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• Graag je geluid uitzetten tijdens de workshop

• Vragen via de chat

Welkom! We beginnen om 19.30 uur.

Abonneer je 
alvast op onze 
nieuwsbrief!

ONTWIKKELING & CP 
0-35 JAAR

Maureen Bult

Jeanine Voorman

Ilse de Valk
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Wie zijn wij? Waarom zijn we hier?

Maureen Bult
Projectmanager

Jeanine Voorman
Revalidatiearts

Ilse de Valk
Werkgroeplid

Wie zijn jullie? Antwoorden in de chat….

Ik heb zelf CP
Ik werk als 

professional met 
mensen met CP

Ik ben ouder van een 
kind met CP

Op een andere 
manier hier verzeild 

geraakt…..

1. 

3. 

2. 

4. 
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In welke plaats woon je? Antwoorden in de chat…

Over PERRIN

• PERRIN gestart in 2000

• Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met CP 0-35 jaar 
(> 400 in totaal).

• Doel: meer kennis over cerebrale parese, ontwikkeling,  
activiteiten en participatie

Interpersonal relationships (VABS)

Play and leisure (VABS)

Coping (VABS)

Adulthood 
(thirties)

Age

Expressive communication 
(VABS)

Written communication (VABS)

Receptive 
communication 

Mobility performance (VABS)

Fine motor performance (VABS)

Mobility capacity 
(GMFM)

Domestic life (VABS)

Community life (VABS)

Self-care performance (VABS)

10 years 20 years
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Over PERRIN Next Step

• Vervolg op PERRIN onderzoek 

• Samen met ervaringsdeskundigen, ouders en 
professionals

• Doel: meer kennis over cerebrale parese, ontwikkeling,  
activiteiten en participatie bruikbaar maken voor de 
praktijk

Wat doen we vandaag?

1. Stap in de kennis uit PERRIN

Jij bepaalt wat wij vertellen!

2. Maak kennis met verschillende manieren van delen van kennis

Jij geeft aan wat voor jou een handige manier is

Dat nemen wij mee in de werkgroep
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CP

Spasticiteit Moeizaam 
lopen

Uitje met 
familie

Flexibiliteit
Bestemming 
van het uitje

Belangrijk om te weten over PERRIN
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Spel en vrije 
tijd

Huishouden

Mobiliteit

Communicatie

Zelfverzorging

Sociale relaties

Werk

Domein

Factor A

Factor B

Helpend 
A

Helpend 
B
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Belangrijk!
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Communicatie

Communicatie: is het overbrengen van een boodschap aan anderen of informatie 

van anderen ontvangen (gesproken, geschreven of anderszins).

Communicatie & CP: 
- Bij kinderen met GMFCS niveau 1 tot en met 4 die geen verstandelijke beperking 

hebben ontwikkelt de communicatie zich bijna gelijk aan kinderen zonder CP (score 
> 90%). 

- Voor kinderen met GMFCS niveau 1 tot en met 4 die ook een verstandelijke 
beperking hebben ontwikkelt communicatie zich minder goed. Zij zullen meer 
begrijpen (score 70-90%) dan zelf kunnen uiten (score 50-70%) of schrijven (score 
< 30%).

- Voor kinderen met GMFCS niveau 5 die ook een verstandelijke beperking hebben 
geldt dat zij zich duidelijk minder goed ontwikkelen op dit gebied en minder goed 
kunnen begrijpen (score 50-70%), zich minder goed kunnen uiten (score 30-50%) 
en veelal niet schrijven (score < 30%).

Belangrijke factoren: Voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden 

blijken het GMFCS niveau en het wel of niet hebben van een verstandelijke beperking 
de meest belangrijke factoren.
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Communicatie

Maak je keuze kenbaar in de chat!

Over welke 3 onderwerpen zou jij informatie 
willen?

Spel en vrije 
tijd

Huishouden

Mobiliteit

Zelfverzorging

Sociale relaties

Werk

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Mobiliteit

Mobiliteit: verplaatsen binnens- en buitenshuis, inclusief traplopen, fietsen

Mobiliteit en CP:
- Bij kinderen met CP zien we dat de motoriek in het dagelijks leven zich 

ontwikkelt vergelijkbaar met wat we zien op de GMFM curves.
- Naarmate kinderen ernstiger zijn aangedaan (ingedeeld op basis van de 

GMFCS), zien we dat kinderen zich minder goed ontwikkelen, en minder 
lang ontwikkelen. 

- Kinderen met GMFCS 1 komen op deze curve tot vergelijkbaar niveau als 
kinderen zonder beperking, maar hebben daar meer tijd voor nodig. 

Belangrijke factoren:
Voor de ontwikkeling van de motoriek is het GMFCS niveau het meest 
bepalend. 
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Mobiliteit

Zelfverzorging

Zelfverzorging: zijn vaardigheden zoals eten en drinken, wassen/kleden, 
tanden poetsen

Zelfverzorging en CP: 
- voor de ontwikkeling van zelfverzorging wordt gezien dat kinderen zich   

minder goed ontwikkelen naarmate zij motorisch meer beperkt zijn. 
- Hierbij is er nauwelijks verschil voor de kinderen in GMFCS 1-3 zonder 

congitieve beperking
- Kinderen met GMFCS 4 ontwikkelen zich tot een lager niveau dan 

kinderen in GMFCS 1. 
- Daarnaast zien we dat kinderen meer beperkingen ervaren wanneer er 

sprake is van een cognitieve beperking en dat zij hun uiteindelijke niveau 
eerder bereiken. 

Belangrijke factoren:
Voor de ontwikkeling van zelfverzorging zijn zowel GMFCS niveau als 
cognitieve ontwikkeling van belang. 



4-6-2021

12

Zelfverzorging

Zelfverzorging
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Huishouden

Huishouden: zijn activiteiten binnen het huishouden, zoals koken, 
stofzuigen 

Huishouden en CP: 
- in de ontwikkeling van kinderen en jongeren met CP wordt gezien dat 

kinderen met een GMFCS 1-3 zich tot een vergelijkbaar niveau 
ontwikkelingen

- Kinderen met een GMFCS 4 hebben duidelijk meer beperkingen dat 
GMFCS 1-2-3

- Kinderen met een cognitieve beperking hebben meer beperkingen en 
bereiken eerder hun maximale niveau van functioneren. 

Belangrijke factoren:
Voor de ontwikkeling zijn de factoren GMFCS het het al of niet hebben van 
een cognitieve beperking van belang. Daarnaast zijn er ook andere factoren 
van belang, zoals handfunctie, opvoedingsstijl van de ouders en 
persoonlijkheid. 

Huishouden
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Spel en vrije tijd

Spel en vrije tijd:
Gaat over het spelen van spelletjes, hobbys en vrije tijdsbesteding

Spel en vrije tijd en CP:
- Kinderen en jongeren met CP hebben meer beperkingen wanneer er 

sprake is van een cognitieve beperking. 
- Er is geen verschil tussen GMFCS 1-4

Belangrijke factoren:
Cognitieve beperkingen

Spel en vrije tijd

GMFCS I-IV
Geen verstandelijke 
beperking 

GMFCS I-IV 
Met verstandelijke 
beperking 

GMFCS V
Met verstandelijke 
beperking 
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Sociale relaties

Sociale relaties:

Sociale relaties en CP:
- Kinderen en jongeren met CP hebben meer beperkingen wanneer er 

sprake is van een cognitieve beperking. 
- Er is geen verschil tussen GMFCS 1-4

Belangrijke factoren:
- Cognitieve beperking
- Wanneer je kijkt naar voorspellende factoren op leeftijd adolescentie voor 

functioneren op volwassen leeftijd dan zijn ook een hoger functioneren op 
gebied van zelfverzorging en een ondersteunende omgeving van positieve 
invloed, een vermijdende copingsstijl, sociale vermijding, en afwijzende 
opvoedingsstijl van negatieve invloed

Sociale relaties
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Werk / financien

Werk / financien: in dit domein wordt beschreven hoe mensen omgaan 
met geld en of zij een bijbaan, baan hebben. 

Werk en CP: 
- Kinderen en jongeren laten vooral meer beperkingen zien als er sprake is 

van een cognitieve beperking.
- Daarnaast wordt voor de kinderen met een cognitieve beperking gezien 

dat ze duidelijk meer beperkingen hebben met GMFCS 4 of 5, dan bij 
mensen met een GMFCS 1,2,3. 

- Bij kinderen en jongeren zonder cognitieve beperking wordt gezien dat 
mensen met een GMFCS 3 of 4 meer beperkingen ervaren dan mensen 
met een GMFCS 1 of 2.  

Belangrijke factoren: 
Cognitieve beperking, GMFCS 

Werk / financien
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Verschillende manieren van tonen informatie

• Ervarings video’s

• Kennis via infographics

• Interactieve informatie

• Tekst

• Zelfs samenstellen van informatie

Ervarings video’s 

https://player.vimeo.com/video/471353772
https://player.vimeo.com/video/471353772
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Kennis via infographics

Interactieve informatie

https://www.halloziekenhuis.nl/leeftijdselectie
https://www.halloziekenhuis.nl/leeftijdselectie
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Tekst

Zelf samenstellen van content

https://cpengedrag.nl/informatie-over-cp-gedrag/inleiding/
https://cpengedrag.nl/informatie-over-cp-gedrag/inleiding/
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Ervaringsvideo
Kennis via infographic

Interactieve info

Zelf samenstellenTekst

Geef je top 3 via de chat!

1. 2. 

4. 

3. 

5. 

• Samenvattend

• Vragen voor nu?

• Later vragen? Mail me! 

M.bult@dehoogstraat.nl

Tot slot….

https://player.vimeo.com/video/471353772
https://player.vimeo.com/video/471353772
https://www.halloziekenhuis.nl/leeftijdselectie
https://www.halloziekenhuis.nl/leeftijdselectie
https://cpengedrag.nl/informatie-over-cp-gedrag/inleiding/
https://cpengedrag.nl/informatie-over-cp-gedrag/inleiding/
mailto:M.bult@dehoogstraat.nl

