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Samenvatting I

Lichamelijke activiteit wordt in het algemeen beschouwd als een belangrijke
factor in de groei en ontwikkeling van kinderen en adolescenten. De dagelijkse
lichamelijke activiteit van kinderen met spastische cerebrale parese kan, door de
aard en ernst van hun handicap, te kort schieten. De in dit proefschrift beschreven
onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde na te gaan of, en in welke mate, hypoactivi-
teit voorkomt bij jonge kinderen met spastische cerebrale parese (diplegie/te-
traplegie), en welke effecten speciale sportprogramma's hebben op de lichamelij-
ke activiteit, het lichaamsvet, fitheid (aeroob vermogen, anaeroob vermogen,
spierkracht), spasticiteit, en mechanische efficientie. Voorts is nagegaan of de
hartfrequentie methode en huidplooidikte metingen geschikt zijn om respectie-
velijk het dagelijks energiegebruik en het lichaamsvet van cerebraal paretische
kinderen te meten. Ook is onderzocht in hoeverre testen ter bepaling van het
aeroob vermogen, anaeroob vermogen, en isokinetische kracht van de knie
extensoren en flexoren betrouwbaar zijn (zowel in cerebraal paretische kinderen
als in niet-gehandicapte kinderen). =.-. u-i'/s-r, -.!-. .

In hoofdstuk 2 werd de hoeveelheid dagelijkse lichamelijke activiteit van
kinderen met spastische diplegie vergeleken met die van niet-gehandicapte
leeftijdsgenootjes. Alhoewel de cerebraal paretische kinderen relatief lichte
beperkingen hadden, waren ze onder normale dagelijkse omstandigheden signifi-
cant minder actief (15%) dan de niet-gehandicapte kinderen. De hoeveelheid
lichamelijke activiteit van de cerebraal paretische kinderen was onder normale
dagelijkse omstandigheden zelfs niet hoger dan tijdens een verblijf in een kleine
kamer. Uitgaande van deze resultaten werd geadviseerd om de dagelijkse licha-
melijke activiteit van kinderen met spastische cerebrale parese te verhogen door
middel van speciale sportprogramma's.

De verwachting is dat de hartfrequentie methode minder geschikt is om het
dagelijks energiegebruik te bepalen van weinig actieve cerebraal paretische
kinderen dan van niet-gehandicapte kinderen of volwassenen met veel of middel-
matige lichamelijke activiteit. Hoofdstuk 3 beschrijft een onderzoek naar de
geschiktheid van de hartfrequentiemethode bij cerebraal paretische kinderen met
extreem weinig lichamelijke activiteit. Op groepsnivo was het dagelijks energie-
gebruik voorspeld uit de hartfrequentie goed vergelijkbaar met het energiegebruik
bepaald met de tweevoudig gemerkt water techniek. Op individueel nivo waren de
discrepanties tussen beide methoden redelijk groot maar vergelijkbaar met
discrepanties die gevonden zijn in studies bij niet-gehandicapte personen. Er werd
geconcludeerd dat ook in weinig actieve groepen, de relatief eenvoudige en
goedkope hartfrequentiemethode geschikt is om het dagelijks energiegebruik te
bepalen.

Het is mogelijk dat, door een grotere hoeveelheid lichaamswater en osteoporo-
se, de dichtheid van de vet-vrije massa van cerebraal paretische kinderen lager is
dan die van niet-gehandicapte kinderen. Dit zou de validiteit van lichaamssamen-
stellingstechnieken kunnen beinvloeden. Hoofdstuk 4 beschrijft de geschiktheid
van huidplooidikte metingen in een vergelijkingsstudie tussen cerebraal paretische
kinderen en niet-gehandicapte kinderen. In tegenstelling tot wat werd verwacht
was bij de cerebraal paretische kinderen de hoeveelheid lichaamsvet voorspeld uit
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huidplooien significant lager dan de hoeveelheid lichaamsvet bepaald met
deuterium. Bij de niet-gehandicapte kinderen werd dit niet waargenomen. Er werd
geconcludeerd dat beschikbare huidplooivergelijkingen voor niet-gehandicapte
kinderen, niet geschikt zijn om lichaamsvet te voorspellen in vergelijkingsstudies
tussen cerebraal paretische kinderen en niet-gehandicapte kinderen.

In hoofdstuk 5 wordt de betrouwbaarheid van metingen van het aeroob
vermogen (fietsergometrie), anaeroob vermogen (fietsergometrie), en isokinetische
kracht van de knie extensoren en flexoren (Cybex) beschreven in cerebraal
paretische kinderen en niet-gehandicapte kinderen. Op groepsnivo waren de
fietsergometertesten betrouwbaar in beide groepen. De spierkracht test was bij de
cerebraal paretische kinderen alleen betrouwbaar op een lage test snelheid (30
°/s). Op individueel nivo leken de testen minder geschikt te zijn bij de cerebraal
paretische kinderen dan bij de niet-gehandicapte kinderen (waarschijnlijk door
concentratie stoornissen in de cerebraal paretische groep). De studie die in
hoofdstuk 5 wordt beschreven toont ook dat de waarden van de gemeten fitheids-
parameters van de cerebraal paretische kinderen aanzienlijk lager waren dan die
van de niet-gehandicapte kinderen.

Hoofdstuk 6 presenteert een algemene beschrijving van het design van de
trainingsstudie, de 9 maanden durende sportprogramma's (voornamelijk aerobe
trainingen, 4 of 2 keer per week 45 minuten), en van de kinderen die deelnamen.
Effecten van de sportprogramma's worden beschreven in de hoofdstukken 7-9.

Het milde programma met 2 trainingen per week had geen effect op de
lichamelijke activiteit (hoofdstuk 7), terwijl de hoeveelheid dagelijkse lichamelij-
ke activiteit tijdens het intensieve programma (4 trainingen per week) op de lange
termijn (na 9 maanden) toegenomen leek te zijn met 16% (niet significant).
Echter, het tekort aan lichamelijke activiteit bij cerebraal paretische kinderen kon
slechts voor een klein gedeelte hersteld worden door het intensieve trainingspro-
gramma, wat aangeeft dat deze kinderen nooit dezelfde kansen zullen hebben
voor groei en ontwikkeling in vergelijking met niet-gehandicapte kinderen. De
hoeveelheid lichaamsvet veranderde niet in de experimentele groepen tijdens de
twee trainingsprogramma's, terwijl het lichaamsvet in de kinderen die geen
training hadden continu toenam tijdens de studie (hoofdstuk 7). Deze resultaten
suggereren dat sportprogramma's adipositas bij cerebraal paretische kinderen
kunnen voorkomen. Echter, effecten op de lange termijn moeten verder onder-
zocht worden.

Het piek aeroob vermogen verbeterde sterk door trainen (hoofdstuk 8). Vier
trainingen per week resulteerde in een significante toename van 35%; het piek
aeroob vermogen nam door 2 trainingen per week significant toe met circa 20%,
maar dit was niet significant anders dan bij controle personen. De resultaten van
de krachtmetingen (hoofdstuk 8) suggereren dat door training met een frequentie
van 2 keer per week (45 minuten), de isokinetische kracht van de knie extensoren
en flexoren toenam. Echter, dit resultaat dient bevestigd te worden in een
gecontroleerde studie. Voornamelijk aerobe training had geen effect op het
anaerobe prestatievermogen (hoofdstuk 8).

Hoofdstuk 9 beschrijft de effecten van training op spasticiteit en mechanische
efficientie. Training had geen effect (geen positief maar ook geen negatief) op
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spasticiteit tijdens passieve bewegingen en mechanische efficientie. Fietspatronen
leken (gedeeltelijk) te normaliseren tijdens het trainingsprogramma (2 trainingen
per week), maar dit kon niet bevestigd worden met significante veranderingen in
berekende electromyografische parameters.

Uitgaande van de resultaten met betrekking tot de lichaamssamenstelling,
aeroob vermogen, isokinetische spierkracht, en het plezier dat kinderen beleven
aan de trainingen, werd aanbevolen sportprogramma's (4 trainingen van 45
minuten per week) toe te voegen aan de traditionele revalidatieprogramma's van
cerebraal paretische kinderen.
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