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Cerebrale	Parese	

Prognose	en	behandeling	
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		Wat	is	Cerebrale	Parese?	

•  Deze	kinderen	hebben	een	bewegingsstoornis/
motoriekprobleem	a.g.v.	een	
hersenbeschadiging	die	voor,	?jdens	of	binnen	
één	jaar	na	de	geboorte	ontstaan	is.	

•  Daarnaast	kunnen	er	problemen	zijn	met	het	
zien,	het	gehoor,	de	spraak/taal	en	het	eten,	het	
gevoel,	epilepsie	kan	voorkomen;	er	kan	een	
achterstand	zijn	in	de	verstandelijke	ontwikkeling	
en	emo6onele	en	gedragsproblemen	kunnen	zich	
voordoen.	
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		Normale	ontwikkeling	
•  Google:	Jong	Florence	
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Video’s	

•  Bewegingslab	MUMC+	
•  Adelante,	handenteam	
•  BOSK	DVD	CP	
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		Soort	bewegingsstoornis		

•  Spas?sch,	hoge	spierspanning	ongeveer	80%	
•  Dyskine?sch	6%,	onwillekeurige	bewegingen	
•  Atac?sch	6%,	uit/doorschietende	bewegingen	

Website	BOSK	
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Grof Motorisch Functionerings Classificatie Systeem (GMFCS) 

GMFCS	classifica?e	
Niveau	I	 	loopt	zonder	beperkingen	
	
6-12	jaar 	 	 	 				12-18	jaar	

	

GMFCS	classifica?e	
Niveau	II	 	loopt	met	beperkingen	
	
6-12	jaar 	 	 	 					12-18	jaar	

	

GMFCS	classifica?e	
Niveau	III	 	loopt	met	behulp	van	een	loophulpmiddel	
	
6-12	jaar 	 	 	 				12-18	jaar	

	
	

GMFCS	classifica?e	
Niveau	IV	 	zelfstandig	voortbewegen	met	beperkingen;	

	 	 	mogelijk	gebruik	elektrisch	
	 	 	 		vervoershulpmiddel	

	
6-12	jaar 	 	 	 	12-18	jaar	

	

GMFCS	classifica?e	
Niveau	V	 	wordt	vervoerd	in	een	rolstoel	
	
6-12	jaar 	 	 			 	12-18	jaar	
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Onderscheid	tussen	niveau	I	en	II	
Kinderen	in	niveau	I	mogen	beperkingen	hebben	in	het	hanteren	van	erg	kleine,	zware	
of	fragiele	objecten	die	gedetailleerde	fijn	motorische	controle	of	efficiënte	coördinatie	

tussen	de	handen	vereisen.	Beperkingen	mogen	ook	de	uitvoering	in	nieuwe	en	
onbekende	situaties	betreffen.	Kinderen	in	niveau	II	voeren	bijna	dezelfde	activiteiten	uit	
als	kinderen	in	niveau	I,	maar	de	kwaliteit	van	uitvoering	is	minder,	of	de	uitvoering	is	

langzamer.	Functionele	verschillen	tussen	handen	kunnen	de	effectiviteit	van	uitvoering	
beperken.	Kinderen	in	niveau	II	proberen	meestal	het	hanteren	van	objecten	te	

vereenvoudigen,	maken	bijvoorbeeld	gebruik	van	een	oppervlakte	ter	ondersteuning	in	
plaats	van	objecten	met	beide	handen	te	hanteren	

I.   Hanteert	objecten	gemakkelijk	en	met	succes.	
Hooguit	beperkingen	in	het	gemak	van	uitvoering	van	
handvaardigheden	of	manuele	taken	die	snelheid	en	
nauwkeurigheid	vereisen.	Echter,	eventuele	beperkingen	
in	hand-vaardigheid	beperken	niet	de	onaGankelijkheid	in	
de	dagelijkse	activiteiten.		

II.   Hanteert	meeste	objecten,	maar	met	iets	
verminderde	kwaliteit	en/of	snelheid	van	
uitvoering.		Bepaalde	activiteiten	worden	mogelijk	
vermeden	of	worden	uitgevoerd	met	enige	moeite;	
alternatieve	manieren	van	uitvoering	kunnen	gebruikt	
worden	maar	de	hand-vaardigheid	beperkt		de	
onaGankelijkheid	in	de	dagelijkse	activiteiten	meestal	
niet.	

III.   Hanteert	objecten	met	moeite;	heeft	hulp	
nodig	bij	het	voorbereiden	en/of		aanpassen	
van	activiteiten.		De	uitvoering	is	langzaam	en	wordt		
met	beperkt	succes	volbracht	wat	betreft	kwaliteit	en	
kwantiteit.	Activiteiten	worden	onaGankelijk	uitgevoerd	
als	ze	voorbereid	of	aangepast	zijn.	

IV.   Hanteert	een	beperkte	selectie	van	makkelijk	
hanteerbare	objecten	in	aangepaste	situaties.		
Voert	een	deel	van	de	activiteiten	uit	met	moeite	en	met	
beperkt	succes.	Vereist	continue	ondersteuning	en	
assistentie	en/of	aanpassingen,	zelfs	voor	het	
gedeeltelijke	volbrengen	van	de	activiteit.	

V.   Hanteert	objecten	niet	en	heeft	een	ernstig	
beperkte	vaardigheid	om	zelfs	simpele	acties	
uit	te	voeren.	Vereist	totale	assistentie.	

Onderscheid	tussen	niveau	II	en	III	
Kinderen	in	niveau	II	hanteren	de	meeste	objecten,	alhoewel	langzamer	of	met	

verminderde	kwaliteit	van	uitvoering.	Kinderen	in	niveau	III	hebben	meestal	hulp	nodig	
om	de	activiteit	voor	te	bereiden	en/of	de	omgeving	aan	te	passen	omdat	hun	

mogelijkheid	om	naar	objecten	te	reiken	of	het	hanteren	ervan	beperkt	is.	Ze	kunnen	
bepaalde	activiteiten	niet	uitvoeren	en	hun	onaGankelijkheid	is	gerelateerd	aan	de	

ondersteuning	van	de	omgeving.	

Onderscheid	tussen	niveau	III	en	IV	
Kinderen	in	niveau	III	kunnen	geselecteerde	activiteiten	uitvoeren	als	de	situatie	is	
voorbereid	en	als	ze	supervisie	en	genoeg	tijd	krijgen.	Kinderen	in	niveau	IV	hebben	
continu	hulp	nodig	tijdens	de	activiteit	en	kunnen	hooguit	zinvol	deelnemen	aan	

gedeelten	van	de	activiteit.		

Onderscheid	tussen	niveau	IV	en	V	
Kinderen	in	niveau	IV	voeren	een	deel	van	een	activiteit	uit,	maar	hebben	continu	hulp	
nodig.	Kinderen	in	niveau	V	kunnen	hooguit	deelnemen	aan	een	simpele	beweging	in	

speciale	situaties,	bijvoorbeeld	op	een	simpele	knop	drukken.		

©  Marianne Arner, Eva Beckung, Ann-Christin Eliasson, Lena Krumlinde-Sundholm, Peter Rosenbaum , Birgit Rösblad 2005 

Wat	moet	u	weten	om	de	MACS	te	gebruiken?																De	
vaardigheid	van	het	kind	om	objecten	te	hanteren	in	belangrijke	dagelijkse	
activiteiten,	bijvoorbeeld	tijdens	spelen	en	vrije	tijd,	eten	en	kleden.		

In	welke	situatie	is	het	kind	onaHankelijk	en	in	welke	mate	heeft	het	hulp	en	
aanpassingen	nodig.		
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MACS	

•  Manuele	vaardigheden	classifica?e	systeem.	
•  een	manier	om	te	bekijken	wat	jouw	kind	met	
zijn	armen	en	handen	kan.	Kan	het	een	bal	
vangen	en	teruggooien?	Kan	het	zelf	eten?		

•  MACS	is	geen	test,	maar	eerder	een	
vragenlijst.		

•  Vanaf	4	jaar.	
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Communicatie Functie Classificatie Systeem (CFCS)  
voor kinderen, jongeren en volwassenen met een cerebrale parese 

 

Wisselt de persoon 
consequent en effectief 
de rol van zender en 
ontvanger met bekende 
communicatiepartners? 

Is de persoon een effectieve 
zender en/of ontvanger in 
sommige gevallen?  

Communiceert de persoon 
consequent en effectief met 
onbekende 
communicatiepartners? 
 

Communiceert de persoon 
op een natuurlijke 
conversatiesnelheid met 
communicatiepartners?  

Niveau I 
Effectieve zender en 
ontvanger met zowel 
bekende als onbekende 
communicatiepartners. 

Niveau II 
Effectieve maar vertraagde 
zender en/of ontvanger met 
bekende en onbekende 
communicatiepartners. 

Niveau III 
Effectieve zender en 
ontvanger met bekende 
communicatiepartners. 

Niveau IV 
Wisselend effectieve zender 
en/of ontvanger met be-
kende 
communicatiepartners. 

Niveau V 
Zelden effectieve zender en 
ontvanger met bekende 
communicatiepartners. 
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Communica?e	Func?e		 	 	 	
	Classifica?e	Score	(CFCS)	

•  Kan	je	kind	makkelijk	communiceren	met	
andere	kinderen	en	volwassenen?	Begrijpt	het	
wat	andere	mensen	bedoelen?	Dat	kan	de	
logopedist	bekijken	met	het	CFCS-systeem.	Hij	
kijkt	ook	hoe	jouw	kind	communiceert	met	jou	
en	met	zijn	zusje.	En	of	dat	moeilijker	gaat	
met	een	onbekende	of	met	de	juf	op	school.		
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Eetproblemen	

•  Oorzaak:		
– Gestoorde	mondmotoriek	
– Gedrag	

•  Pas	op	slikstoornissen!	---	luchtweginfec?es	
•  Reflux	kan	een	rol	spelen	---	pijn	---	toename	
spasme	
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Behandelsegng	

•  Kinderfysiotherapie,	(pre)logopedie	eerst	
thuis,	later	in	de	prak?jk	of	in	het	
revalida?ecentrum	

•  Kinderdagopvang,	crèche,	peuterspeelzaal	
•  Medisch	kinderdag	verblijf	
•  Kind	behandelcentrum,	KBC,	KDC	
•  Therapeu?sche	peutergroep	in	een	
revalida?ecentrum	
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Ontwikkeling	

•  Ontwikkelen/leren	=	spelen,	ontdekken,	
imiteren	

•  Growing	into	deficit,	?jdens	de	ontwikkeling	
worden	problemen	steeds	duidelijker.	

•  Vroeg	signaleren	van	mogelijkheden/
problemen	is	belangrijk	

•  Ouders	zijn	vaak	onzeker	over	de	toekomst	
van	hun	kind	en	hebben	veel	vragen.	
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		 	 	Ontwikkelingstaken	0-4	jaar	

•  Veilige	hech?ng,	veiligheid	voor	
zelfvertrouwen	(0-1	jaar)	

•  Autonomie	(“ikke”	zelf	doen)	(1-3	jaar)	
•  Socialiseren	(regels,	waarden,	normen)	(3-6	
jaar)	

King	S.M.	e.a.,	1995.	
Mac	Kean	G.L.	e.a.,	2005.	

Verbeek	G.	e.a.,	1998		

Visie	op	ouders	en	kindsysteem	

5. Communicatie 5. C
ommunicatie

 



21-03-16	

5	

Informa(eavond	Cerebrale	Parese,	23	maart	2016	

		 	 		Therapeu?sche	Peutergroep	

•  Behandelen	in	een	pedagogisch	klimaat	
•  Veiligheid:	vertrouwen	hebben	is	een	
voorwaarde	om	te	kunnen	leren	

•  Individualiseren:	ontdekken	eigen	ik,	kind	
zoveel	mogelijk	zelf	laten	doen,	succes	
ervaring	

•  Socialiseren:	normen	en	waarden,	leren	
wachten,	samen	spelen,	delen	
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		 	 		Therapeu?sche	Peutergroep	

•  Intensieve	samenwerking	van	alle	
behandelaars,	peuterleidsters	aan	één	
gemeenschappelijk	doel	

•  Samen	met	de	ouders,	op	basis	van	hun	
vragen,	stellen	we	de	doelen	op.	
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	Pedagogische	wegwijzer	
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													Vergeet	niet	om	op	te	voeden	

•  Zo	normaal	mogelijk:	posi?ef,	voorspelbaar	
(duidelijk	en	consequent)	

•  Zorg	voor	een	veilige	en	interessante	
leeromgeving	

•  Zo	zelfstandig	mogelijk	
•  Leren	van	fouten	
•  Geniet	van	je	kind		
•  en	heb	samen	plezier!	
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		Therapie/behandeling	

•  Mobiliteit:	om	te	kunnen	ontdekken	moet	het	
kind	zich	kunnen	verplaatsen	(fysiotherapie),	
zijn	handen	gebruiken	(fysio/ergotherapie)	

•  Hulpmiddelen,	ortheses,	loophulpmiddel,	
rolstoel	kunnen	hiervoor	nodig	zijn	(fysio/
ergotherapie)	

•  Communica?e	is	belangrijk	voor	de	ik-
ontwikkeling,	duidelijk	maken	wat	je	bedoelt	
(logopedie)	

Informa(eavond	Cerebrale	Parese,	23	maart	2016	

Mobiliteit,	lopen	
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Mobiliteit,	lopen	

Google:	enkel	voet	orthese	kind	
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Mobiliteit,	lopen	

Google:	semi-orthopedische	kinderschoenen	
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		 	 	Mobiliteit,	handvaardigheden	
Informa(eavond	Cerebrale	Parese,	23	maart	2016	

Communica?e	

•  COCP,	Communica?eve	Ontwikkeling	van	niet	
sprekende	kinderen	en	hun	Communica?e	
Partners	

•  Nederlands	met	Gebaren	(NmG)	

	

Informa(eavond	Cerebrale	Parese,	23	maart	2016	

Goed	ziqen		

•  Voorwaarde	voor		
– Communica?e	
– Om	handen	te	gebruiken	

hqp://www.r82.nl/	
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Goed	ziqen	

•  Om	je	(zelf)	te	kunnen	verplaatsen	
•  Video	Karoline	en	haar	Kudu	
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Revalida?e	in	TPG	

•  Die	vaardigheden	oefenen		
– waar	het	kind	qua	ontwikkeling	aan	toe	is	
– Waardoor	het	kind	op	dat	moment	het	
meeste	belemmerd	wordt	in	zijn	
ontwikkeling	

•  Belangrijkste	doel	wordt	i.o.m.	ouders	en	
therapeuten/behandelaars	in	een	
(kind)bespreking/overleg	bepaald		

Informa(eavond	Cerebrale	Parese,	23	maart	2016	

Revalida?e	in	TPG	

•  Ontwikkelingsniveau	bepalen	door	psycholoog	
is	hiervoor	nodig	

•  Maatschappelijk	werk	ondersteunt	ouders	
•  www.parent2parent.nl	
•  www.pgb.nl	(Per	Saldo,	naar	keuze	
belangenverenigingen	PGB)	

•  hqp://
socialekaartprovincielimburg.webklik.nl/page/
mee	
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Belangrijk	

•  Team	samen	met	ouders	
•  Je	leert	door	veel	te	doen/herhaling,	vallen	en	
weer	opstaan	

•  Daarom	moet	therapie	leuk	zijn	
•  Aansluiten	bij	de	ontwikkeling	van	het	kind	
•  Wat	in	de	therapie	geoefend	wordt	moet	
thuis	toegepast	worden	
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CP-net	

•  strees	ernaar	dat	alle	mensen	met	een	CP-
zorgvraag	in	de	eigen	regio	volgens	de	laatste	
stand	van	zaken	kunnen	worden	behandeld.		

•  CP-Net	werkt	met	de	knowledgebroker-
methode.		
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	Dank	voor	uw	aandacht!	


