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het Revalidatiefonds, de Phelps Stichting, Revalidatie Nederland en de 

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. 

Aanleiding 

Uit de wetenschappelijke literatuur is bekend dat kinderen en volwassenen 

met spastische cerebrale parese een verhoogd risico hebben op lage niveaus 

van fysieke fitheid en activiteit. Hierover is echter nog geen onderzoek 

verricht bij jongeren en jongvolwassenen met CP.  

Doel-/vraagstelling 

Het doel van het onderzoek was om de fysieke fitheid, het dagelijkse 

activiteitenniveau en het sedentaire gedrag van jongeren en jongvolwassenen 

met spastische CP in kaart te brengen en te vergelijken met gegevens van 

leeftijdsgenoten zonder lichamelijke beperkingen.  

Hoe hebben we het 

onderzoek 

aangepakt? 

De volgende metingen zijn verricht bij de deelnemers aan het onderzoek;  

- Activiteitenniveau (met versnellingsmeters) 

- Aerobe fitheid (maximale inspanningstest) 

- Spierkracht (microfet) 

- Lichaamssamenstelling (gewicht, huidplooien, BMI) 

- Cholesterol (bloedafname) 

Wat zijn de 

belangrijkste 

bevindingen? 

Jongeren en jongvolwassenen hadden een minder gunstig activiteitenniveau 

en sedentair gedrag vergeleken met leeftijdsgenoten zonder lichamelijke 

beperkingen. Verder was hun aerobe fitheid en spierkracht ook aanzienlijk 

lager. Een andere bevinding was dat personen die tweezijdig zijn aangedaan 

een lagere aerobe fitheid en minder spierkracht hadden dan personen die 

eenzijdig zijn aangedaan.  

Aanbevelingen 

De verlaagde niveaus van fitheid en activiteit onder jongeren en 

jongvolwassenen met spastische CP suggereren dat deze groep een hoger 

risico heeft op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen. De ontwikkeling 

van interventies om de fitheid en activiteit in deze groep op peil te brengen is 

noodzakelijk.  

Meer lezen? 

De resultaten van deze studies zijn gepubliceerd in verschillende 
internationale tijdschriften: 

- Nooijen et al. Health-related physical fitness of ambulatory 
adolescents and young adults with spastic cerebral palsy. J Rehabil 
Med. 2014,  46(7):642-7. 

- Nooijen C et al.  Inactive and sedentary lifestyles amongst ambulatory 
adolescents and young adults with cerebral palsy. J Neuroeng 
Rehabil. 2014,  Apr 3; 11:49. 
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Carla Nooijen, c.nooijen@erasmusmc.nl  
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