de buik- en bilspieren en 
een vertraagde relaxatie. Tijdens persen werd 
de bekkenbodem aangespannen in plaats 
van ontspannen. De drie opvolgende sessies 
werd met behulp van anale biofeedback 
gewerkt aan het verbeteren van de relaxatie, 
de perstechniek en functie van de bekken-
bodem. Door de koppeling van visuele en 
auditieve signalen aan het voelen van de bek-
kenbodem was het voor Karlijn makkelijker 
om thuis te oefenen en ging ze met sprongen 
vooruit. Na drie sessies beheerste ze een 
goede perstechniek, kon ze haar bekken-
bodemspieren aan – en ontspannen zonder 
co-contractie en snel en volledig relaxeren.

Evaluatie 
Bij controle met behulp van uroflowmetrie 
en echografie bleek een klokvormige curve 
met een Q max van 33.1 ml/s bij een geplast 
volume van 231,3 ml zonder residu. (zie 
figuur 6)
Na acht sessies was Karlijn bijna klachten-
vrij. Met gebruik van onderhoudsdosering 
antibiotica had ze geen urineweginfecties. 
Ze had regelmatig ontlasting, was droog en 
nagenoeg schoon overdag. De coaching van 
haar ouders had ze hierbij nog nodig. 

Eindevaluatie 
Na drie maanden werd opnieuw een 
plaspoepdagboek ingevuld en de maïsproef 
herhaald. Hieruit bleek een normale mictie- 
en defecatiefrequentie, een goed plasvolume 
en droge en schone broeken. Bij uroflowme-
trie met echografie bleek een klokvormige 
curve zonder residu en geen fecale impactie. 
De kans op urineweginfecties lijkt hierdoor 
kleiner geworden. Indien Karlijn een half 
jaar klachtenvrij is en residuloos plast met 

Figuur 3Figuur 2
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een goede curve, kan de antibiotica gestaakt 
worden. Het wordt aanbevolen niet te snel 
te stoppen met het gebruik van laxantia in 
verband met recidief obstipatie en fecale 
incontinentie. Bij een regelmatige defecatie 
met normale consistentie en een normale 
hoeveelheid kan macrogolen gedurende 
langere tijd genomen worden3. Een consult 
bij de kinderuroloog is niet meer nodig.

Ten tijde van het schrijven van dit artikel is 
de behandeling nog niet volledig afgesloten. 
Een controle over een half jaar is afgespro-
ken. Uit ervaring blijkt dat een lange follow-
up terugval voorkomt.

Discussie
In deze casus lijkt duidelijk sprake van een 
toegevoegde waarde van anale biofeedback. 
Een belangrijke factor hierbij is dat zowel 
Karlijn als haar ouders hier positief tegen-
over stonden. De leeftijd van Karlijn en het 
feit dat er geen sprake was van angst vormen 
een gunstig uitgangspunt21. Daarnaast is er 
binnen het gezin erg trouw en met volledige 
inzet gewerkt. 
Dit is helaas niet altijd het geval. Vaak is dan 
een multidisciplinaire benadering gewenst. 

Tot op heden is niet duidelijk wat het totale 
aanbod van behandelvormen voor kinderen 
met incontinentieproblematiek is. In een 
artikel van Hoebeke (2006) wordt gespro-
ken over urotherapie22. Urotherapie is een 
verzamelnaam voor allerlei verschillende 
vormen van therapie zoals blaastraining, toi-
lettraining, anale biofeedback, biofeedback 
gecombineerd met uroflowmetrie, neuro-
modulatie in de vorm van TENS, cognitieve 
training in een klinische setting e.a. Al deze 
therapievormen worden gegeven in verschil-
lende combinaties en door verschillende 
professionals. Het ontbreken van geran-
domiseerde gecontroleerde onderzoeken 
maakt het onmogelijk om te bepalen wat nu 
zorgt voor het beste positieve resultaat met 
de minste kosten. Met gebruik van de nieuwe 
standaardisatie in terminologie voor kinde-
ren en adolescenten met disfuncties van de 
lage urinewegen8 en de Rome III criteria 12 is 
het mogelijk om goede gerandomiseerde ge-
controleerde studies in gang te zetten. 

Dit case report laat een goed resultaat  zien 
van een fysiotherapeutische behandeling  
bij een patiëntje met mictie- en defecatie-
problemen als gevolg van dysfunctie van de 
bekkenbodemspieren.
Toekomstige effectstudies zijn nodig om 
aan te tonen wat de toegevoegde waarde van 
de kinderbekkenfysiotherapie in het totale 
aanbod van behandelmogelijkheden voor 
kinderen met mictie- en defecatiestoornissen 
kan zijn.

Kinderbekkenfysiotherapie is geen erkend 
apart specialisme binnen de fysiotherapie 
zoals de bekkenfysiotherapie en de kinderfy-
siotherapie. Het wordt door zowel algemeen 
fysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten 
als bekkenfysiotherapeuten, al dan niet met 
aanvullende scholing, toegepast. Het is zelfs 
binnen de fysiotherapie onduidelijk wie deze 
patiëntengroep mag behandelen. Is dat de 
algemeen fysiotherapeut, de kinderfysiothe-
rapeut of de bekkenfysiotherapeut en hoe 
uitgebreid moeten zij geschoold zijn op het 
gebied van de kinderproblematiek? De com-
plexiteit van factoren die een rol kunnen spe-
len is groot. Soms spelen de belemmerende 
factoren zich op kindniveau af en zullen 
kennis en vaardigheden van een kinderfysio-
therapeut wat meer op de voorgrond staan, 
dan weer spelen de belemmerende factoren 
op orgaanniveau en zullen kennis en vaar-
digheden van de bekkenfysiotherapeut wat 
meer op de voorgrond staan. Soms spelen 
meerdere factoren tegelijk een rol en is een 
multidisciplinaire benadering gewenst. 
De impact van deze problematiek voor kind 
en ouders / verzorgers is dermate groot dat 
verwacht mag worden dat fysiotherapeuten 
met de juiste competenties zich buigen over 
deze groep.
Duidelijkheid binnen de eigen beroepsgroep 
over de rol van de kinderbekkenfysiothera-
peut bij de diagnostiek en behandeling van 
kinderen en éénduidigheid en uniformiteit in 
aanpak kunnen een bijdrage leveren aan ver-
betering van de kwaliteit van zorg. Daarnaast 
wordt het mogelijk om naar andere hulpver-

Figuur 4

Figuur 5

Figuur 6
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leners deze rol te expliciteren en bekend te 
maken. 

*Sinds 2008 bestaan er gevalideerde en test-hertest be-

trouwbare anamneselijsten (betreffende  mictie- en defecatie 

problemen en buikpijn) voor ouder en kind voor de leeftijd van 

5-12 jaar.  Artikel in voorbereiding 

** Karlijn is een fictieve naam
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Prikkel

Inleiding
De overgewichtpandemie raast over de 
aardbol: vanuit het Westen- Amerika 
en Engeland- en vanuit Australië aan 
de andere kant van de aarde komt de 
zwaarlijvigheid ons tegemoet. Zelfs 
kinderen ontwikkelen een alarmerende 
hoeveelheid overgewicht: bijna 20 % 
van de jongeren tussen 8 en 12 jaar is te 
zwaar. Ook kinderen met een verstan-
delijke beperking ontkomen niet aan 
deze trend. Een kwart van de jongens en 
bijna 30 % van de meisjes hebben een 
ongezond gewicht. Erg is, dat obesitas 
bij verstandelijk gehandicapte meisjes 
5 maal zo vaak voorkomt dan bij hun 
doorsnee leeftijdgenoten en voor jongens 
is dat zelfs 8 maal zoveel. Overgewicht in 
de kindertijd bevordert niet alleen licha-
melijke en psychische klachten maar ook 
onnodig vroege veroudering. Oorzaak, 
voortbestaan en ook bestrijding van over-
gewicht en obesitas worden in verband 
gebracht met te weinig bewegen. Wie 
gaat daar wat aan doen?

Fit, vet en cognitie
Mensen met een verstandelijke beperking 
bewegen minder en doen minder aan 
sport dan de doorsnee bevolking. Nog 
geen vijfde beweegt genoeg om zijn 
gezondheid te onderhouden en slechts 10 
tot 15% is lid van een sportvereniging. 
Uit onderzoek naar de levensverwachting 
blijkt dat fitte mensen, die wel te zwaar 
zijn, minder kans hebben op ziekte en 
vroegtijdig overlijden, dan mensen die 
op gewicht zijn, maar inactief. Fitte 
mensen zijn dus gezonder en hebben 
ook een langere levensverwachting, 
zelfs met overgewicht. Uit grootschalige 
bevolkingsonderzoeken blijkt de relatie 
tussen lichamelijke activiteit en cognitie 

(zoals geheugen). Bij mensen, die in hun 
jeugd veel aan sport en bewegen hebben 
gedaan, komt zelfs de helft minder 
dementie voor. 
De laatste tijd verschijnen steeds meer 
onderzoeken die het hebben over de 
opbouw van een ‘cognitieve reserve’ 
tijdens de eerste 30 jaar van het leven. 
Lichamelijke activiteit, zoals sport en 
bewegen in de jeugd, levert een zeer 
grote bijdrage aan het opbouwen van 
deze cognitieve reserve. Jonge kinderen 
met obesitas blijken veel minder deze 
cognitieve reserve op te bouwen omdat 
ze veel te weinig bewegen. Er wordt zelfs 
verondersteld dat er een verband bestaat 
tussen obesitas in de jeugd, inactiviteit en 
het vroegtijdig optreden van dementie. 
Omdat kinderen met een verstandelijke 
beperking vaak een ontwikkeling hebben 
doorgemaakt met te weinig bewegen lo-
pen zij dus niet alleen grote gezondheids-
risico’s maar ook een hoog risico op een 
onnodig tekort aan cognitieve reserve. Is 
daar iets aan te doen?

Effectief programma
Overgewicht en obesitas kan bij mensen 
met een verstandelijke beperking suc-
cesvol worden bestreden. Verstandelijk 
gehandicapten, die aan een specifiek 
programma gericht op verandering van 
gedrag, met een combinatie van bewe-
ging, voeding en sociale ondersteuning, 
deelnamen, verbeterden in lichamelijke 
activiteit, hadden minder overgewicht en 
een lager vetpercentage in vergelijking 
met een controlegroep. Het bestrijden 
van obesitas door middel van bewegen 
kan hen mogelijk tevens beschermen 
tegen vroegtijdige veroudering of een nog 
snellere of meer uitgebreide cognitieve 
achteruitgang. 

Conclusie
Obese kinderen met een verstandelijke 
beperking zouden behandeld en begeleid 
moeten worden door een specialist: een 
fysiotherapeut voor verstandelijk gehan-
dicapten. Voor kinderfysiotherapeuten is 
dit geen markt omdat zij de expertise voor 
adekwate interventies niet vanuit hun 
opleiding hebben meegekregen. 
Of wel?

Dik zijn is het ergste niet
Ruud van Wijck

Info
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Classificatie met de GMFCS 
Kinderfysiotherapeuten kunnen met de 
Nederlandstalige versie van de GMFCS de 
ernst van cerebrale parese (CP) beschrijven 
naar functionele mogelijkheden van het 
kind op het gebied van zichzelf verplaatsen. 
De kinderen en jongeren worden ingedeeld 
op basis van informatie over het spontaan 
bewegen en de activiteiten van de kinderen 
en jongeren gerelateerd aan hun leeftijd, 
zoals omrollen, zitten, kruipen, staan of 
zich verplaatsen met een loophulpmiddel 
of vervoersmiddel.1,2 De kinderen hoeven 
geen speciale opdrachten uit te voeren 
aangezien de GMFCS het spontane gedrag 
van de kinderen en jongeren beschrijft. Het 
is een classificatie en uitdrukkelijk géén 
test. De GMFCS bestaat uit vijf verschillende 
functieniveaus en de oorspronkelijke versie 
kent vijf verschillende leeftijdsgroepen (0-2, 
2-4, 4-6, 6-12).3 De kinderen in niveau I 
hebben de beste functionele mogelijkheden, 
de kinderen in niveau V de minste. In tabel 
1 staan de kopjes van ieder niveau in de 
GMFCS vermeld. Deze kopjes worden in de 
praktijk vaak gebruikt om kort maar krachtig 
de functionele mogelijkheden van kinderen 
en jongeren met CP aan te duiden. 

Onderzoek naar de GMFCS in  
Nederland
In onderzoek is een goede inter- en intrabe-
oordelaarsbetrouwbaarheid van de Neder-
landse GMFCS aangetoond,2 met name 

voor kinderen in de leeftijd 2 jaar en ouder 
maar minder voor kinderen onder de 2 jaar.4 
Hoewel in het algemeen de meeste kinderen 
hetzelfde GMFCS niveau houden als zij op-
groeien, is er uit het PERRIN CP 0-5 onder-
zoek gebleken dat een vroege indeling van 
zeer jonge kinderen (< 2 jaar) altijd gevolgd 
moet worden door een tweede classificatie 
zodra die kinderen 2 jaar of ouder zijn. Het 
blijkt dat er bij een deel van de kinderen 
nog een verschuiving optreedt naar 1 niveau 
hoger of 1 niveau lager.5

In recent onderzoek bij Nederlandse kinde-
ren en jongeren met CP in het PERRIN-on-
derzoek is een sterke associatie aangetoond 
tussen de ernst van de CP uitgedrukt met de 
GMFCS en mobiliteit gemeten met de Gross 
Motor Function Measure (GMFM), mobiliteit 
en zelfverzorgingsschaal van de Pediatric 
Evaluation of Disability Inventory (PEDI), 
diverse domeinen van dagelijks functioneren 
van de Vineland Adaptive Behavior Scale 
(VABS) en de Life-Habits schaal (Life-H).6,7 
Dit komt overeen met bevindingen over de 
GMFCS in andere landen.1 Ook andere dage-
lijkse activiteiten en participatieproblemen 
zoals persoonlijke verzorging, het onder-
wijstype en sociale relaties zijn gerelateerd 
aan het GMFCS niveau.6,7 De GMFCS kan 
de kinderfysiotherapeut dus helpen om 
een inschatting te maken van de gevolgen 
van CP voor het dagelijks functioneren die 
verder reikt dan het motorisch functioneren 
alleen. De GMFCS geeft voor dit doeleinde 

ook betere informatie dan de traditionele 
indelingen van CP aan de hand van het type 
en de lokalisatie in het lichaam, bijvoorbeeld 
een spastische diplegie.8 In de richtlijn voor 
kinderen met een spastische CP staat de 
aanbeveling om het type bewegingsstoornis 
en het gebruik van unilaterale (hemiparese) 
en bilaterale verdeling voor spastische CP te 
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Samenvatting:
In 1997 is door de Canadese onderzoeksgroep CanChild Centre for Childhood Disability Research een clas-
sificatiesysteem ontwikkeld voor kinderen met cerebrale parese (CP): de “Gross Motor Function Classification 
System” (GMFCS). Dit classificatiesysteem was ontwikkeld om de ernst van CP in te delen (5 niveau’s) en om 
voorspellende uitspraken te kunnen doen over het grof motorisch functioneren van kinderen met CP in de 
leeftijd van 12 maanden tot 12 jaar. In 2001 is een Nederlandse vertaling van de GMFCS verschenen en deze 
versie is inmiddels geïmplementeerd in de Nederlandse kinderfysiotherapie- en kinderrevalidatiepraktijk. 
Recent Nederlands onderzoek bij kinderen met CP heeft informatie opgeleverd die kinderfysiotherapeuten 
kunnen gebruiken in de toepassing van de GMFCS in praktijk. Het doel van dit artikel is kinderfysiothera-
peuten te informeren over de GMFCS, de resulaten van het onderzoek naar de GMFCS in Nederland, nieuwe 
kennis over de functionele prognose van kinderen met CP, en het beschikbaar komen van de Nederlandse 
vertaling van de GMFCS-E&R.

Niveau I Loopt zonder beperkingen

Niveau II Loopt met beperkingen

Niveau III Loopt met behulp van een loophulp-
middel

Niveau IV Zelfstandig voortbewegen met 
beperkingen; mogelijk gebruik van 
een electrisch vervoershulpmiddel.

Niveau V Wordt vervoerd in een rolstoel

Tabel 1 :Algemene kopjes voor ieder niveau van 
functionele mogelijkheden die kinderen met CP 
bereiken tussen hun zesde en twaalfde levensjaar 
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hanteren volgens de indeling van de Surveil-
lance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) stu-
die groep, en de ernst van CP aan te duiden 
met het GMFCS niveau.9 

Nieuwe kennis over de functionele 
prognose bij kinderen en jongeren  
met CP 
Een voorspelling van toekomstige motori-
sche vaardigheden (prognose) bij kinderen 
met CP is mogelijk aan de hand van het 
GMFCS niveau. De motorische ontwikke-
lingscurven (Motor Development Curves) 
laten specifieke patronen zien van motori-
sche ontwikkeling gemeten met de Gross 
Motor Function Measure-66 (GMFM-66) van 
kinderen met CP in de verschillende GMFCS 
niveaus. De gemiddelde GMFM-66 scores 
op 12-jarige leeftijd zijn statistisch signifi-
cant gecorreleerd aan het GMFCS niveau (de 
hoogste GMFM scores in GMFCS niveau I, 
de laagste GMFM scores in GMFCS niveau 
V).10 De motorische ontwikkelingscurven 
zijn gebaseerd op herhaalde metingen bij 
ruim 650 kinderen met CP in Canada. De 
bevindingen van het Canadese onderzoek 
zijn eerst gepubliceerd in 2002.10 Inmiddels 
zijn meer gegevens van deze jongeren met 
CP bekend.11 Er zijn sterke aanwijzingen 
dat kinderen in GMFCS niveau III, IV and 
V gemiddeld genomen een achteruitgang 
laten zien in hun motorisch functioneren 
(gemeten met de GMFM-66) tijdens de 
adolescentie, die al lijkt te worden ingezet 
vanaf het 7e (GMFCS IV en V) en 8e levens-
jaar (GMFCS III). Kinderfysiotherapeuten 
in Nederland dienen bij kinderen met CP 
rondom deze leeftijd met een GMFCS 
niveaus III, IV of V extra alert te zijn op 
eventuele achteruitgang. Indien nodig kan 
dan tijdig een revalidatieprogramma worden 
ontwikkeld met vaak een combinatie van 
medische interventies en oefentherapie, en/
of hulpmiddelen worden voorgesteld om de 
mobiliteit te optimaliseren (bv. een rolstoel 
of driewielfiets). 

Van de GMFCS naar de GMFCS-E&R
In 2008 is de Canadese GMFCS gereviseerd 
en bovendien uitgebreid met omschrijvin-
gen voor jongeren met CP van 12 tot 18 jaar: 
de GMFCS- expanded and revised version 
(GMFCS-E&R).12 Omdat in de GMFCS niet 
altijd duidelijk was wat bijvoorbeeld onder 
een loophulpmiddel werd verstaan zijn in de 
GMFCS-E&R omschrijvingen van de diverse 
begrippen en hulpmiddelen toegevoegd (ta-
bel 2). Verder zijn in de herziening de begrip-
pen uit het raamwerk van de ’International 
Classification of Functioning, Disability and 

Health’ (ICF) en de ICF versie voor kinderen 
en jongeren (ICF-CY) van de wereldge-
zondheidsorganisatie (WHO) verwerkt. Zo 
komt de invloed die omgevingsfactoren (bv. 
afstanden op school en in de woonomge-
ving) en persoonlijke factoren (bv. ener-
gieniveau en sociale voorkeuren) kunnen 
hebben op wat kinderen en jongeren doen 
op school, thuis en in de woonomgeving 
duidelijker tot uiting in de GMFCS-E&R. 
Hoewel in de praktijk de GMFCS ook al werd 
toegepast bij jongeren met CP, ontbrak er 
een specifieke omschrijving per functioneel 
niveau voor deze leeftijdsgroep. De makers 
van de GMFCS hebben nu het classifica-
tiesysteem uitgebreid met omschrijvingen 
voor jongeren in de leeftijd 12 tot 18 jaar (zie 
tabel 3). Ook zijn de omschrijvingen in de 
leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar gedeeltelijk her-
zien ten opzichte van de originele GMFCS.3 
Nu de GMFCS is uitgebreid en herzien is 
het belangrijk dat de betrouwbaarheid en 
validiteit van de GMFCS-E&R op onderdelen 
wordt onderzocht. Desalniettemin kunnen 
kinderfysiotherapeuten met de GMFCS-E&R 
aan de slag.
 
Van onderzoek naar praktijk
De GMFCS wordt inmiddels in wetenschap-
pelijk onderzoek vrijwel standaard gebruikt 
om groepen kinderen met CP te beschrijven, 
maar ook om subgroepen te onderscheiden 
waarvoor interventies specifiek geschikt 

voor zijn.13 Het gebruik in de praktijk is wat 
minder duidelijk. Uit een onderzoek naar 
de bekendheid met en het gebruik van de 
GMFCS in Nederland bleek dat de meeste 
(kinder)revalidatieartsen en kinderfysiothe-
rapeuten bekend waren met het classifica-
tiesysteem, maar dat het nog niet standaard 
werd gebruikt bij kinderen met CP.14 De 
waarde van de GMFCS voor de dagelijkse 
praktijk wordt door kinderfysiotherapeuten 
wel duidelijk erkend. 
Kinderfysiotherapeuten kunnen de GMFCS 
gebruiken om:
- eenduidige communicatie te bevorderen. 

De GMFCS-niveaus zijn helder gedefi-
nieerd. Dit voorkomt dat er verwarring 
ontstaat rondom termen als ’lichte CP’. 
Door de precieze beschrijvingen in de 
GMFCS heeft iedereen hetzelfde beeld 
bij een GMFCS-niveau. Dit is niet alleen 
belangrijk voor professionals onderling, 
maar helpt ook in de communicatie met 
ouders. 

- inzicht te krijgen in de toekomstige grof-
motorische ontwikkeling van een kind met 
CP, door het gebruik van de motorische 
ontwikkelingscurven.10,11 

- samen met het gezin functionele doelen 
te stellen. De koppeling van GMFCS en 
GMFM-66 in de motorische ontwikke-
lingscurven geeft inzicht in de vaardighe-
den die een kind waarschijnlijk wel of niet 
zal gaan beheersen. 

Lichaamsondersteunend looprek – Een mobiliteitshulpmiddel dat de romp en het bekken ondersteunt. Het 
kind of de jongere wordt door iemand anders in het apparaat geplaatst.

Loophulpmiddel – ‘Eifeltjes’, wandelstokken, krukken, (posterior) rollators of andere apparaten die tijdens 
het lopen de romp niet ondersteunen.

Lichamelijke hulp – Iemand die fysiek helpt het kind of de jongere te verplaatsen.

Elektrisch vervoershulpmiddel – Het kind of de jongere gebruikt de joystick of knoppen zelf, waardoor 
zelfstandige mobiliteit bereikt wordt. Dit kan een elektrisch voortbewogen rolstoel, scooter of een ander 
elektrisch aangedreven type vervoershulpmiddel zijn.

Handbewogen rolstoel of rolstoel (type zelfbeweger) – Het kind of de jongere gebruikt de armen en han-
den of de voeten om de wielen aan te drijven, en zich te verplaatsen.

Vervoerd worden – Iemand duwt handmatig het vervoershulpmiddel (bv. rolstoel, buggy of kinderwagen), 
om het kind of de jongere van de ene naar de andere plaats te vervoeren.

Lopen – Tenzij anders aangegeven betekent dit zonder lichamelijke hulp van iemand anders, of elk gebruik 
van een loophulpmiddel.

Vervoershulpmiddel – Verwijst naar ieder hulpmiddel met wielen dat verplaatsing mogelijk maakt (bv. een 
wandelwagen, handbewogen rolstoel, (driewiel)fiets of een elektrisch voortbewogen rolstoel).

Tabel 2. Definities in de GMFCS-E&R
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De verwachting is dat de GMFCS-E&R de 
komende jaren steeds meer ingeburgerd zal 
raken in de zorg voor kinderen met CP, en 
dat ook ouders op de hoogte zijn met het 
GMFCS niveau van hun kind en vertrouwd 
worden met de betekenis daarvan. In de 
opleidingen voor revalidatieartsen en kinder-
fysiotherapeuten is de GMFCS-E&R een vast 
onderdeel geworden. In de training GMFM/
GMFCS welke door de Hogeschool Utrecht 

in samenwerking met revalidatiecentrum De 
Hoogstraat en onderzoekers van NetChild 
wordt georganiseerd, wordt tevens veel 
aandacht besteed aan de implementatie van 
de instrumenten, en hoe bijvoorbeeld gege-
vens van de instrumenten gecommuniceerd 
kunnen worden met collega’s en ouders. De 
GMFCS-E&R alsmede de factsheets over de 
GMFCS en Motorische Groeicurven zijn als 
PDF te downloaden via http://www.netchild.nl
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Niveau I: De jongeren lopen thuis, op school, buitenshuis en in de woonomgeving. De jongeren kunnen de 
stoeprand op en aflopen zonder lichamelijke hulp en traplopen zonder de leuning te gebruiken. De jongeren 
voeren grof motorische vaardigheden uit zoals rennen en springen, maar snelheid, balans en coördinatie 
zijn verminderd. De jongeren participeren eventueel in lichamelijke activiteiten en sport afhankelijk van hun 
persoonlijke keuzes en omgevingsfactoren. 

Niveau II: De jongeren lopen in de meeste leefsituaties. Omgevingsfactoren (zoals oneffen terrein, hellingen, 
lange afstanden, de benodigde tijd, het weer, en acceptatie door leeftijdsgenoten) en persoonlijke voorkeuren 
beïnvloeden de voorkeursmanier van verplaatsen. Op school of op het werk lopen de jongeren eventueel met 
een loophulpmiddel voor de veiligheid. Buitenshuis en in de woonomgeving gebruiken sommige jongeren een 
vervoershulpmiddel wanneer er lange afstanden moeten worden afgelegd. De jongeren lopen de trap op en af 
door zich vast te houden aan de leuning of met lichamelijke hulp wanneer er geen leuning is. Beperkingen in 
het uitvoeren van grof motorische vaardigheden maken eventueel aanpassingen noodzakelijk voor participa-
tie in lichamelijke activiteiten en sport.

Niveau III: De jongeren zijn in staat tot lopen met behulp van een loophulpmiddel. In vergelijking met 
jongeren op andere niveaus, vertonen de jongeren op niveau III meer variatie in de wijze van verplaatsen 
afhankelijk van de lichamelijke mogelijkheden en omgevings- en persoonlijke factoren. Tijdens het zitten 
hebben de jongeren eventueel een heupband nodig voor het behouden van een goede zitpositie. Bij het gaan 
staan, vanuit zit of vanaf de vloer, is lichamelijke hulp van een persoon of een stabiele ondergrond vereist. 
Op school verplaatsen sommige jongeren zichzelf in hun handbewogen rolstoel of maken ze gebruik van 
een elektrisch vervoershulpmiddel. Buitenshuis en in de woonomgeving worden de jongeren vervoerd in een 
rolstoel of gebruiken ze een elektrisch vervoershulpmiddel. De jongeren lopen eventueel de trap op en af, 
door zich onder toezicht vast te houden aan de leuning of met lichamelijke hulp. De beperkingen in het lopen 
maken eventueel aanpassingen noodzakelijk voor participatie in lichamelijke activiteiten en sport waaronder 
het voortbewegen van een handbewogen rolstoel of het gebruik van een elektrisch vervoershulpmiddel.

Niveau IV: De jongeren gebruiken een vervoershulpmiddel in de meeste leefsituaties. De jongeren hebben 
een aangepaste zitting nodig voor ondersteuning van het bekken en de romp. Voor transfers is lichamelijke 
hulp door 1 of 2 personen vereist. Sommige jongeren kunnen steun nemen op hun eigen benen om staande 
transfers makkelijker te maken. Binnenshuis lopen de jongeren, met lichamelijke hulp eventueel korte 
afstanden, gebruiken ze een vervoershulpmiddel, of, als ze erin geplaatst worden, een lichaamsondersteu-
nend looprek. De jongeren zijn fysiek in staat een elektrisch voortbewogen rolstoel te bedienen. Wanneer 
een elektrisch voortbewogen rolstoel niet realiseer- of beschikbaar is, worden de jongeren vervoerd in een 
handbewogen rolstoel. Beperkingen in het verplaatsen maken voor participatie in lichamelijke activiteiten en 
sport aanpassingen noodzakelijk, waaronder lichamelijke hulp en/of het gebruik van een elektrisch vervoer-
shulpmiddel.

Niveau V: De jongeren worden in alle leefsituaties in een handbewogen rolstoel vervoerd. De jongeren 
zijn beperkt in hun vermogen de hoofdpositie en de romp tegen de zwaartekracht in te handhaven en de 
bewegingen van armen en benen te controleren. Hulpmiddelen worden gebruikt om de hoofdpositie, de 
zithouding, het staan, en de mobiliteit te verbeteren, maar de beperkingen kunnen hierdoor niet geheel 
worden gecompenseerd. Voor transfers is lichamelijke hulp van 1 of 2 personen of een tillift vereist. Sommige 
jongeren bereiken het niveau van zichzelf voortbewegen door het gebruik van een elektrisch vervoershulp-
middel met uitgebreide aanpassingen aan de zitting en de besturing. Beperkingen in het verplaatsen maken 
voor participatie in lichamelijke activiteiten en sport aanpassingen noodzakelijk, waaronder lichamelijke hulp 
en/of het gebruik van een elektrisch vervoershulpmiddel.

Tabel 3  Omschrijvingen van jongeren met CP in de leeftijd van 12 jaar tot de 18e verjaardag
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Wetenschapsloket Info

Bij het wetenschapsloket is de vraag 
binnen gekomen over de meerwaarde 
van de WII spelcomputer binnen de 
revalidatie van kinderen.

Antwoord door
Patrick van der Torre
Kinderfysiotherapeut
Kinderbewegingscentrum
Whilhelmina Kinderziekenhuis / 
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Inleiding 
Spelcomputers; hype of hoop voor de 
kinderfysiotherapie

Virtual reality (VR) training wordt 
gedefinieerd als een meeslepend, inter-
actief, 3-dimensionaal computerspel 
wat gedeeltelijk echt wordt uitgevoerd.1 
VR training wordt al langere tijd 
toegepast binnen de revalidatie van 
volwassen patiënten.2 Bij deze groep 
patiënten zijn er ten aanzien van functi-
onele activiteiten meerdere positieve 
effecten beschreven zoals toename 
van loopafstand en ADL activiteiten.2 
De VR training computers zijn meestal 
commercieel niet verkrijgbaar of erg 
duur. Met de komst van de eyetoy van 
Playstation en de Nintendo Wii zijn er 
‘goedkope‘ spelcomputers op de markt 
gekomen welke activiteiten vragen 
van mensen tijdens het spelen van een 
videogame. 

De eyetoy is een camera die is aange-
sloten op de Playstation. De camera 
registreert de bewegingen van het 

kind en laat hem op het tv scherm 
verschillende handelingen uitvoeren. 
Er is alleen sprake van visuele feedback 
of een bepaalde activiteit goed wordt 
uitgevoerd. 

Bij de Nintendo Wii wordt een console 
gehanteerd die overeenkomt met het 
hanteren en manipuleren van een 
object uit de echte wereld, zoals 
bijvoorbeeld een tennisracket. Het is 
mogelijk om met of tegen meerdere 
mensen tegelijkertijd te spelen. Spel-
len die gespeeld kunnen worden zijn 
bijvoorbeeld tennis, golf en boxen. De 
nieuwste uitbreiding van de Wii is de 
FIT variant waarin allerlei oefeningen 
voor kracht, lenigheid en fitheid kun-
nen worden uitgevoerd. Oefeningen 
hier zijn opdrukken, rennen, buikspier-
oefeningen enzovoorts. 

Door middel van een literatuuronder-
zoek is er onderzocht of er aanwijzingen 
zijn dat VR training bij kinderen veilig 
en verantwoord is en of er positieve 
effecten zijn beschreven. 

Uitkomsten van VR training
De effecten van VR training op kinderen 
zijn met een duur en commercieel 
moeilijk verkrijgbaar apparaat (IREX) 
door Reid en collegae onderzocht. Zij 
hebben bij kinderen met cerebrale 
parese geconcludeerd dat het veilig was 
om deze groep patiënten te trainen en 
dat er een zelfde spelplezier was ten 
opzichte van kinderen die reguliere 

fysio- en ergotherapie kregen.1 Zij vin-
den dat er toekomst zit in VR training 
voor bijvoorbeeld het verbeteren van 
functionele activiteiten en motorische 
training bij kinderen met cerebrale 
parese. Negatieve punten van VR 
training zijn: dure apparaten, moeite 
met registreren van verschillende 
achtergronden en het ontbreken van 
sensorische feedback.2,3

Uitkomsten ten aanzien van 
functionele vaardigheden
Verbeteringen in functionele activi-
teiten van kinderen na training op de 
Nintendo Wii wordt maar in één artikel 
beschreven. Deutsch en collegae hebben 
in een case-report laten zien dat de 
loopafstand van een 13-jarige jongen 
met cerebrale parese is verbeterd na het 
volgen van een 11 weken durend trai-
ningsprogramma op de Nintendo Wii.4 

Uitkomsten ten aanzien van 
energie verbruik
Er zijn twee artikelen geschreven over 
onderzoek naar het energieverbruik 
van kinderen tijdens het spelen op de 
nieuwe interactieve spelcomputers. 
Hierbij is onderzocht hoeveel kilojoule 
er per kg per minuut wordt verbruikt 
door gezonde kinderen tijdens het 
spelen op de Nintendo Wii5 en de 
Playstation EyeToy6. 

Graves en collegae hebben onderzoek 
verricht waaruit blijkt dat het ener-
gieverbruik van gezonde adolescenten 

hoger is tijdens het gebruik van de Nin-
tendo Wii in vergelijking met de spel-
computers die zittend worden gespeeld. 
Maar de activiteit op de spelcomputer 
kostte minder energie dan bijvoorbeeld 
bowlen of tennis uitgevoerd zonder 
spelcomputer.5

Uit de andere studie is gebleken dat bij 
21gezonde kinderen in de leeftijd van 
10-14 jaar een significante verhoging 
optrad in de zuurstofopname (VO2 
max), hartslag en de hoeveelheid bewe-
ging gemeten met een accelerometer. 
De onderzoekers stellen dat het spelen 
op een spelcomputer zoals de ‘Playsta-
tion 2 EyeToy’ gelijk staat aan milde tot 
matige traditionele fysieke activiteiten 
zoals wandelen en springen.6

Overige uitkomsten
Uit onderzoek naar de effecten van de 
de ‘Playstation 2 Eyetoy’ bleek dat in 
vergelijking met reguliere therapieën 
een vergelijkbaar spelplezier, gebruiks-
gemak en performance was voor de 
meeste patiënten, maar niet voor 
allemaal.3 Training op de Nintendo 
Wii bij een patiënt met CP heeft tevens 
geresulteerd in een verbetering van 
de posturale controle en in een betere 
verwerking van visuele informatie.4

Discussie
De beschreven onderzoeken hebben 
kleine populaties of zijn zelfs case 
studies. Hierdoor is het moeilijk om de 
uitkomsten te generaliseren. Het is op 
basis van wetenschappelijke evidentie 

Vraag:

Tegenwoordig wordt de wii spelcomputer regelmatig gebruikt binnen de (kinder)fysiotherapie/ revalidatie.
• Is bekend wat de meerwaarde is van deze spelcomputer binnen de (kinder)fysiotherapie?
• Ga je beter tennissen in het echte leven als je veel op de spelcomputer tennist?
•  Waaraan moet een spel op de spelcomputer voldoen wil dit resulteren in betere vaardigheden in het echte leven?  

Zijn er voorbeelden te geven bij welke computerspelletjes van de wii dit al het geval is?
• Is er onderzoek bekend op dit gebied?

Wii spelcomputer en therapie
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nog niet mogelijk een uitspraak te doen 
over voor welke kinderen op welke 
wijze deze interventie een meerwaarde 
kan hebben. Daarnaast zijn er ook een 
aantal negatieve effecten beschreven bij 
het veelvuldig gebruik van de  Nintendo 
Wii. In een aantal case reports is naar 
voren gekomen dat overbelasting van 
gewrichten een bedreiging is voor per-
sonen die VR training met de Wii doen. 
Deze negatieve bijeffecten variëren van 
overbelasting van de knieën, schouders 
en duimen.7-9 

Conclusie
De inzet van spelcomputers in de 
revalidatie van kinderen is op dit 
moment nog onvoldoende onderzocht. 
Er zijn aanwijzingen dat de nieuwe 
spelcomputers een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan de loopafstand en 
het energieverbruik van gezonde kin-
deren en kinderen met CP. Daarnaast 
concluderen diverse onderzoekers dat 
het veilig is en dat het spelplezier ermee 
wordt verhoogd. Er zijn nog geen aan-
wijzingen gebaseerd op wetenschap-
pelijk onderzoek dat vaardigheden als 
tennis en bowlen ook in het echte leven 
verbeteren, na een periode training 
op deze spelcomputers. Naast deze 
positieve effecten zijn er ook een aantal 
blessure gevallen bekend na het spelen 
van de Nintendo Wii na langdurig 
spelgebruik.
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Info Wetenschapsloket

Werkend in de praktijk komen soms vragen op, waarop u niet 
altijd het zelf het antwoord tot uw beschikking hebt. Door 
deze vragen te delen met je collega’s kan gekeken worden of 
er mogelijk antwoorden te vinden zijn. Het Wetenschapslo-
ket is bedoeld om deze vragen neer te leggen bij een breder 
forum. U kunt uw vraag stellen via de website van de NVFK, 
onder Tijdschrift zit een knop: Wetenschapsloket. 
Uw vraag komt dan terecht bij de redactie van het NVFK tijd-
schrift, die de vragen zal bundelen en prioriteit zal geven aan 
die vragen die het meest leven bij ook andere collega’s. De 
vragen worden doorgegeven aan de wetenschapscommissie,  
die op haar beurt weer op zoek gaat naar mensen met 

mogelijke antwoorden. De vraag en het antwoord zullen 
uiteindelijk geplaatst worden in deze rubriek.

Belangrijk is dat u zo helder mogelijk aangeeft: 
a. welk probleem u ervaart in de praktijk en 
b. welke vragen dat oproept 

Uiteraard kunnen niet alle binnenkomende vragen in een 
keer beantwoord worden en worden ze zoveel mogelijk 
gebundeld. We hopen op deze wijze elkaar  vooruit te helpen: 
praktijk en wetenschap hand in hand. 
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Winy Verdegaal, redactie

The link between motor 
 impairment level and motor 
imagery ability in  children 
with developmental 
 coordination disorder.

Jaqueline Williams, Patrick R.Thomas, 
Paul Maruff, Peter H. Wilson
Human Movement Science 27(2008) 
270-286

Volgens de Internal Modeling 
Deficit(IMD) hypothese hebben kinde-
ren met DCD een tekort in hun vaardig-
heid nauwkeurig gebruik te maken van 
inerne bewegingsvoorstellingen, en dit 
zou de motorische controle van deze 
kinderen ernstig beperken en ook van 
invloed zijn op de leermogelijkheden 
van kinderen met dcd.
Dit onderzoek gaat na of kinderen 
met DCD onderling verschillen in hun 
vermogen bewegingsvoorstellingen te 
maken.
42 kinderen- verdeeld in DCD mild 
-DCM-M- en DCD severe- DCD-S- 
werden qua prestaties vergeleken met 
leeftijdsgenoten. Ze voerden twee taken 
bewegingsvoorstelling uit waarbij 
sprake was van  hand en lichaamsro-
tatie.
Kinderen uit de DCD-S groep bleken 
een algemeen tekort te vertonen bij 
bewegingsvoorstelling, ze waren min-
der accuraat dan hun leeftijdsgenoten 
en het hielp hen niet veel wanneer ze 
gerichte instructies kregen.
De DCD-M groep bleek in staat eenvou-
dige transformaties uit te voeren, maar 
wanneer de taken complexer werden 
haakten ze af.
De DCD-M groep bleek wel baat te heb-
ben bij instructie, de accuraatheid van 
de handtaak verbeterde.
Het individuele niveau van motorische 
handicap en taakcomplexiteit konden 
gelinkt worden aan de geobeser-
veerde tekortkomingen en kunnen een 
verklaring zijn voor de inconsistente 

bevindingen uit vorige studies op dit 
onderwerp.
Hoewel de studie voeding geeft aan 
de theorie dat een deficit in intern 
modelling een onderliggend probleem 
vormt voor kinderen met DCD is er 
wel nader onderzoek nodig om deze 
theorie verder te ontwikkelen en 
verfijnen.

Bewegingsvoorstelling refereert 
aan mentale simulatie van elke 
motorische actie zonder beweging 
en het deelt veel dezelfde neurale 
en fysiologische componenten met 
feitelijk bewegen, zoals toename van 
spieractiviteit, spinal excitability, 
autonoom systeemactiviteit, en een 
toename in neurale activiteit in gebie-
den geassocieerd met beweging. De 
vaardigheid om zich bewegingen voor 
te kunnen stellen wordt gelijk gesteld 
aan iemands mogelijkheid accurate 
interne modellen van bewegingscon-
trole te maken.
Hoewel kinderen met DCD over het 
algemeen atypisch presteren bij het 
maken van bewegingsvoorstellingen is 
dit geen gemeengoed. Wel suggereren 
verschillende onderzoeksresultaten dat 
het niveau van motorische bescha-
diging gelinked kan worden aan de 
mogelijkheid tot het voorstellen van een 
beweging.
Het is belangrijk te weten of het type en 
de ernst van bepaalde tekortkomingen 
variëren onder DCD kinderen teneinde 
met adekwate interventies te kunnen 
komen.

In deze studie is weer gebruik gemaakt 
van de mental rotation paradigma en 
kinderen werden verzocht zowel hand 
als lichaams rotaties uit te voeren*. 
Deze taken nodigen uit tot het het 
gebruik van impliciete bewegingsvoor-
stellingen.
Het E-prime software package 
 (Psychology Software Tools, Pitts-
burgh, PA, USA) presenteerde stimuli 
voor een serie van hand en lichaams-
taken.

Discussie 
Door de groep te verdelen in kinderen 
die in gemiddelde en ernstige mate 
DCD gediagnosticeerd waren was het 
mogelijk om verschillen in patronen 
van bewegingsvoorstelling te bepalen 
onder kinderen met verschillende 
niveaus van bewegingsbeperking. De 
resultaten onderstrepen het bestaan 
van een beperking in de bewegings-
voorstellingen bij kinderen met DCD, 
en dit betekent dat een tekortkoming in 
de mogelijkheid interne modellen van 
bewegingscontrole te gebruiken een 
onderliggend probleem voor kinderen 
met DCD is.

Algemene discussie
De resultaten van onderhavige studie 
ondersteunen het bestaan van een 
beperkte bewegingsvoorstelling bij 
kinderen met DCD. Er is enig verschil 
in het patroon van de beperkingen 
tussen kinderen met ernstige vorm 
van DCD en kinderen met een mildere 
vorm, hetgeen kan verklaren waarom 
in eerdere studies de onderbouwing van 
zo’n beperking weleens varieerde.
De DCD-S kinderen vertoonden geen 
verbetering na instructie, de DCD-M 
groep wel. Bij de DCD-S groep werd 
een algemene beperking in bewe-
gingsvoorstelling geconstateerd, bij de 
DCD-M groep varieerde dit patroon. 
De prestatie van de DCD-M groep was 
verbonden aan de complexiteit van de 
taak en patroon .
De huidige resultaten geven aan dat 
voor veel kinderen met DCD het maken 
van accurate interne modellen van 
bewegingscontrole wel problematisch 
is, zij het met verschillen.Kinderen met 
een ernstige vorm van DCD ervaren 
meer problemen dan de groep kinderen 
met een mildere vorm, zij het dat voor 
de DCD-M groep de problemen toena-
men naarmate de taak complexer werd.
Het resultaat van deze studie roept de 
vraag op of een beperking in de vaar-
digheid accuraat interne modellen van 
bewegingsvoorstelling te formeren en 
te gebruiken een causale rol speelt bij 

een kind met DCD bewegingsbeperking 
of dat het in feite om een symptoom 
gaat.
Deze studie heeft belangrijk klinische 
implicaties voor  bewegingsonderwijs 
aan deze kinderen, en benadrukt 
opnieuw hoe belangrijk het is gebruik 
te maken van methodes als kinaesthe-
tische benadering dat de nadruk op 
observationeel leren vermindert. De 
suggestie is dat fysieke vormgeving tot 
betere resultaten kan leiden dan visuele 
of verbale opdrachten bij het aanleren 
van motorische vaardigheden bij 
kinderen met een beperkte coordinatie. 
De onderzoeksresultaten suggereren 
ook dat kinderen met DCD  baat zouden 
kunnen hebben bij training gericht op 
een toename van lichaamsbewustzijn 
en op een idee van de positie van hun 
lichaam in de ruimte. Ook simpele ver-
anderingen- de voorbeelden in dezelfde 
richting plaatsen als het observerende 
kind met DCD –kunnen behulpzaam 
zijn.
* Onderzoekers raden aan in toekomstig 
onderzoek afzonderlijk te kijken naar linker 
- en rechterhand stimuli, men verwacht dat 
de verschillende biomechanica van elke hand 
weleens heel erg substiele verschillen in RT 
patronen zouden  kunnen opleveren die het 
gebruik van bewegingsvoorstellingen kun-
nen bevestigen.

Conclusie
Dit onderzoek toont aan dat de 
mogelijkheid tot bewegingsvoorstel-
ling bij kinderen met DCD varieert met 
het niveau van motorische beperking. 
Kinderen met een milde vorm van 
DCD bleken enig baat te hebben 
bij instructie, bij kinderen met een 
ernstigere mate van DCD niet. Deze 
patronen ondersteunen enigszins het 
bestaan van een IMD- internal mode-
ling deficit- bij kinderen met DCD dat 
hoogstwaarschijnlijk van invloed is op 
hun motorische controle en leren.
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Evaluation of Neuromotor 
Function in Infancy:A syste-
matic Review of available 
methods

Kirsten R. Heineman, MD, Mijna 
Hadders-Algra, MD,PhD

Uit:J.Dev.Behaviour Pediatr. Vol 9, no 
4 2008, 315-323

Bij deze literatuurstudie werd gekeken 
naar instrumenten die gebruikt kunnen 
worden bij kinderen in de leeftijd van 
3 tot 18 maanden en of de toepas-
singsmogelijkheid van het instrument 
voldoende uitgebreid was.
De leeftijd was een bewuste keuze; uit 
reviews over neonatale neurologische 
evaluatie bleek   veel onderzoek te 
gaan over kinderen in de leeftijd van 18 
maanden tot 4 jaar.
Instrumenten die alleen geschikt 
waren voor screening bleven buiten 
beschouwing met een verwijzing naar 
een overzicht hiervan( Glascoe); de 
interesse ging vooral uit naar volledige 
assessment van het neuromotorische 
functioneren van het kind.

Indeling van de 15 onderzochte 
instrumenten
Comprehensive examination.
Comprehensive neurological onderzoe-
ken zijn hoofdzakeijk gebaseerd op tra-
ditionele neuropeditrische concepten. 
Ze hebben goede constructvaliditeit 
en goede voorspellende waarde voor 
de ontwikkeling van de belangrijkste 
motorische afwijkingen zoals CP of de 
voorspelling van een toekomstige loco-
motorische functie. Er was echter geen 
of weinig informatie aanwezig voor de 
voorspellende waarde  van neurologisch 
onderzoek naar meer subtiele, minieme 
ontwikkelingsstoornissen, bijvoorbeeld 
MND- (minor neurological dysfunction) 
en toekomstige coördinatiestoornissen. 
Het onderzoek van Touwen was hierop 
een uitzondering, hieruit bleek dat tot 
bepaalde hoogte op schoolleeftijd MND 
voorspeld kan worden.

Procedures met gestandaardiseerde 
score,  
De tweede groep instrumenten bestaat 
uit bepaling van primitieve reflexen, 
een compilatie van testen van pre-
existing neurological assessments, en 
meer uitgebreide testbatterijen zoals 
BSID-II/III en PDMSpII en was tamelijk 
heterogeen. Drie testen- the Movement 
Assessment of Infants, Neuromotor Be-
havirial Inventory en Toddler and Infant 
Motor Evaluation(TIME) combineren 
neurologische testitems met observatie 
van specifieke aspecten van motorisch 
gedrag.Over het algemeen hebben de 
procedures met gestandaardiseerde 
scores een beperkte construct validiteit 
en concurrent validiteit. Predictive 
validiteit was of heel erg bescheiden 
of ontbrak. Dit lijkt erger dan het is, 
want de meeste van deze testen zijn 
niet ontwikkeld om voorspellingen over 
toekomstige motorische afwijkingen te 
doen. Het gaat vooral over de evaluatie 
van veranderingen in het neuromoto-
rische functioneren en daarin scoren 
ze ruim voldoende, bv op interobserver 
reliability.

Observatie van mijlpalen en speci-
fieke aspecten van het motorisch 
gedrag 
Twee instrumenten: de Alberta Infant 
Motor Scale( AIMS) en de SOMP 
observeren vooral de mijlpalen in de 
ontwikkeling en leggen specifieke 
aspecten in motorisch gedrag vast. De 
betrouwbaarheid van deze instrumen-
ten is voldoende.

Kwaliteit van het motorisch gedrag.
De Gm( general movements Method) 
en de TIMP( test of infant motor perfor-
mance) bepalen beide de kwaliteit van 
het motorisch gedrag of het motorisch 
patroon.
Beide testen hebben een goede 
voorspellende waarde: de TIMP voor 
belangrijke ontwikkelings-stoornissen 
zoals CP en de GM voor zowel kleine 
als grote ontwikkelingsstoornissen. 
Construct en concurrent validity van 

beide instrumenten stemmen tot te-
vredenheid, beide instrumenten komen 
alleen van pas bij kinderen onder de 4 
maanden.

Conclusie
Bij de keuze van een bruikbaar 
instrument is het erg belangrijk het 
doel dat gediend dient te worden goed 
te bepalen.Wanneer het belangrijkste 
doel is onderscheid te maken tussen 
kinderen met afwijkende neuromotori-
sche functie en kinderen die in de range 
van typical ontwikkeling vallen, zijn al 
de 15 instrumenten bruikbaar en van 
toepassing.
Echter alleen de BSID-II, MAI en TIME 
kunnen gebruikt worden om het effect 
van een interventie te evalueren.
Van 10 instrumenten zijn data beschik-
baar over de voorspellende waarde van 
het instrument, deze waarde is op zijn 
hoogst gemiddeld.
Slechts bij twee instrumenten-TIMP en 
GM-Method- is sprake van een goede 
voorspellende waarde.
Het blijft echter moeilijk voorspellin-
gen te doen op zeer jonge leeftijd,o.a. 
omdat het jonge brein nog volop in 
ontwikkeling is.
Daarom dient bij medische evaluatie 
van hoog-riskante kinderen gebruik 
gemaakt te worden van verscheidene 
elkaar aanvullende clinische instru-
menten.
Een goede combinatie is het medische 
dossier over de bereikte mijlpalen, het 
fysieke en neurologische onderzoek, 
een specifiek assessment van de 
kwaliteit van het kotorisch gedrag en 
de resulaten van neuroimaging zoals 
ultrasound of magnetische resonanace 
imaging.

Muscle strengthening is not 
effective in children and ado-
lescents with cerebral  palsy: a 
systematic review

Aline Scianne, Jane M Butler, Louise 
Ada, and Luci F Teixeira-Salmela

Australian Journal of Physiotherapy 
2009 vol.55- no 2. 2009

De onderzoeksvragen:
1. Kan kracht verbeterd worden, zonder 

dat de spasticiteit toeneemt, en bete-
kent meer kracht ook meer activiteit?

2.  Blijft de toegenomen kracht nadat de 
interventie ophoudt?

De verschillende onderzoeken handel-
den over kinderen met CP tot de leeftijd 
van 20 jaar.
Deze review gaat strikt over gecon-
troleerde krachttrainingen waarbij 
sprake was van placebo of geen 
interventie. 
Hoewel  bij krachttraining meestal 
gedacht wordt aan training met steeds 
grotere weerstand is het belangrijk ook 
andere types van krachttraininginter-
venties te beschouwen, omdat mensen 
met neurologische condities zoals 
CP niet altijd in staat kunnen zijn tot 
weerstandstraining

Resultaat
De onderzoeksstrategie leverde 1880 
studies op uit verschillende databases. 
Na screening van de titel en samen-
vatting bleven 57 papers van over. 
Deze 57 papers werden onderworpen 
aan de  inclusiecriteria en uiteindelijk 

Deze rubriek wordt door de redac-
tie verzorgd. In de rubriek geven 
we kort de inhoud van een aantal 
artikelen weer. Heeft u interesse 
een van deze artikelen grondig te 
analyseren en hierover te schrijven 
in dit tijdschrift, mail dan naar: 
redactie@nvfk.nl. We nemen per 
ommegaande contact met u op.
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bleven 5 randomised onderzoeken 
en een quasi-randomised onderzoek 
over.

Discussie
Deze systematische review suggereert 
dat krachttraining niet de kracht ver-
groot of de activiteit bij CP verbeterd. 
Hoewel het er op lijkt dat de spasticiteit 
door de krachttraining niet toeneemt, 
wordt er te weinig bewijs geleverd om 
dit te kunnen concluderen.
De betrekkelijke kleine toename van 
kracht waarvan sprake is in deze studie 
kan wellicht toegeschreven worden aan 
de te korte duur of de te lage intensiteit 
van de krachttraining.
Daarbij kwam dat hoewel de kracht-
training steeds zwaarder werd zij niet 
de norm van het American College of 
Sports Medicine haalden. Zo werd een 
programma onderzocht ‘opstaan uit 
de stoel’met een gewicht van 20-50% 
van 1 RM, terwijl de richtlijnen van the 
American College of Sports Medicine 
een gewicht van 60-70% van 1 Rm voor 
beginners adviseert. En bij de twee 
studies waar sprake was van electrische 
stimulatie zou de intensiteit van de 
stimulatie niet voldoende zijn geweest 
om substantiële krachtwinst te boeken.
Uit nadere analyse bleek het type 
interventie weinig uit te maken voor het 
behaalde effect.
Slechts een studie betrof de spasticiteit. 
Hoewel het between-group verschil niet 
werd vermeld, was de spasticiteit in de 
krachttraininggroep verminderd.
Dit komt overeen met eerdere ongecon-
troleerde studies naar krachttraining 
bij kinderen met CP, ook daar was geen 
sprake van toename van de spasticiteit.
Samengevat betekent dit dat kracht-
training bij kinderen met CP geen 
kwaad kan.
De toename van activiteit kan verklaard 
worden door het hoge niveau van 
activiteit van de deelnemers. Zo 
bleken in de studies waar onderzoek 
gedaan werd naar versterken van de 
beenspieren alle kinderen al te kunnen 
lopen. Buchner et all noteerde een 

non-lineaire relatie tussen beensterkte 
en loopsnelheid.De auteurs suggereren 
dat kleine wijzigingen in fysiologische 
activiteit relatief van groot effect 
kunnen zijn op de prestatie, daar waar 
sprake is van ernstige handicap, terwijl 
grote veranderingen in capaciteit wel 
eens weinig tot geen effect kunnen 
sorteren wanneer er sprake is van een 
lichte mate van handicap. Het is dan 
ook aannemelijk dat toename van 
kracht geen effect had op de loopsnel-
heid van de populatie in deze review die 
al liepen. 

Het huidige bewijs suggereert dat bij  
kinderen en adolescenten met CP die 
lopen, krachttraining niet schadelijk 
is, noch effectief kan zijn. Toekom-
stig onderzoek naar hoge intensiteit 
spierkrachttraining bij kinderen en 
adolescenten met CP met laag niveau 
van activiteit kunnen hun nut bewijzen 
voor de klinische praktijk  
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Zo zit dat met schrijven

Auteurs: Lia Wouters en Marlies 
Schaerlaeckens
ISBN: 978-90-810684-2-0
Prijs: € 24,95
Te bestellen: www.recrivierenland.nl
Aantal pagina’s: 81

Een naslagwerk met veel praktische 
tips over schrijven, zo omschrijven de 
auteurs hun boek ‘Zo zit dat met schrij-
ven’. Het boek is in 2009 uitgegeven.
Wouters en Schaerlaekens, beide 
ergotherapeut, putten uit een jaren-
lange ervaring met het behandelen van 
kinderen met motorische schrijfpro-
blemen.

Het boek begint met aandacht voor 
de zit- en schrijfhouding en de fijne 
motoriek. Dit vormt de basis van het 
leren schrijven. 
Onderbouw, middenbouw en boven-
bouw worden elk apart besproken. 
Wat zijn voor iedere bouw specifieke 
aandachtspunten, interventies, tips, 
ideeën?
Vervolgens bespreken de auteurs 
de specifieke problemen die kunnen 
voorkomen bij linkshandigheid.
Er is een hoofdstuk gewijd aan kinderen 
met een ontwikkelingsstoornis als 
dyslexie, ADHD of DCD en de moei-
lijkheden die deze kinderen kunnen 
tegenkomen bij het schrijven.
Het laatste hoofdstuk gaat over de ver-
schillende hulpmiddelen en materialen 
die op de markt zijn om het schrijven 
te vergemakkelijken. Meubilair, grip-
pers, verschillende soorten pennen en 
potloden en scharen komen aanbod. 

Er wordt vermeld waar deze verschil-
lende materialen en hulpmiddelen te 
koop zijn.

Het boek is bedoeld voor leerkrachten 
die kinderen leren schrijven. Het is 
naast elke schrijfmethode te gebruiken.

Lia Wouters en Marlies Schaerlaekens 
zijn beiden werkzaam als ergothera-
peut in de Sint Maartens kliniek en al 
een aantal jaren gedetacheerd bij het 
Rec rivierenland cluster 3
Onder cluster 3 vallen de scholen voor 
leerlingen met verstandelijke (ZML) en/
of lichamelijke beperkingen (LG/MG), 
leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ) 
en leerlingen met epilepsie. 
Daarnaast verzorgen de auteurs scho-
ling op het gebied van schrijven en de 
fijne motoriek

De meeste informatie in het boek zal 
voor de kinderfysiotherapeut, die 
regelmatig kinderen met schrijfproble-
men behandeld, bekend zijn. Voor wie 
op zoek is naar diepgravende analyses 
over schrijfproblemen, het liefst 
onderbouwd met wetenschappelijk 
onderzoek, is dit geen geschikt boek: 
Het is een handzaam, overzichtelijk 
en duidelijk boek met veel praktische, 
soms originele, adviezen.
De adviezen zijn gemakkelijk toepas-
baar. Het boek is rijkelijk geïllustreerd 
met foto’s om de tekst te verduidelij-
ken. Voor de kinderfysiotherapeut op 
zoek naar een dergelijk boek is het één 
van de betere in zijn soort. Het kan ook 
goed gebruikt worden als hulpmiddel 
om school en ouders te adviseren.

Het boek is geschreven met als doel 
‘een naslagwerk met veel praktische tip 
over schrijven’, hierin zijn Wouters en 
Schaerlaekens absoluut geslaagd.

Leven zonder agenda

Auteur: Marleen Rechsteiner
Uitgeverij: Artemis & Co
ISBN: 978 90 472 00789
Prijs:€ 18,95
Aantal pagina’s: 166

In ‘leven zonder agenda’ beschrijft 
Rechsteiner de impact van een gehan-
dicapt kind op haar leven. Haar oudste 
zoon Emile heeft het Williams- Beuren 
syndroom. Een aangeboren ontwik-
kelingsstoornis met karakteristieke 
uiterlijke kenmerken en vaak een lichte 
tot matige verstandelijke beperking. 
Bij het syndroom is sprake van een 
stoornis in het bindweefsel, waardoor 
meerdere organen in het lichaam zijn 
aangedaan. Hart(klep)afwijkingen, hy-
potonie, hypermobiliteit en verhoogde 
gehoorscherpte (hyperacusis) komen 
vaak voor.

Ze beschrijft de eerste 10 jaar van haar 
leven met Emile. De invloed die de 
geboorte van Emile heeft op haar relatie 
en carrière. De verwerking en accepta-
tie van het hebben van een gehandicapt 
kind. De dilemma’s bij het maken van 
een keuze voor de juiste school. Hoe 
om te gaan met de al dan niet goed 
bedoelde opmerkingen en adviezen van 
de buitenwereld. De zoektocht naar een 
nieuwe balans. In verband met het werk 

van haar man verhuist het gezin regel-
matig naar een ander land. Ze hebben 
gewoond in Venezuela, Engeland en 
op dit moment woont Rechsteiner met 
haar gezin in Chili. Elke keer is het weer 
puzzelen en zoeken  hoe de zorg voor 
Emile georganiseerd kan worden. Hoe 
om te gaan met de steeds terugkerende 
aanpassingsproblemen.

In haar boek tipt Rechsteiner haar erva-
ringen met de verschillende therapieën 
kort aan.
In een interview gaat ze wat dieper in 
op de fysiotherapeutische behandeling 
van Emile.
Kan je wat vertellen over de fysiothera-
pie van Emile?
“Emile is nu twaalf jaar. Als baby 
kreeg hij al therapie. Periodes therapie 
afgewisseld met therapie vrije periodes. 
Overigens bleken de periodes van 
‘geen-therapie’goed te werken: op de 
een of andere manier ging hij daarna 
sneller vooruit.”
“In het verleden is veel aandacht 
geweest voor de balans. Hij kan 
skateboarden en heeft minder last van 
hoogtevrees. Op dit moment werkt 
de fysiotherapeut met hem aan een 
goede houding: een rechte rug. Hij leert 
bepaalde spieren (met high muscle 
tone) te ontspannen en andere zwakke 
groepen te versterken, o.a. zijn spieren 
in zijn rug zodat hij zijn schouderbladen 
minder laat hangen. De werkmethode 
is sensorisch gericht, zodat Emile zich 
bewust wordt van de werking van zijn 
spieren zodat hij zichzelf op termijn kan 
gaan corrigeren als hij loopt of achter 
de computer zit. Daarnaast krijgt Emile 
ergotherapie om zijn fijn motorische 
vaardigheden te verbeteren.”
Een citaat uit het boek: “We hadden 
langzamerhand een dagtaak aan alle 
oefeningen, en elke zondagavond be-
legden we een agendaoverleg om te be-
palen wie naar welke therapeut ging.” 
Had het minder of anders gekund? 
‘Dit is het grote dilemma van 
iedere ouder van een kind met speci-
ale behoeftes. Enerzijds wil je je kind 
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optimaal stimuleren om het beste uit 
hem of haar te halen, maar anderzijds 
wil je voorkomen dat je kind continue 
op zijn of haar tenen moet lopen. Het 
moet allemaal wel haalbaar zijn voor 
ouder en kind. Iedere sessie vergt veel 
energie. Het vinden van deze juiste 
balans is misschien wel de grootste 
uitdaging van het grootbrengen van 
een ‘probleem’kind.’
Zit je als moeder te wachten op allerlei 
adviezen en huiswerkoefeningen of is 
moeder zijn al genoeg?
“Als ik eenmaal naar een therapie 
ga, wil ik er ook het beste uithalen. Ik 
begrijp best dat daar oefeningen bij 
horen. Ik sta open voor suggesties van 
professionals. Feit is wel dat het veel 
discipline en doorzettingsvermogen 
vergt om de oefeningen consequent 
te doen. Ik vind dat een hele opgave. 
Daarom vind ik het fijn als ik bij een 
therapeut het gevoel heb dat hij of zij 
begrijpt hoe zwaar het moederschap 
soms kan zijn. Ik waardeer het bijvoor-
beeld als de scores van een test met 
enig beleid worden medegedeeld of als 
de behaalde mijlpalen en niet alleen de 
achterstand benadrukt worden.”
Jullie hebben in verschillende landen 
gewoond.
Kan je wat vertellen over de verschillen 
en overeenkomsten in relatie tot de 
fysiotherapie?
“In Nederland ging Emile naar de 
revalidatieafdeling van een ziekenhuis 
waar het grote voordeel was dat de 
logopedist, ergotherapeut en kinderfy-
siotherapeut nauw samenwerkten en er 
af en toe een multidisciplinair overleg 
was. In andere landen zijn we dit niet 
tegengekomen. De testen die werden 
afgenomen waren vaak hetzelfde. 
Verder is me opgevallen hoe klantge-
richt de private zorg in het buitenland 
is. We hadden weinig te maken met 
wachtlijsten en de bereidheid om een 
keer een sessie te verzetten of hem op 
school te komen adviseren was groot. 
Veel therapeuten hadden een positieve 
instelling: we gaan niet uit van wat het 
kind niet kan maar we gaan uit van 

waar het goed in is. Klinkt simpel maar 
als ouder sprak me dat aan.”
Elk kind ontwikkelt zich.
Wat voor meerwaarde hebben alle 
therapieën voor jou en Emile gehad?
Hoewel dat moeilijk valt te bewijzen, 
denk ik dat Emile zich zekerder voelt 
dankzij de therapieën.
“Het duurde lang voordat hij kon 
fietsen, maar zonder fysiotherapie had 
het nog langer geduurd voordat hij 
trots op school kon vertellen dat hij een 
mountainbike voor zijn verjaardag had 
gekregen.”

Het boek is vooral geschreven voor 
ouders met een gehandicapt kind. 
“Omdat mijn verhaal herkenbaar is 
voor andere ouders met bijzondere kin-
deren, hoop ik hen tot steun te zijn. Als 
je net te horen krijgt dat je kind een af-
wijking heeft, staat je leven op z’n kop. 
Niemand heeft je ooit geleerd hoe om te 
gaan met zo’n ingrijpende gebeurtenis 
in je leven,” aldus Rechsteiner 
Het boek is vlot en toegankelijk ge-
schreven en leest makkelijk.

Kinderrevalidatie

Auteurs: M.J. Meihuizen-de Regt, 
J.M.H. de Moor, A.H.M. Mulders  
Uitgeverij: Koninklijke Van Gorcum BV
ISBN: 9789023245070
Prijs: € 76,00
Druk: 4e herziene 
Aantal pagina’s: 588

De eerste druk verscheen in 1996. In 
2003 kwam de geheel herziene 3 druk 
uit. De afgelopen 6 jaar zijn er veel 
ontwikkelingen geweest op het gebied 
van de kinderrevalidatie. Dit was een 
reden voor de auteurs om te komen met 
een vierde herziene druk. Deze is recent 
uitgegeven. 
Deze nieuwe ontwikkelingen hebben 
betrekking op:

Cerebrale parese; 
• evidence richtlijnen met betrekking 

op de diagnostiek en behandeling
• de behandeling van botulinetoxine 

bij spasticiteit
• kennis over lees- en rekenproblemen

Neuromusculaire aandoeningen:  
• Behandelingsbeleid aangaande 

scoliose
• prednisonbehandeling 
• ontwikkelingen binnen de gene-

tica in relatie tot diagnostiek en 
 preventie

• Kinderen met niet –aangeboren 
hersenletstsel  in een toestand van 
verlaagd bewustzijn:

• Behandelprogramma  Vroeg Inten-
sieve Neurorevalidatie

Spina bifida:
• Nieuwe operatietechnieken voor 

katheteriseerbare stoma’s 

Nieuwe meetinstrumenten:
• COPM (Canadian Occupational 

Performance Measure). Dit is een 
middel om de hulpvraag in kaart te 
brengen en ouders en kind kunnen 
prioriteiten aangeven ten aanzien 
van de hulpvraag

• MPOC (Measure of Processes of 
Care). Een vragenlijst die de tevre-
denheid van ouders over de kwaliteit 
en gezinsgerichtheid  van de kinder-
revalidatiezorg meet.

• CAPE & PAC (Children’s  Asessment 
of  Participation and Enjoyment) 
meet de participatie in de maat-
schappij van kinderen en jongeren 
tussen 6 en 21 jaar

• PEDI (Pediatric Evaluation of 
Disability Inventory). Een vragenlijst 
om functionele vaardigheden en het 
niveau van zelfstandig functioneren 
in kaart te brengen bij kinderen van 
6 maanden tot 7 ½ jaar.

• CAP (Capaciteitenprofiel) 
• MACS(Manual Ability Classification 

System). Een meetinstrument voor 
de handfunctie bij kinderen met een 
cerebrale parese

• ICF-CY (International Classification 
of Functioning, Disability and Health 
for Children and Youth)

• De in 2008 in het Nederlands 
vertaalde versie voor kinderen en 
jongeren van de ICF classificatie

Het boek bestaat uit 2 delen. 
In het eerste gedeelte, een algemeen 
deel, bespreken de auteurs verschil-
lende aspecten van de ontwikkeling van 
een kind.
Voorbeelden van aspecten die aan 
de orde komen: ontwikkeling van 
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Wij zoeken twee enthousiaste therapeuten 

voor de overname van 

ons maatschapsaandeel per 1-1-2010

(3 dagen per week tot full time)

Fysiotherapeut en 
Kinderfysiotherapeut

Wij werken in een team met 5 maatschapsleden en 

5 medewerkers in loondienst,

op een nieuwe paramedische locatie in Vlissingen

met als specialisaties kinderfysiotherapie

(werkgebied  Vlissingen, Middelburg en Goes)

geriatrische fysiotherapie en manuele therapie.

Voor meer info over de praktijk: www.fysiopaauwenburg.nl

U kunt uw sollicitatie richten aan:

phooven@zeelandnet.nl of tel: 0611325247 kinderft.

hlzevenbergen@planet.nl of tel: 0623240368 algemeen ft met

affiniteit voor de psychosomatiek

gelieve te reageren voor 1 januari 2010

Bijscholingscursus 
kinderfysiotherapie

Het Kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis organiseert in het eerste kwartaal van 

2010 de bijscholingscursus “Wat de kinderfysiotherapeut 

moet weten over geneesmiddelen”. De cursus 

beoogt inzicht te geven in de algemene principes van 

de farmacologie op de kinderleeftijd, de werking en 

bijwerkingen van de meest voorkomende geneesmiddelen 

en de mogelijke interactie met kinderfysiotherapeutische 

interventies.

De cursus is ontwikkeld voor kinderfysiotherapeuten 

en studenten kinderfysiotherapie. Accreditatie voor de 

cursus is aangevraagd bij het KNGF voor het deelregister 

Kinderfysiotherapeut. 

Voor meer informatie zie www.kinderfysiotherapiewkz.nl  

of bel 088 75 540 30 (secretariaat 

Kinderbewegingscentrum).

bewegingsvaardigheden, zelfredzaam-
heid, communicatie, onderwijs. Elk 
hoofdstuk is opgebouwd uit een stukje 
over de normale ontwikkeling, de diag-
nostiek en behandel- en begeleidings-
mogelijkheden voor ouders en kind.
De verschillende diagnosegroepen 
komen in het tweede gedeelte aan bod. 
Per ziektebeeld worden de kenmerken, 
de diagnostiek, het verloop, en de 
behandelmogelijkheden beschreven.

Het boek is een bundeling van alle 
beschikbare kennis en ervaring op 
het gebied van de kinderrevalidatie. 
Het is geschikt voor alle professionals 
werkzaam in de kinderrevalidatie en 
aanpalende sectoren.

Het boek is ‘een must’voor de kinderfy-
siotherapeut. De verschillende aspecten 
van het gehandicapte kind worden uit-
voerig belicht. Het is een zeer compleet 
en helder boek 
Veel informatie over nieuwe ontwikke-
lingen binnen de kinderrevalidatie staat 
ook op de website www.perrin.nl. 

Wat ik mis in het boek is een uiteenzet-
ting over de grenzen van de kinder-
revalidatie. Ten opzichte van vroeger is 
de diversiteit van kinderen die gebruik 
maakt van de kinderrevalidatie fors 
uitgebreid. Bijvoorbeeld kinderen met 
een cognitief heel laag niveau, een on-
handige motoriek of een stoornis in het 
autistische spectrum worden veelvuldig 

gezien in de kinderrevalidatie. Hoe 
moet de kinderrevalidatie zijn eigen 
identiteit bewaren? Waar ligt de grens 
welke kinderen welkom zijn binnen de 
kinderrevalidatie? Deze vragen worden 
niet beantwoord in dit boek. Een 
motorische invalshoek is bij de meeste 
aandoeningen wel te vinden.
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Kinderagenda

Onderwerp: impact of intervention,
Can we affect typical and atypical 
development of the human brain?
Datum: 22 t/m 24 april 2010
Locatie: Groningen
Info: http://www.developmentalneuro 
logy.com/meeting2010/meeting2010.
php 

Oproep aan de lezers:
Wilt u in de ‘kinderagenda’ melding 
maken van een activiteit op het gebied 
van kinderfysiotherapie (studiedag, 
workshop of symposium ed.) dan  
kunt u de gegevens mailen naar: 
redactie@nvfk.nl

 Colofon

Nederlands Tijdschrift voor 
Kinderfysiotherapie
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Ik lees het tijdschrift voor kinderfysio-
therapie altijd met plezier. Zo ook het 
artikel: verbetering van spierkracht en 
vergroting van de loopafstand bij een 
3,5 jaar oud meisje met gegenerali-
seerde gewrichts-hypermobiliteit: een 
case report. Dit artikel verscheen in het 
septembernummer 2009.
 
Nu vind ik kinderen met pijnklachten 
altijd moeilijk. Ook deze pijnklachten 
kun je niet geheel toeschrijven aan de 
overstrekte stand van de knieën tijdens 
belasting. Het meisje ging namelijk 
bij pijn kruipen en bij hypermobiliteit 
overstrekken ze dan ook de ellebogen 
heel erg en daar had ze geen pijn aan. 
Wat kan die pijn specifiek in de knieën 
veroorzaken en heeft de therapeut ook 
een doorverwijzing voor nader onder-
zoek overwogen? Gaarne met redenen.

De auteur beschrijft dat het een vrolijk 
en zeer actief meisje is, wat zelden ziek 
is, veel doorzettingsvermogen heeft en 
niet snel klaagt. Hoe kan het dan dat ze 
te weinig spierkracht heeft ontwikkeld? 
Een gezonde peuter heeft toch eigenlijk 
geen spierversterking nodig. Waren de 
ouders te beschermend? 
Ik kom het zelf ook wel in mijn dage-
lijkse werkzaamheden tegen en dan er-
vaar ik ook een verbetering, maar echt 
begrijpen waarom zo’n actief meisje 
dan toch een achterstand ontwikkeld 
heeft in spierkracht is me onduidelijk.
In de discussie gaat het veel over een 
valide meetinstrument om de hyper-
mobiliteit te meten. Dat is natuurlijk 
belangrijk, maar in je therapie is 
er niets speciaals met die gegevens 
gedaan en bij het resultaat ook niet. 
Zelf weet ik nooit zo goed wat ik met die 

gegevens moet. Bij de kinderen die ik in 
therapie heb gehad met hypermobiele 
gewrichten richtte ik me ook meer op 
spierkracht en uithoudingsvermogen 
en bij vervolg onderzoeken ging ik de 
mobiliteit eigenlijk niet meer na. 
Ik ben eigenlijk benieuwd wat therapeu-
ten met het gegeven hypermobiliteit 
doen. Op oudere leeftijd zou je nog 
insteloefeningen kunnen voorstellen, 
met de vraag of je daar functioneel wat 
mee bereikt, maar bij 3,5 jaar is dat wel 
erg moeilijk.
 
Ik vind het gewoon leuk om hierover 
van gedachten te wisselen. Dus geen 
kritiek. Juist fijn dat er zulke praktijk-
gerichte artikelen zijn.

Marieke Knepper

Info

Info

redactie@nvfk.nl
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