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Staan goed voor 
spastische kinderen 
Als kinderen met een cerebrale parese (CP) een 
hele dag stilzitten, dan kan dat een negatieve 
invloed hebben op hun suikerstofwisseling. 
Bovendien is lang zitten niet alleen slecht voor 
hart en vaten, maar ook voor het brein. Het 
zitgedrag kort onderbreken met matig inten-
sieve beweging voorkomt de verstoring van de 
suikerstofwisseling en zal een positieve invloed 
hebben op het hart, de vaten en het brein. 
Voor kinderen met CP kan staan (met of zon-
der hulpmiddel) worden gezien als een lichte 
fysieke activiteit. Dit geldt voor zowel ambu-
lante als rolstoelgebonden kinderen met CP. Ze 
verbruiken tijdens het staan voldoende energie; 
er wordt voldoende spieractiviteit gevraagd om 
van een matig intensieve beweging te spreken. 
Staan zal dan ook een positieve bijdrage leveren 
aan de gezondheid van deze groep kinderen. Dat 
blijkt uit onderzoek onder leiding van dr. Olaf 
Verschuren, onderzoeker bij Hersencentrum en 
Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht 
van UMC Utrecht. Samen met collega’s uit 
Canada en Amerika zijn de resultaten beschre-
ven in het toonaangevende tijdschrift Journal 
of Pediatrics. Dit onderzoek werd mogelijk 
gemaakt door de Phelps Stichting.

Voorlichtings� lm en banner beschikbaar
‘Voor wie is kinderfysiotherapie?’ Alle NVFK-leden kunnen dit twee minuten durende fi lm-
pje, dat ook te zien was bij RTL4, gebruiken om uit te leggen wanneer men terecht kan bij 
de kinderfysiotherapeut. Ook kunnen de leden een banner inzetten in hun marktcommuni-
catie. Daarop staat: Dé Kinderfysiotherapeut, specialist in bewegen voor kinderen. Altijd 
verzekerd en zonder eigen risico. Het fi lmpje en de banner kunnen NVFK-leden naar eigen 
wens plaatsen op bijvoorbeeld de website van de praktijk, onder aan een e-mail of in een 
folder. Te vinden op: www.nvfk.nl/beroepsbelangen/promotiemateriaal.N
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Boeiende artikelen PPT
De inlogproblemen zijn opgelost! NVFK-leden kunnen voortaan inloggen in Pediatric Physical 
Therapy (PPT), ook de leden die eerder inlogproblemen hadden. Ga naar de website van de 
NVFK en log in met je lidmaatschapsnummer. Klik onder ‘Beroepsinhoud’ op ‘Pediatric Physi-
cal Therapy’ en vervolgens op ‘Pediatric Physical Therapy voor leden’. Daarna op ‘klik hier’ en 
u kunt alle artikelen gratis lezen. 
In het winternummer van PPT staan onder meer artikelen over de ontwikkelingen van PROMS 
ten behoeve van fysieke activiteit en kracht. Ook verschijnt er een survey over kinderfysiothe-
rapie op school. Bovendien staan er artikelen in over het effect van schoenfl exibiliteit op het 
leren lopen van kinderen en het effect van roeien op de pulmonaire functies van kinderen met 
downsyndroom. 

Geen redressiehelm, wel kinderfysiotherapie
Baby’s met een matige of ernstige schedel-
vervorming hebben geen baat bij het dra-
gen van een redressiehelm. Dat blijkt uit de 
HEADS-studie van UTwente, gepubliceerd 
in het British Medical Journal.1 Uitsluitend 
kinderfysiotherapie blijkt effectief.2

Tekst: dr. Renske van Wijk, dr. Leo van Vlimmeren 

en dr. Magda Boere-Boonekamp

Het accent van de aanpak van voorkeurshouding 
en (beginnende) schedelvervorming bij baby’s 
zal nog meer komen te liggen op de preventieve 
adviezen van de kraamzorg en JGZ en vroegtij-
dige opsporing, eventueel gevolgd door verwij-
zing naar de kinderfysiotherapeut, liefst vóór de 
leeftijd van drie maanden.3 Kinderfysiotherapie 
is de enige effectieve conservatieve behande-
lingsvorm bij zuigelingenasymmetrie.2 Daarbij 
monitort de kinderfysiotherapeut het beloop 
van de schedelvervorming door middel van 
herhaalde metingen met plagiocephalometrie 
(PCM). PCM bepaalt mede de intensiteit van de 
kinderfysiotherapeutische behandeling en is een 
middel om ouders uitleg te geven over de voort-
gang van behandeling en over het te verwachten 
beloop van de schedelvorm van hun baby. PCM 
is niet ontwikkeld om helmtherapie te indiceren. 
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