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Aanleiding 

Bij het LEARN2MOVE 0-2 (L2M0-2) onderzoek kwamen we er achter 

dat het afnemen van de Gross Motor Function Measure (GMFM), 

een meetinstrument voor het motorisch functioneren bij kinderen met 

cerebrale parese, bij kinderen jonger dan twee jaar nogal eens op 

problemen stuit. De GMFM is een meetinstrument voor het motorisch 

functioneren bij kinderen met cerebrale parese. 

Doel-/vraagstelling 
Welke moeilijkheden worden gezien bij het afnemen van de GMFM 

en kunnen deze voorkomen worden door aanpassing van de GMFM? 

Hoe hebben we 

het onderzoek 

aangepakt? 

Van de eerste twaalf kinderen die meededen aan L2M0-2 werd op 

vier momenten de GMFM afgenomen: bij de start van het onderzoek 

(op de gecorrigeerde leeftijd van 0 tot 9 maanden) en 3, 6 en 12 

maanden hierna. Het beloop van de GMFM-scores is bijgehouden en 

vergeleken met dat van andere motorisch testen. Bij elke GMFM 

onderzoek werd genoteerd wat lastig was.  

Wat zijn de 

belangrijkste 

bevindingen? 

Bij het afnemen van de originele GMFM zagen we, dat wanneer 

kinderen meer motorische vaardigheden lieten zien, de GMFM 

scores van de kinderen soms slechter werden. Andere motorische 

testen lieten wel een vooruitgang zien over de tijd. Waarschijnlijk 

heeft dit verschil te maken met moeilijkheden bij het afnemen van de 

GMFM bij jonge kinderen. Het is bijvoorbeeld moeilijker om kinderen 

opdrachten op verzoek te laten uitvoeren, er is vaak een beperkte 

aandachtspanne en als kinderen meer motorische vaardigheden 

hebben ontwikkeld laten ze de gemakkelijkere onderdelen vaak niet 

meer zien. Nadat we de items die moeilijk af te nemen of te scoren  

waren hadden aangepast, waren de scores van de aangepaste 

GMFM beter vergelijkbaar met de resultaten van andere motorische 

testen.  



Aanbevelingen 

Toepassen van de aangepaste GMFM bij kinderen jonger dan twee 

jaar met een hoog risico op cerebrale parese lijkt beter inzicht te 

geven in de motorische ontwikkeling van deze kinderen. Onderzoek 

in een grotere groep kinderen is nodig om te kijken of de aangepaste 

versie van de GMFM daadwerkelijk een betere indruk kan geven van 

motorisch functioneren.     
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Meer informatie - 
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Voor meer informatie over het LEARN2MOVE0-2 onderzoek of als u 
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Hielkema, t.hielkema@developmentalneurology.com 

 


