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Titel (incl subtitel) 
De betrouwbaarheid van een maximale inspanningstest voor kinderen 
met cerebrale parese 

Onderzoekers Brehm MA, Balemans ACJ, Becher JG, Dallmeijer AJ 

Subsidiegevers 

Dit project is onderdeel van het landelijke onderzoeksprogramma LEARN 2 

MOVE en werd financieel mogelijk gemaakt door ZonMw, het Johanna 

Kinderfonds, Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting, 

het Revalidatiefonds, de Phelps Stichting, Revalidatie Nederland en de 

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. 

Aanleiding 

Kinderen met cerebrale parese zijn vaak minder fit dan kinderen zonder 

cerebrale parese. De aerobe fitheid is belangrijk voor langer durende 

activiteiten zoals lopen en wordt doorgaans gemeten met een maximale 

inspanningstest. Het is niet bekend of deze test betrouwbaar is voor kinderen 

met cerebrale parese. 

Doel-/vraagstelling 
Het doel van deze studie was de betrouwbaarheid van een maximale 
inspanningstest op een fietsergometer te onderzoeken. 

Hoe hebben we het 

onderzoek 

aangepakt? 

Zestien kindjes met cerebrale parese voerden 2 keer op gescheiden dagen 

een maximale inspanningstest uit. Tijdens de inspanningstest fietsten de 

kinderen op een hometrainer en werd de weerstand iedere minuut verhoogd 

met 3-11 Watt (afhankelijk van de lengte en de ernst van de cerebrale 
parese) totdat de kinderen uitgeput raakten.  

Wat zijn de 

belangrijkste 

bevindingen? 

De betrouwbaarheid van de piek zuurstofopname, gemeten met een 

maximale inspanningstest, bleek goed voor kinderen met cerebrale parese 

die in staat zijn te lopen zonder loophulpmiddel (‘GMFCS’- niveau I of II).  

Aanbevelingen 

Deze test kan goed gebruikt worden om veranderingen in de aerobe fitheid 

nauwkeurig in een inspanningslaboratorium te evalueren bij kinderen met 
cerebrale parese die in staat zijn te lopen zonder loophulpmiddel. 

Meer lezen? 
De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in het international tijdschrift  

‘Brehm et al. Physical Therapy’; Phys Ther 2014 Jan;94(1):121-8. 

Meer informatie - 

contact 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Brehm, 

m.brehm@vumc.nl of Astrid Balemans, a.balemans@vumc.nl  

Website: www.cp-research.nl/LEARN2MOVE/ 

 


