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Aanleiding 

Kinderen met cerebrale parese zijn vaak minder fit dan kinderen zonder 

cerebrale parese. De aerobe fitheid is belangrijk is voor langer durende 

activiteiten zoals lopen, en de anaerobe fitheid is belangrijk voor hoger 

intensieve activiteiten zoals spelen en sprinten. Om fitheid goed te kunnen 
meten zijn valide en betrouwbare testen vereist die geschikt zijn voor 

kinderen met cerebrale parese. 

Doel-/vraagstelling 
Het doel van deze studie was om de meeteigenschappen van fitnesstesten 

die gebruikt zijn voor kinderen met cerebrale parese te evalueren. 

Hoe hebben we het 

onderzoek 
aangepakt? 

De literatuur is doorzocht op studies die meeteigenschappen van fitnesstests 

hebben onderzocht en vervolgens zijn deze studies geëvalueerd aan de hand 
van bepaalde criteria voor meeteigenschappen: www.cosmin.nl.  

Wat zijn de 

belangrijkste 

bevindingen? 

De resultaten lieten zien dat er een tekort is aan betrouwbare en valide 

meetinstrumenten voor het meten van aerobe en anaerobe fitnesstesten bij 

kinderen met cerebrale parese. Er is met name een gebrek aan 

laboratoriumtesten die geschikt zijn voor kinderen met cerebrale parese. 

Aanbevelingen 

Veldtesten zoals de shuttle run test en de muscle power sprint test kunnen 
goed gebruikt worden voor het evalueren van fitheid bij kinderen met 

cerebrale parese. Voor een nauwkeurigere screening van de fitheid, mbv een 

laboratoriumtest, is meer onderzoek naar meeteigenschappen van deze tests 

vereist. 

Meer lezen? 
De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in het international tijdschrift 
‘Balemans et al. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation’; Arch Phys 

Med Rehabil 2013 February;94(2):287-301. 
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