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Leren kijken naar bewegen



Programma

• Inleiding

• Ontwikkeling van de motoriek (opfrissen):

– General Movements Mijna Hadders-Algra

– Neurale Groep Selectie Theorie
Betekenis van variatie, selectie en variabiliteit

– Peuterschema volgens Hempel

• Neurologie: centraal vs perifeer
Patroonherkenning

• Late lopers vs NMA

• Doorverwijzen

• Vragen? 



Inleiding

• Leren kijken naar kwaliteit van bewegen

door te letten op:

– Vloeiendheid

– Variatie

– Aanpassingsvermogen



Ontwikkeling van de motoriek
General Movements

• Mijna Hadders-Algra: ontwikkelingsneurologie, 

Neurale Groep Selectie Theorie (NGST)

• General Movements: complexe bewegingen waaraan

hoofd, romp, armen en benen meedoen
-Preterm GM:<36-38 wk GA

-Writhing GM: 36-38 tot 46-52 wk GA

-Fidgety GM: 46-52 tot 54-58 wk GA

• GM tot doelgerichte motoriek tot ontwikkeling komt



Ontwikkeling van de motoriek
Afwijkende GM

• Fidgety leeftijd (gecorrigeerde leeftijd 3 mnd): 

continue stroom kleine en elegante bewegingen; niet

doelgericht, gegeneraliseerde bewegingen

• Afwijkende GM: gebrek variatie; beperkt complex--> 

beschadiging diepe witte stof

• Duidelijk afwijkend: groot risico op CP (20-80% 

genoemd in literatuur)

• Licht afwijkend: lichte motorische dysfunctie en 

psychiatrische comorbiditeit op schoolleeftijd. Geen

sterk verband, wel bij risicozuigelingen.



General Movements



Neurale Groep Selectie Theorie
NGST

• Gerald Edelman (neurobioloog)

• Normaal motorisch gedrag gekenmerkt door variatie

• Variatie: aanwezigheid van een rijk repertoire aan

bewegingspatronen

• Belangrijke rol bij variatie: genetische aanleg



Neurale Groep Selectie Theorie
NGST

• Primaire variabiliteit: variatie zonder aanpassingen

• Selectie van efficiënte patronen

• Secundaire variabiliteit: variatie met aanpassing

aan veranderingen in de omgeving

• Transitie van primaire naar secundaire variabiliteit

op functiespecifieke leeftijden

-zitten: 6-10 maanden

-kruipen: 8-15 maanden

-reiken: 6-12 maanden

-grijpen: 15-18 maanden



Ontwikkeling van de motoriek
Doelgerichte motoriek

• Ontwikkeling doelgerichte motoriek:

-reiken, grijpen, rollen, tijgeren, kruipen, zitten, staan

en lopen

• 95% van de kinderen loopt zelfstandig op de leeftijd

van 1.5 jaar



Ontwikkeling van de motoriek
Veranderingen in de peuterleeftijd

• Verfijning

• Automatiseren

• Selectie van motorprogramma’s

• Integratie van motorprogramma’s



Om te onthouden

• Variatie, vloeiendheid van bewegen en variabiliteit
zijn de meest belangrijke kenmerken voor normale
motoriek.



Screening peuters

• Leeftijdsspecifiek

– Observatie spontane motoriek

– Kwalitatief

– Semi-kwantitatieve scorelijst

– Geschikt om lichte neurologische
dysfuncties cq retardaties vast te leggen

• Standaardisatie

– Omgeving, volgorde onderzoek e.a.

• Klinisch toepasbaar, aanvulling op VWO 
(Bender-de Haan; tijdschrift voor JGZ; jaargang 30 nr 4, 1998)



Screening peuters
paar items

• Hand-/vingerbewegingen

• Jukbewegingen schouders

• Opstaan van de grond

• Gangspoorbreedte

• Vermijden voorwerpen/wendbaarheid



Hand- en vingerbewegingen

• Goed: vanaf 1.5 doen kinderen dit adequaat

• Matig: suspect vanaf 1.5 jaar

• Slecht: altijd suspect

• Asymmetrisch:  altijd suspect



Jukbewegingen van de schouders

• Geen

• Beetje: suspect vanaf 3.5 jaar

• Altijd: suspect vanaf 2.5 jaar



Opstaan van de grond

• Variabel

• Stereotiep: altijd suspect

• Met hulp: suspect vanaf 1.5 jaar

• Niet: suspect vanaf 1.5 jaar



Gangspoorbreedte

• Medium

• Breed: suspect vanaf 2.5 jaar

• Smal: altijd suspect



Vermijden voorwerpen-wendbaarheid

• Goed

• Matig (aanpassen tempo, ruime bochten): 

suspect vanaf 3;0 jaar

• Slecht (overal op stappen, stoppen bij

richting veranderen): suspect vanaf 2;0 jaar



Bukken en hurken
VWO kenmerk 70



Centraal vs Perifeer

• Centraal

– pyramidaal: hypertonie; pathologische reflexen; 

rigiditeit; scharen benen; Babinski

– extrapyramidaal: weinig of traag bewegen; 

overmatig bewegen

– cerebellair: dysmetrie; intentietremor; 

breedbasisch; balansstoornis; hypotonie; 

nystagmus; gesaccadeerde oogbewegingen; 

dysdiadochokinese; titubatie hoofd; dysarthrie



Centraal vs Perifeer

• Perifeer

- hypotonie; lage of afwezige reflexen; spierzwakte; 

atrofie; Gowers manouvre; fasciculaties; 

sensibiliteitsuitval volgens patroon zenuw of wortel

• Mengbeelden

- alle kenmerken benoemen en meest dominante

uitkiezen



Video centraal neurologisch

• Pyramidaal:

– hypertonie; 

– pathologische reflexen; 

– rigiditeit; 

– scharen benen; 

– Babinski



Video centraal neurologisch

• Extrapyramidaal: 

– weinig of traag bewegen; 

– overmatig bewegen



Video centraal neurologisch

• cerebellair: 

– dysmetrie; 

– intentietremor; 

– breedbasisch;

– balansstoornis; 

– hypotonie; 

– nystagmus; 

– gesaccadeerde oogbewegingen; 

– dysdiadochokinese; 

– titubatie hoofd; 

– dysarthrie



Video perifeer neurologisch

• Perifeer: 

– hypotonie; 

– lage of afwezige reflexen; 

– spierzwakte; atrofie; 

– Gowers manouvre; 

– fasciculaties; 

– sensibiliteitsuitval volgens patroon zenuw 

of wortel



Laat lopende kind

• 95 % bij 18 maanden

• overweeg > 18 maanden normale variant

• correctie prematuriteit

• globale ontwikkelingsachterstand

• neuromusculaire aandoening

• cerebrale parese



Laat lopen dd NMA

• Let op compensatiestrategieën en 
trucbewegingen

• Moeite met antizwaartekracht bewegingen, 
vaak laten herhalen (bijv opkomen tot 
stand)

• Initiatiefname: willen wel, kunnen niet of 
onvoldoende en zoeken naar een oplossing

• Informatie: www.vsn.nl

www.kinderneurologie.eu

http://www.vsn.nl/
http://www.kinderneurologie.eu/


NMA bij laat lopen

• NMA dd bij laat lopen

– prox zwakte; normale/dunne spieren: SMA; 1 op 
300 is drager van gen!

– distale zwakte, dunne spieren; lage reflexen; bv 
holvoeten en klauwtenen bij HMSN

– prox zwakte; hypertrofische spieren; (moeite met 
opkomen/Gowers; kuitspieren voelen hard aan; 
vaak herhalen van opkomen; trucbewegingen)

– niet dystrofische myopathieën: 
stofwisselingsziekten. Vaak lopen kinderen 
mentaal erg achter



Wanneer doorverwijzen?

• Niet zelfstandig lopen na 18 maanden, loslopen 
lukt steeds net niet, wat hypermobiel: 
schoenadvies en eventueel kinderfysiotherapie

• Niet zelfstandig lopen na 18 maanden met 
bijzonder uiterlijk en/of achterlopen in 
ontwikkeling en niet lijken op ouders: kinderarts

• Trage ontwikkeling en slap: afwijkende reflexen (of 
heel hoog of niet opwekbaar) naar kinderarts, 
normale reflexen naar kinderfysiotherapeut



Doorverwijzen?

• Huisarts, kinderarts, IVH

• Therapie: kinderfysiotherapie, 
ergotherapie, logopedie



Om te onthouden

• Kijken naar bewegen door te letten op:

– Vloeiendheid van bewegen

– Variatie/selectie

– Aanpassingsvermogen

– Maar ook: initiatiefname

• Luisteren naar ouders

• Kritisch blijven kijken

• www.kinderneurologie.eu

http://www.kinderneurologie.eu/


Om te onthouden

• Vloeiendheid van bewegen verdwijnt als eerste bij 
afwijkende motorische ontwikkeling

• Variatie, selectie en aanpassing zijn belangrijke 
factoren voor goed motorisch functioneren

• Verminderde kracht beoordelen aan de hand van 
trucbewegingen en/of herhalingen

• Niet goed inhurken: verminderde kracht, angst of 
te weinig variatie, maar is altijd suspect

• Goed afgestemd pakken en loslaten kan een kind 
vanaf 1.5 jaar


