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Huidige richtlijn (2006)

Wat is het effect van conditietraining op de mobiliteit?

• De werkgroep is van mening dat 

conditietraining gericht op verbetering van de 

mobiliteit vooralsnog niet geadviseerd kan 

worden.

• Sporten en lichaamsbeweging in het algemeen bevorderen 

een gezonde leefstijl en hebben ook bij kinderen met een 

spastische CP een positief effect op de fitheid

Huidige richtlijn van de KB’res (2010)

• Gericht op:

Wat is het effect van conditietraining op de mobiliteit?

Aanbeveling:

� Cardiorespiratoire training bij lopende kinderen met CP is 

aan te bevelen mits het vervolgd wordt door een meer 

actieve leefstijl zodat de winst behouden blijft.

Conclusie:

Het is aangetoond dat cardiorespiratoire training bij lopende 

kinderen met CP de aerobe fitheid verbetert. Toename van

trainingsduur geeft een groter effect. Er is echter minimaal 

effect op  activiteitenniveau gemeten met de GMFM.

Vicieuze cirkel

1 Brehm 2007
2 Verschuren 2010
3 Varni 2006
4 Van den Berg-Emons 1995 
5 Bjornson 2007

Vandaag:

• Voordelen conditietraining:

- Op fitheid

- Op mobiliteit 

- Op dagelijkse lichamelijke activiteit

- Op gezondheid

• Effecten:

- Korte termijn

- Lange termijn

- Behouden: Motivational interviewing?

• Lichamelijke activiteit vs sedentaire tijd

Fitheid: testen (1)

• The level of evidence: - sterk voor goede validiteit en betrouwbaarheid van 

de veldtesten.

- onbekend voor validiteit en laag tot middelmatig

voor goede betrouwbaarheid van de laboratorium

testen.   Balemans et al. Arch Phys Med Rehabil 2013

Update 2014: Sterk voor goede betrouwbaarheid van aerobe (Brehm et al.) en anaerobe fitheid 

(Dallmeijer et al.)  voor GMFCS I en II (en III).



Fitheid: veldtesten (2; Delphi)
Mode of Testing GMFCS I & II GMFCS III GMFCS IV

SUBMAXIMAL EXERCISE TEST

6 Minute Walk Test(16, 29) Walking + +

6 Minute Push Test(38)

Propelling a 

wheelchair

+ +

MAXIMAL EXERCISE TEST

10 m Shuttle Run Test (SRT-I and SRT-II)(34) Walking +

7.5 m Shuttle Run Test (SRT-II protocol)(7)

Walking

+

10 meter Shuttle Ride Test (SRiT)(39)

Propelling a 

wheelchair

+ +

ANAEROBIC EXERCISE TEST

Muscle Power Sprint Test(35) Walking

+

Muscle Power Sprint Test(40)

Propelling a 

wheelchair

+ +

Fitheid: labtesten (2; Delphi)
Mode of Testing GMFCS I & II GMFCS III GMFCS IV

SUBMAXIMAL EXERCISE TEST

Arm cranking ergometer protocol(31) Arm cranking

+ +

MAXIMAL EXERCISE TEST

Graded Cycle Ergometry Test(5)

Graded Arm Exercise Test (39)

Cycling

+ + +

Arm cranking

+ +

ANAEROBIC EXERCISE TEST

20/30-sec Wingate cycle test(5)

30-sec Wingate arm cranking test (40)

Cycling

+ +

Arm cranking

+ +

Aanbevelingen

(1) one main objective;

(2) specificity of testing is important: the modality of the testing 

tool needs to be similar to the type of activity or exercise of 

interest; 

(3) the test should not require too much technical competence 

on the part of the child;

(4) care should be taken to make sure that the child understands

exactly what is required of him or her;  

(5) the test procedure should be standardized in terms of 

administration, organization, and environmental conditions.

Fitheid: niveau

OF

Aerobe capaciteit (LabTest)

≈

N= 31           N=35             N=24             N=8 Balemans et al. 

Med Sci Sports Exerc 2013

Typically developing

Typically developing

Cerebral palsy (GMFCS I or II)

Cerebral palsy (GMFCS I or II)

Aerobe capaciteit (VeldTest)



Anaerobe (sprint) capaciteit
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Balemans et al. 

Med Sci Sports Exerc

2013
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Anaerobe capaciteit (VeldTest)

FITNESS

Aerobe 
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FitnesstrainingTraining is
???

Training is
???

3 RCTs: van den Berg-Emons et al. 1995, Unnithan et al. 2007,  Verschuren et al. 2007

Trainingsprogramma van 2-4 maanden ���� ↑↑↑↑ aerobe fitness van 18–22% 

Trainingsprogramma van 8-9 maanden ���� ↑↑↑↑ aerobe fitness van 26-41% 

Effect van aerobe training

Trainingsprogramma van 4 wkn tot 18 mndn ���� ↑↑↑↑ aerobe fitness van 5-10% 
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Inhoud van aerobe training
Duur van de training: 
18-45 minuten
2 tot 4 maal per week 
3-9 maanden

Bij alle studies was de trainingsintensiteit tussen  de 60-80 % van HRmax.

ACSM richtlijn:

Duur van de training: 
20-60  minuten
3 maal per week 
4-12 maanden

Trainingsintensiteit tussen de 55-89% van HRmax.
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Effect van anaerobe training

1 RCT: Verschuren et al. 2007

Trainingsprogramma van 5 maanden ���� ↑↑↑↑ anaerobe fitness van ca. 
25% 

Geen duidelijkheid in de literatuur, maar toename door training lijkt
aanwezig
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Inhoud van anaerobe training

Trainingsintensiteit maximaal gedurende oefeningen van 20-30 seconden

Richtlijn short-term en intermediate term anaerobic ca pacity

Trainingsintensiteit maximaal gedurende oefeningen van 10-30 seconden
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FITNESS

Aerobe 
capaciteit

Anaerobe 
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Fitnesstraining

bij CP
Training is 

effectief
Training is 

effectief

Trainingsprogramma’s: Wat is het DOEL?

DOEL

Uit RCT artikelen.

GEZONDHEIDS gerelateerde problemen

en/of

VAARDIGHEIDS gerelateerde problemen

Aerobe capaciteit

Spierkracht

Body Mass Index

Anaerobe capaciteit

Motorische vaardigheden

Behendigheid / Snelheid

GEZONDHEIDS gerelateerde factoren

Trainingsprogramma van 2-4 maanden ����↑↑↑↑ aerobe fitness van 18–22% 

Trainingsprogramma van 8-9 maanden ����↑↑↑↑ aerobe fitness van 26-41% 
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FOLLOW-UPEinde van de  

training

CEREBRALE PARESE

Berg-Emons et al. 1998: na 3 maanden ↓↓↓↓ 17%

Verschuren et al. 2007: na 4 maanden ↓↓↓↓ 9 % Trainingsprogramma van 8 maanden ����

↑↑↑↑ Anaerobe fitness van 25% 

↑↑↑↑ Behendigheid (10x5 m sprint test) van 14%

VAARDIGHEIDS gerelateerde 

factoren



FOLLOW-UPEinde van de  

training
Verschuren et al. 2007: na 4 maanden

Anaerobe capaciteit ↓↓↓↓ 9 %

Behendigheid ↓↓↓↓5%

Wat kunnen we verwachten?  

Fitness 

Lichamelijke
activiteit

?Mobiliteit

Olaf
Gedurende de interventie

Soms kort effect (geen effect bij follow-up)

Soms kort effect  (geen effect bij follow-up)

GEZONDHEIDS gerelateerde factoren

en/of

VAARDIGHEIDS gerelateerde factoren

Trainingsprogrammas: Wat is het effect?

What are we doing?



Difficult to be active in daily life.
Recente studie

LEARN 2 MOVE 7-12

Program designed to improve physical activity

LEARN 2 MOVE 7-12 

Group fitness training

Training

• 16 weeks 
• 8 weken 2 x per week 1 uur
• 8 weken 1 x per week 1 uur

•2-5 children per group

3 x 12 hh

15-20 seconds maximal!

+

LEARN 2 MOVE 7-12

Lifestyle intervention

Motivational interviewing

Motivational Interviewing

“A directive, client-centered counseling style to 

elicit behavior change by helping clients 

explore and resolve ambivalence.”

(Rollnick & Miller 1995)



Results Learn to Move

• The combination of counselling, home-based 

physiotherapy and fitness training was not 

effective in improving fitness, social 

participation in recreation and leisure, self-

perception or quality of life. 

Results – Lichamelijke activiteit

ns p=0.04

Welke component is hier verantwoordelijk voor??? Blijft
onduidelijk.

Results – GMFM en Participatie

What should we do?

Is sportdeelname of fitnesstraining 
wel voldoende?

MAAR
trainen 30-60 min



Sitting and mortality Fitness level and mortality

Regardless of Physical Activity

Van der Ploeg H et al. Arch Intern Med 2012:172(6):49 4-500

Uptime (Pirpiris and Graham 2004)

Sedentary physiology bij kinderen met CP

Sedentary pursuits 
(Maher et al. 2007)
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GMFCS III zijn significant langer inactief gedurende de dag dan TD en kinderen in GMFCS I en II.

*

*

*
*

*p<0.05

Balemans et al. J Rehabil Med 2014

N=31
N=36       
N=23       
N=10

Lichamelijke actief & inactief

Breaks in sedentary time.

Meer sedentair (47.5 minuten per uur)
Minder breaks (1638 per dag)

CP = Coach Potato

Hoog sedentairLaag sedentair



Wat is Sedentary Behavior?
• Sedentary behavior is defined as any waking behaviour 

characterized by an energy expenditure ≤ 1.5 METs
while in a sitting or reclining posture. 

• Sedentary behavior is “non-exercise activity” with the 
assumption that the large muscle groups are not active.

– Gebaseerd op:

• METS (energie verbruik)

• Spier (in)activiteit

Wat weten we van sedentair gedrag 

bij kinderen met CP?

Sitting Standing

? ?

? ?

? ?EMG activity

Energy expenditure

EMG activity

Energy expenditure

EMG activity

Energy expenditure

What should we do?
Part 2

•Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE. Exercise Capacity and Mortality among

Men Referred for Exercise Testing. N Engl J Med 2002; 346:793-801, 2002

Fitheid en kans op overlijden.

Klein beetje al groot effect.

•Mandic S, Myers JN, Oliveira RB, Abella JP, Froelicher VF. Characterizing differences in mortality at the low end of the fitness 

spectrum. Med Sci Sports Exerc. 2009 Aug;41(8):1573-9.

Wat kunnen we nu al doen?

Algemene richtlijn:

Ieder uur zitten voor 2-3 

minuten onderbreken.



Samenvatting

• Kinderen met CP kunnen betrouwbaar en 

valide worden getest.

• Kinderen kunnen fitnesslevels verbeteren mbv

richtlijnen voor gezonde kinderen.

• Moeilijk om actief te blijven en fitnessniveau

te handhaven.

• Maar, zelfs als dat lukt, zijn we er nog niet.

• Kinderen met CP allemaal moeten minder 

zitten!

Nee, niet nog iets schokkends……

Nederland het beste in zitten! Dus, sta op voor je gezondheid en 

stel een vraag of start een

discussie!

Discussie

• Waarom train je kinderen, wat is je doel? 

(plezier, participatie, parameters in je 

diagnostiek verbeteren etc) 

• Wat bereik je daadwerkelijk, op korte en lange 

termijn? 

• Wat kan er nog anders of beter? 

Fijne terugreis

STAAN in een drukke trein is zo erg nog niet ☺☺☺☺


