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Subsidiegevers 
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het Revalidatiefonds, de Phelps Stichting, Revalidatie Nederland en de 

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen. 

Aanleiding 

Kinderen met cerebrale parese zijn minder actief dan kinderen zonder 

cerebrale parese, maar het is ook bekend dat kinderen met cerebrale parese 

meer energie verbruiken om activiteiten uit te voeren. 

Doel-/vraagstelling 

Het doel van dit project was om het aantal stappen dat kinderen met 

cerebrale parese op een dag zetten te vergelijken met dat van kinderen 

zonder cerebrale parese en om te bekijken hoe intensief het is voor kinderen 
met cerebrale parese om op een bepaalde stapfrequentie te lopen. 

Hoe hebben we het 

onderzoek 

aangepakt? 

Drieënveertig kinderen met cerebrale parese en 27 kinderen zonder cerebrale 

parese droegen 1 week een stappenteller samen met een hartslagmeter voor 

3 dagen.  

Wat zijn de 

belangrijkste 

bevindingen? 

De resultaten lieten zien dat kinderen met cerebrale parese minder stappen 

zetten op een dag dan hun leeftijdsgenootjes. Ook werd er gezien dat het 
voor kinderen met cerebrale parese ongeveer even intensief is om op een 

bepaalde stapfrequentie te lopen als kinderen zonder cerebrale parese. De 

intensiteit van het lopen bleek bij kinderen die lopen met een rollator wel 

hoger. 

Aanbevelingen 

Het blijkt essentieel om aandacht te besteden aan de lichamelijke activiteit 
van kinderen met cerebrale parese. Een stappenteller kan gebruikt worden 

om de intensiteit van lichamelijke activiteit van kinderen met cerebrale 

parese, die in staat zijn om zonder loophulpmiddel te lopen, te meten. Bij 

kinderen die lopen met een rollator wordt de intensiteit onderschat als de 

lichamelijke activiteit op deze manier wordt vergeleken. 

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

‘Balemans et al. Journal of rehabilitation medicine’ 2014 Jan 8;46(1):45-50. 

Meer informatie - 

contact 

Voor meer informatie over deze studie kunt u contact opnemen met Astrid 

Balemans, a.balemans@vumc.nl of Leontien van Wely, l.vanwely@vumc.nl;  

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

 


