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Titel (incl subtitel) 
Effecten van een leefstijlinterventie onder jongeren en jongvolwassenen met 
spastische cerebrale parese.  

Onderzoekers Slaman J, Roebroeck ME, Stam HJ, van den Berg-Emons HJG.  
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Aanleiding 

Voldoende fysieke fitheid en lichamelijke activiteit zijn van belang voor een 
goede gezondheid. Personen met CP ervaren echter beperkingen in de 
uitvoering van allerlei activiteiten waardoor ze minder fit en actief zijn in het 
dagelijks leven dan leeftijdsgenoten zonder lichamelijke beperkingen. 
Verminderde fitheid kan leiden tot minder dagelijkse activiteit en vice versa en 
dit kan uiteindelijk leiden tot een vicieuze cirkel. 

Doel-/vraagstelling 
Bepalen of een leefstijlinterventie, bestaand uit counseling, fitness training en 
sportadvies, (kosten)effectiever is dan gebruikelijke therapie om de lichamelijke 
activiteit en fitheid bij kinderen met CP verbeteren. 

Hoe hebben we het 
onderzoek 
aangepakt? 

Er is een leefstijlinterventie ontwikkeld, genaamd “Actieve Leefstijl en 
Sportstimulering”, bestaand uit counseling, fitness training en sportadvies.  
 
In totaal hebben 57 jongeren en jongvolwassenen aan het onderzoek 
deelgenomen. Door middel van loting werden de deelnemers in 2 groepen 
verdeeld, namelijk een interventiegroep en een controlegroep. De deelnemers 
in de interventiegroep hebben de 6 maanden durende leefstijlinterventie 
doorlopen en de deelnemers in de controlegroep hebben hun reguliere 
behandeling voortgezet.   
 
Gedurende het onderzoek werden metingen uitgevoerd op baseline (T0), na 3 
maanden (T3), na zes maanden (T6) en na twaalf maanden (T12). Wat we 
hebben gemeten was: 
 
Lichamelijke activiteit: 
- Gemeten met versnellingsmeters (objectieve maat) 
- Gemeten met vragenlijsten (zelfgerapporteerde maat) 
 
Fysieke fitheid: 
- Aerobe fitheid (maximale inspanningstest) 
- Spierkracht (microfet) 
- Lichaamssamenstelling (gewicht, huidplooien BMI) 
- Cholesterol (bloedafname) 
 
Zelf-gerapporteerde vermoeidheid (FSS en CIS vragenlijst) 
Kwaliteit van leven (SF-36 vragenlijst) 
Sociale participatie (Life Habits vragenlijst).  
Medische en sociale kosten (SF-HLQ en TIC-P vragenlijsten) 
 

Wat zijn de 
belangrijkste 
bevindingen? 

De leefstijlinterventie had geen eenduidig effect op de mate van fysieke 
activiteit. Er werd geen effect van de interventie gevonden op de objectieve 
maat. Er werd wel een effect van de interventie gevonden op de subjectieve 
maat van fysieke activiteit direct na het afronden van de interventie. Dit effect 
was echter niet meer aanwezig op de lange termijn.  
 



Effecten van de interventie op aerobe fitheid werden gevonden op de korte 
termijn, maar waren niet meer aanwezig op de lange termijn. Effecten op 
lichaamssamenstelling en cholesterolwaarden waren echter juist op de lange 
termijn aanwezig. Verder had de interventie had een positief effect op 
vermoeidheid en verschillende domeinen van kwaliteit van leven.  
 
Het aanbieden van de interventie bleek kosteneffectief. De interventiekosten 
werden namelijk gecompenseerd doordat deelnemers die de interventie hebben 
doorlopen minder overige medische kosten hadden dan deelnemers die hun 
regluiere therapie hebben voortgezet.  
 

Aanbevelingen 

De aangeboden leefstijlbehandeling is effectief in het verhogen van 
componenten van fitheid en het verlagen van vermoeidheid, maar was niet 
effectief in het behalen van een gedragsverandering naar een meer actieve 
leefstijl. De behandeling dient dus geoptimaliseerd te worden om de jongeren 
en jongvolwassenen met CP meer actief te krijgen in het dagelijks leven en om 
behaalde behandeleffecten op de fitheid op de lange termijn te behouden.  
 

Meer lezen? 
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Meer informatie - 
contact 

Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen Jorrit Slaman, 
jslaman@rijndam.nl of Rita van den Berg-Emons h.j.g.vandenberg@erasmusmc.nl  
Website: www.cp-research.nl/LEARN2MOVE/ 

 


