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Aanleiding 

Kinderen met cerebrale parese zijn minder fit dan hun leeftijdgenootjes 

zonder cerebrale parese. Het is echter niet bekend in hoeverre dit 

samenhangt met de ernst van de cerebrale parese. 

Doel-/vraagstelling 

Het doel van dit onderzoek was het vergelijken van het niveau van aerobe en 

anaerobe fitheid bij kinderen met cerebrale parese tussen kinderen met 

verschillende niveaus van grof motorische functie. 

Hoe hebben we het 

onderzoek 

aangepakt? 

Zeventig kinderen met cerebrale parese en 31 kinderen zonder cerebrale 

parese hebben een maximale inspanningstest en een sprinttest uitgevoerd op 

een hometrainer in een inspanningslaboratorium. 

Wat zijn de 

belangrijkste 
bevindingen? 

De aerobe fitheid, die belangrijk is voor langer durende activiteiten zoals 

lopen, bleek minder beïnvloed door de ernst van de CP dan anaerobe fitheid, 

die belangrijk is voor hoger intensieve activiteiten zoals spelen en sprinten. 
Ook werd bekend dat sommige kinderen met CP even fit zijn als hun 

leeftijdsgenootjes terwijl anderen een ernstig verlaagde fitheid hebben.  

Aanbevelingen 

De grote verschillen in fitheid tussen de kinderen met geven aan dat er 

mogelijkheden zijn voor verbetering en dat fitheid niet te voorspellen is a.h.v. 

de mate waarin een kind motorisch beperkt is. Daarom zou de fitheid objectief 
gemeten moeten worden voor een gerichte therapie. 

Meer lezen? 

De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in een internationaal 
tijdschrift: ‘Balemans et al. Medicine & Science in Sports & Exercise’; Med Sci 

Sports Exerc 2013;45(3):561-8.  

Meer informatie - 

contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Balemans, 

a.balemans@vumc.nl of Annet Dallmeijer, a.dallmeijer@vumc.nl  
Website: www.cp-research.nl/LEARN2MOVE/ 

 


