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Cerebrale parese bij volwassenen

Evaluatie en revalidatie …
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Definitie CP.

« Cerebrale Parese (Cerebral Palsy in het Engels) is 

een internationaal gebruikte term, waarvan de 

afbakening en definitie talrijke variaties kennen 

naargelang de denkrichtingen, concepten en de 

evolutie van kennis over de ontwikkeling van de 

hersenen »

CP, meervoudig gehandicapt, …
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Wat zijn de gevolgen voor de voedingsfunctie?

• De kwaliteit van de zuigkracht van de pasgeborene weerspiegelt de rijping 

van de hersenstam en dus ook van zijn aanpassingsvermogen aan de

nieuwe levensomstandigheden (ademhaling, homeostase)

• Volgens schattingen: 

- zuigsnelheid is 32 seconden. (J. Cichero) 

- coördinatie zuigen – slikken – ademhalen op 34 weken (Ianniruberto)

• Bu’Lock et al. : 37 zwangerschapsweken zijn nodig voor rijping van het 

systeem

� Hangt af van het niveau van ontwikkeling en compensatie
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Kenmerken bij de geboorte

• De pasgeborene beschikt over automatismen die gedefinieerd zijn als 
«motorische reacties op een gegeven prikkel die op een welbepaalde 
manier verlopen en steeds identiek zijn in de tijd » (Senez C.) 

• Hieronder vallen:

- tepelzoekreflex

- kokhalsreflex

- oriëntatie tong

- zuigreflex, hoestreflex

- …

• Deze elementen zijn bij de geboorte aanwezig en evolueren naargelang de 
rijping van het CZS.
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… en bij het jonge kind

We bespreken de orale voorbereidende fase omdat de spieren hierbij een 

belangrijke rol spelen

Lippen en tong bewegen, samen met het naar beneden brengen van de 

kaak zodat een pompeffect bereikt wordt. 
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Vereisten voor een correcte voeding

• Integere structuren

• Adequaat sensitief en sensoriëel systeem

• Voldoende spiertonus en correcte houding

• Stabiele parameters (ademhaling, kleur, hartritme, alertheid)

• …

!  Experimenteren : voorwerpen naar de mond brengen, …
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Een kind met CP

• Afwezigheid van neurologische ontwikkeling (vroeggeboorte) en 

immaturiteit

of

• Perinatale aandoening (anoxie, …) met letsels aan CZS en verlies van 

capaciteit
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Mais encore …

• De algemene ontwikkeling van het kind is nauw verwant met zijn capaciteiten in 

het orofaciale gebied, bijvoorbeeld: 

Grove motoriek FM Mond

1 tot 2 maand Fl. – Ext. Openen - sluiten.                       Primaire reflexen               

(tepel zuigen, geeuwen)

3 tot 5 maand Symmetrie Hand-oog coördinatie              Reflexen verdwijnen

4 tot 8 maand Kruipen, zitten Oppositie duim, Laterale tongbewegingen

pincetgreep Selectieve kaakbewegingen

9 tot 12 maand   Staan met steun, Fijne motoriek Kauwen

stappen
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Evalueren volwassene met CP?

• Algemeen beeld bekijken:

� Hoofd- en rompbalans: steun? 

� Tonus?

� Ademen: hoe en hoe vaak

� Wakker zijn en begrijpen

� Motorische evolutie

� Sensitief en sensorieel aspect

� Staat van opwinding

� …
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Orofaciale observatie

• Buccale gebied: 
� Ringvormig

� Kwijl en speeksel

� O-F

� Diductie                                kauwen

� Bruxisme

� Bijtreflex

� Tonus supra tongbeen

� Tonus kauwspieren

� Tongpositie

� Tongbeweeglijkheid: F en A, praxis

• Faryngeale fase
� Positie van de huig

� Beweeglijkheid velum

� Reflexen : braken, slikken, … , hoesten? 

� Stase vallecula en/of farynx

• Oesofagale fase
� Slikgeluiden

� Andere  (gêne, pijn, …)



Didier Bleeckx Symposium 2011

En ook …

• Informatie van andere partijen (familie en professionals)

� Experimenteren met vaste stoffen

� Idem met vloeistoffen (slokjes, na elkaar)

� Type materieel en consistenties

• Objectivering
� Wijze en amplitude ademhaling

� Oppervlakte e.m.g. van verschillende spiergroepen

� Synchronisatie ademhaling-apneu-slikken

� …
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Videofluoroscopie

• Onmisbaar ter bevestiging van klinisch onderzoek en om elk risico te 

vermijden bij kwetsbare personen

• Een voorafgaande test bepaalt mee tot het oordeelkundig determineren van 

consistentie, houding, bewegingen : tijdsbesparing, minder stress en minder 

fouten

• In profiel, zittend of … en verschillende consistenties

• De therapeut of de familie dient de voeding toe
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En dan?

• Advies, preventiemaatregelen: consistentie, houding, technieken, materieel, 
t°, …
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• Advies voor re-educatie

� Mondopening

� Kringspier om de mond

� Beweeglijkheid onderkaak 

� Massage en relaxatie spieren

� Tongbewegingen

� Sensitieve en sensoriële stimulatie

� Velum

� Ademhalingsoefeningen

� Coördinatie ademhaling-slikken

� Velum stimuli

� Logemann

� Oefeningen larynxheffing : Shaker-head-tilt-oefening

� Leersituatie : met slokjes drinken, na elkaar, kauwen

� ...
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Conclusies ?

• Vroegtijdige evaluatie van de motorische en sensorische stoornissen is 

nodig

• Grove en orofaciale motoriek

• Vroegtijdige behandeling voor compensaties en aanpassingen

• Gezamenlijke aanpak van therapeuten en familie

• Frequente herbeoordeling tijdens de evolutie.


