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Summary

SUMMARY
Physical activity is beneficial for human beings. Therefore, governments and organ-
isations develop physical activity guidelines for both adults and children. The Dutch 
Physical Activity Guideline advises children to engage in moderate to high-intensity 
physical activity for at least one hour every day. It is generally assumed that children 
with a chronic condition experience the same health benefits from physical activity 
as healthy children, which is why there is a strong shift towards initiating physical 
activity in children with a chronic condition.

Previously, people were reluctant to stimulate physical activity in chronic condi-
tions, and bed rest was often advised. For children with juvenile idiopathic arthritis 
(JIA), it was similarly assumed that physical activity would cause damage to the 
joints; however, research shows that physical activity is safe.

Survival of children with a livertransplant has improved through improved medic-
inal and surgical treatment options. Medical treatment for children with JIA has 
also improved. For both groups, the focus has increasingly shifted to long-term 
outcomes. For these children, important long-term outcomes include quality of life 
as well as participation in sport and play activities.

Typical motor development is important for one’s ability to participate in sport and 
play activities with peers. Motor abilities are positively associated with physical 
activity and negatively associated with sedentary behaviour.

Chapter 2 describes a study of motor development, both gross and fine motor 
skills, on pre- and post-liver transplant paediatric patients. The study compared 
outcomes with norm values of healthy children. This study shows that both gross 
and fine motor skills decline in post-liver transplant young children. This decline 
continues until three months after a liver transplant. Skills recover after one year: 
gross motor skills are low normal and fine motor skills are normal. Monitoring the 
gross motor development remains particularly important for participation in sport 
and play activities as well as for the benefits of physical activity throughout life.

One would expect for differences in physical activity, as described in various 
studies, between children with a chronic condition and healthy children to 
decrease as treatment and guidelines improve. Chapter 3 describes a study that 
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compared the physical activity of children with JIA with a control group. The study 
involved children with JIA according to the current treatment regime. This treat-
ment encourages children to be physical active and it includes a top-down medi-
cation routine that achieves remission within 3–6 months. The study also analysed 
the disease-specific factors of JIA that may affect physical activity. By doing so, 
this study showed that children with JIA spend less time on moderate to vigorous 
physical activity and demonstrate more sedentary behaviour when compared to 
the control group. Medication or disease activity do not affect the physical activity 
of children with JIA, but appear, instead, to be related to the patient’s well-being 
and pain. Children with JIA who experienced more pain were more active, which 
was not in line with expectations; however, we were able to explain this outcome 
by acknowledging that those subjects experienced pain (e.g. muscle pain or post-
training pain) just like the other children did. In addition, we found that children who 
feel better (higher score of well-being) were more physically active.

Chapter 4 describes a similar study that measured the physical activity and phys-
ical fitness of children who had received a liver transplant in the past. This study 
found that these children perform at the same level of moderate to vigorous phys-
ical activity and enjoy an aerobic fitness comparable to norm values. Despite a 
lower health-related quality of life, more fatigue, and reduced muscle strength, 
children with a liver transplant participate as much as healthy children in daily 
activities outside school hours. The study thus concluded that these children are 
doing well despite their chronic condition. Nevertheless, it appeared that both 
groups (children after a liver transplant (chapter 4) and children with JIA (chapter 
3)) scored poorly for a key marker of sufficient physical activity (i.e. one hour of 
moderate to vigorous physical activity 7 days each week). There were hardly any 
children in these two groups who met this criterion.

It is difficult to measure physical activity objectively even though various methods 
exist. Chapter 5 determines the convergent validity of an activity diary and an 
accelerometer and appeared as moderate in children with JIA. The outcomes of the 
activity diary suggest a higher activity level than outcomes of the accelerometer. 
In the activity diary, every 15 minutes a number is given for the most dominant 
activity performed in that time segment. When children are moderately active for 
10 minutes and sit down for 5 minutes, the diary records moderately intensive 
activity for those 15 minutes. This approach risks overestimating moderate physical 
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activity. Accelerometers, on the other hand, are unable to properly register all 
movements, such as cycling. As a result, accelerometers are prone to registering 
certain activities lower than their actual intensity. A diary alongside the accelerom-
eter could supplement it and improve measurement accuracy, but this procedure 
remains vulnerable to the previously described overestimation and may burden 
children by doubling the tasks of recording. The advantage of filling in the activity 
diary is that children receive education and feedback about the intensity of the 
activity. An accelerometer is easy to use because one does not have to do anything 
after one attaches it.

To reliably measure physical activity at group level, this study shows a one-week 
period of accelerometer measurements and a period of at least 13 days for a diary 
is required. On an individual level, the accelerometer must be worn for almost 3 
weeks, and the activity diary must be filled in for 5 weeks. One can imagine that 
this is difficult to maintain and that days are easily forgotten. As the physical activity 
patterns differ over the week, it is important to measure different days of the week 
(both weekdays and weekend days).

To enjoy the long-term effects of physical activity, children with chronic conditions 
need to be encouraged to be physically active. Chapters 3 and 4 report that only 
a small percentage of children with JIA and children after a liver transplant meet 
the Dutch Physical Activity Guideline. For children with a chronic condition, it is 
sometimes difficult to participate in regular sport programs. Although there are 
specific training groups for children with chronic conditions, the travel distance is 
often a limiting factor. Chapter 6 investigates the feasibility, safety, and effective-
ness of a 12-week physical training program in 26 children with juvenile dermato-
myositis. The children received a treadmill at home, and the training consisted of 
walking/running on the treadmill and muscle-strength exercises like push-ups and 
sit ups. The children trained at their own level and were supervised at home once 
every two weeks by a researcher. The children were able to execute the program 
well, and there were no indications that the training provokes disease activity. 
Overall, aerobic fitness, muscle function, and functional ability improved, and those 
improvements were still present 12 weeks after the end of the programme. The 
study concludes that exercise training is of value, but it did not find any effect on 
improving physical activities.
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Chapter 7 describes the study of a cognitive-behavioural internet program to 
promote physical activity and physical fitness in children with JIA. Accompanied 
by 4 group sessions for parents and children, it consisted of a 14-week program 
offered via the internet. The program discussed various themes, such as self-ef-
ficacy with regard to physical activity, obstacles that prevent people from being 
active, education about JIA, as well as physical activity, fatigue, energy manage-
ment, and the benefits of physical activity.

Children and parents enjoyed the programme and found it educational. The 
majority of the children completed the programme. No differences were found 
between the intervention and controls group, but the time spent in moderate 
physical activity and aerobic fitness improved in the intervention group. In addi-
tion, school absenteeism in the intervention group decreased and participation in 
physical education classes at school improved. The improvements remained 12 
months after the program finished, and the children who started the programme 
in the winter improved more than the group that started in the summer.

In chapter 8 the most remarkable findings of this thesis are summarized and 
discussed. Children with chronic conditions experience a lower quality of life than 
healthy children, which we might improve through improving physical activity 
and health-related fitness. The medical treatment of several chronic conditions 
in children continues to improve, and physical activity is generally safe in chronic 
conditions. Physical activity has benefits on the growth, development, and general 
health of children. Therefore, physical activity should not be overlooked in the treat-
ment of children with chronic conditions. Stimulating physical activity for health 
benefits is a challenge because intensity and activity duration are important but 
are difficult to measure objectively. One must take into account that physical activ-
ities require appropriate motor skills for any children to participate. The best way 
of improving physical activity in children with chronic conditions is still not clear, 
but methods and interventions have to be focused on the specific problems and 
circumstances of the target population. Improving motor deficiencies of children 
with a liver transplant is important, but might be less relevant for other chronically 
ill populations. Combining an internet-based cognitive intervention program with 
an exercise training program—and taking into account the age of the children—
might improve physical activity for health benefits, but further evaluation of such 
a programme is needed.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING
Het is algemeen geaccepteerd dat bewegen gunstig is voor de mens. Daarom 
ontwikkelen overheden en organisaties richtlijnen voor gezond bewegen voor 
zowel volwassenen als kinderen. De Nederlandse beweegrichtlijn raadt kinderen 
aan om dagelijks minimaal een uur matig intensief te bewegen. Er wordt veronder-
steld dat kinderen met een chronische aandoening dezelfde gezondheidsvoordelen 
ondervinden van bewegen als gezonde kinderen, vandaar dat er een verschuiving 
plaatsvindt om kinderen met een chronische aandoening te activeren tot bewegen.

Voorheen was men terughoudend in het geven van beweegadviezen aan kinderen 
met een chronische aandoening en werd bedrust vaak geadviseerd. Zo werd 
verondersteld dat bewegen bij kinderen met juveniele idiopathische artritis 
(JIA) schade aan de gewrichten zou veroorzaken, maar uit onderzoek bleek dat 
bewegen veilig is.

De overleving van kinderen na levertransplantatie is verbeterd door verbeterde 
medicamenteuze en chirurgische behandelmogelijkheden. Ook de behandeling 
van kinderen met JIA is verbeterd. De focus van behandeling is daarom verschoven 
naar de lange termijn uitkomsten betreffende kwaliteit van leven en participatie in 
school sport en spelactiviteiten.

Om goed te kunnen bewegen en te participeren in sport- en spelactiviteiten met 
leeftijdsgenoten is een normale motorische ontwikkeling van belang. Een goede 
motorische ontwikkeling is positief geassocieerd met fysieke activiteit en negatief 
geassocieerd met sedentair gedrag.

Hoofdstuk 2 beschrijft een onderzoek betreffende de motorische ontwikkeling, 
van zowel de grove als fijne motoriek, pre- en post levertransplantatie bij jonge 
kinderen. De resultaten van deze kinderen werden vergeleken met normwaarden 
van gezonde kinderen. Deze studie toonde aan dat zowel de grof als fijn motorische 
vaardigheden afnamen bij jonge kinderen na levertransplantatie. Deze afname zet 
door tot 3 maanden na transplantatie en leek 1 jaar post operatief te herstellen, 
de grof motorische vaardigheden naar laag normaal en de fijn motorische vaar-
digheden naar normaal. Het monitoren van de grof motorische ontwikkeling blijft 
belangrijk met het oog op fysieke activiteiten en participatie in sport- en spel acti-
viteiten en de voordelen van bewegen op lange termijn uitkomsten.



182

Doordat de behandeling van chronische aandoeningen verbetert en er een steeds 
actiever beleid is ten aanzien van stimuleren tot bewegen bij kinderen met een 
chronische aandoening zou men verwachten dat de verschillen in fysieke activi-
teit, zoals beschreven in diverse onderzoeken, tussen deze kinderen en gezonde 
kinderen steeds kleiner worden. Hoofdstuk 3 beschrijft een onderzoek waarin 
de fysieke activiteit van kinderen met JIA is vergeleken met een controlegroep. De 
kinderen met JIA zijn behandeld volgens het huidige behandelregime. Deze behan-
deling omvat een top down medicatie regime waarin remissie wordt bereikt binnen 
3 tot 6 maanden en men kinderen stimuleert tot bewegen. Daarnaast zijn ziekte 
specifieke factoren bij JIA geanalyseerd die fysieke activiteit kunnen beïnvloeden. 
Uit dit onderzoek bleek dat kinderen met JIA minder tijd besteedden aan matig 
intensieve fysieke activiteiten en meer sedentair gedrag vertoonden vergeleken 
met de controlegroep. Medicatie of mate van ziekte activiteit had geen invloed 
op de fysieke activiteit van kinderen met JIA. Fysieke activiteit bleek samen te 
hangen met het welbevinden van het kind en pijnbeleving. Kinderen met JIA die 
meer pijn ervoeren, waren fysiek actiever, wat niet in lijn was met de verwachting, 
maar wat mogelijk verklaard kan worden doordat de kinderen pijn ervoeren als 
gevolg van bewegen (bijvoorbeeld spierpijn of pijn na training) net als elk ander 
kind. Bovendien werd gevonden dat kinderen die zich beter voelen (hogere maat 
van welbevinden), fysiek actiever waren.

Hoofdstuk 4 beschrijft een soortgelijk onderzoek, namelijk de fysieke activiteit en 
fysieke fitheid van kinderen met een levertransplantatie in de voorgeschiedenis. 
Dit onderzoek wees uit dat deze kinderen evenveel bewegen qua matig inten-
sieve fysieke activiteit en een aerobe fitheid hadden vergelijkbaar met de norm-
waarden. Ondanks een lagere gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven, meer 
ervaren vermoeidheid en een verminderde spierkracht, participeerden kinderen 
met levertransplantatie in de voorgeschiedenis evenveel als gezonde kinderen 
in dagelijkse activiteiten buiten de schooluren. Kortom deze kinderen doen het 
ondanks hun chronische aandoening goed. Niettemin bleek dat beide groepen 
(kinderen na levertransplantatie (hoofdstuk 4) en kinderen met JIA (hoofdstuk 
3)) slecht scoorden wat de beweegrichtlijn betreft, namelijk 1 uur matig intensief 
bewegen 7 dagen per week. Er waren nauwelijks kinderen in deze twee groepen 
die aan dit criterium voldeden.
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Het objectief meten van fysieke activiteit is lastig, hoewel er verschillende meth-
oden bestaan. Hoofdstuk 5 beschrijft de overeenstemming tussen een activi-
teitendagboek en een accelerometer (bewegingsmeter). De overeenstemming 
bleek matig te zijn bij kinderen met JIA. De uitkomsten van het activiteitendagboek 
waren hoger dan die van de accelerometer. In het activiteitendagboek wordt elk 
kwartier een getal gegeven voor de meest dominante activiteit die in dat kwartier is 
uitgevoerd. Wanneer kinderen gedurende 10 minuten matig actief zijn en 5 minuten 
gaan zitten, wordt er voor 15 minuten matig intensieve activiteit geregistreerd. 
Op deze manier kan er een overschatting van de matig intensieve fysieke activi-
teit ontstaan. Accelerometers daarentegen zijn niet in staat om alle bewegingen 
goed te registeren zoals bijvoorbeeld fietsen. Hierdoor worden dit soort activite-
iten lager geregistreerd dan de daadwerkelijke intensiteit en kunnen de activite-
iten onderschat worden. Het tegelijkertijd invullen van een activiteitendagboek 
naast het dragen van een accelerometer kan de schatting van fysieke activiteit 
verbeteren, maar hierdoor kan ook de eerder omschreven overschatting van acti-
viteiten ontstaan en worden de kinderen dubbel belast met zowel het invullen van 
het activiteitendagboek als het dragen van de accelerometer. Het voordeel van het 
invullen van het activiteitendagboek is dat kinderen educatie en feedback krijgen 
over de intensiteit van de activiteit. Een accelerometer is gemakkelijk te gebruiken, 
omdat men niets hoeft te doen nadat men deze heeft bevestigd.

Dit onderzoek toonde aan dat 1 week accelerometer metingen nodig zijn en 
tenminste 13 dagen van een activiteitendagboek om fysieke activiteit betrouw-
baar te meten op groepsniveau. Op individueel niveau diende de accelerometer 
bijna 3 weken gedragen te worden en het activiteitendagboek 5 weken te worden 
ingevuld. Men kan zich voorstellen dat dit lastig is vol te houden en het gemak-
kelijk wordt vergeten. Omdat het activiteitenpatroon over de week verschilt is het 
van belang om verschillende dagen van de week te meten (zowel doordeweekse 
dagen als weekenddagen).

Voor de lange termijneffecten van bewegen, moeten kinderen met een chronische 
aandoening meer gestimuleerd worden om fysiek actief te zijn. In de hoofdstukken 
3 en 4 wordt beschreven dat er maar een klein percentage kinderen met JIA en 
kinderen na levertransplantatie voldoet aan de Nederlandse Beweegrichtlijn. Voor 
kinderen met een chronische aandoening is het soms lastig om deel te nemen 
aan reguliere sportprogramma’s. Hoewel er specifieke trainingsgroepen zijn voor 
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kinderen met chronische aandoeningen, is de reisafstand vaak een beperkende 
factor. In hoofdstuk 6 wordt de haalbaarheid, veiligheid en de effectiviteit van een 
fysiek trainingsprogramma beschreven bij 26 kinderen met juveniele dermatomyo-
sitis gedurende 12 weken. De kinderen ontvingen thuis een loopband. De training 
bestond uit wandelen/hardlopen op de loopband en spierkrachttraining door 
middel van bijvoorbeeld opdrukken en sit ups. De kinderen trainden op hun eigen 
niveau en zij werden 1 keer per 2 weken thuis begeleid door een onderzoeker. De 
kinderen konden het programma goed uitvoeren en er waren geen aanwijzingen 
dat de training ziekteactiviteit uitlokt. Verder verbeterde de aerobe fitheid, de spier-
functie en functionele vaardigheden, welke 12 weken na het beëindigen van het 
programma nog aanwezig waren. Kortom, training is van toegevoegde waarde, 
maar er werd geen effect gevonden op het verbeteren van fysieke activiteiten.

Hoofdstuk 7 beschrijft het onderzoek van een cognitief gedragsmatig internet 
programma om de fysieke activiteit en fysieke fitheid bij kinderen met JIA te bevor-
deren. Het betrof een 14 weken durend programma welke werd aangeboden via 
internet en daarnaast bestond uit 4 groepssessies voor de ouders en kinderen. 
Gedurende het programma kwamen verschillende thema’s aan bod zoals zelfef-
fectiviteit t.a.v. bewegen, obstakels die weerhouden om te gaan bewegen, educatie 
over JIA en bewegen, vermoeidheid, energie management en de voordelen van 
bewegen.

Kinderen en ouders vonden het een leuk en leerzaam programma. De meerderheid 
van de kinderen voltooide het programma. Er werden geen verschillen gevonden 
tussen de interventie- en controlegroep, maar in de interventiegroep verbeterde 
de tijd besteed in matig intensieve activiteiten en de fysieke fitheid. Bovendien 
nam het schoolverzuim af in de interventiegroep en verbeterde de participatie in 
schoolgym. De verbeteringen bleven 12 maanden nadat het programma was afge-
lopen, en de kinderen die in de winter aan het programma begonnen, verbeterden 
meer dan de groep die in de zomer begon.

In hoofdstuk 8 worden de meest opmerkelijke bevindingen van dit proefschrift 
samengevat en besproken. Kinderen met een chronische aandoening worden 
geconfronteerd met een lagere kwaliteit van leven dan gezonde kinderen, wat 
verbeterd zou kunnen worden door fysieke activiteit en gezondheid gerelateerde 
fitheid te verbeteren. De medische behandeling van verschillende chronische 
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aandoeningen bij kinderen blijft verbeteren en fysieke activiteit is over het alge-
meen veilig bij chronische aandoeningen. Fysieke activiteit heeft voordelen voor 
de groei, ontwikkeling en algehele gezondheid van kinderen. Daarom moet fysieke 
activiteit niet over het hoofd gezien worden in de behandeling van kinderen met 
een chronische aandoening.

Het stimuleren van fysieke activiteit voor gezondheidsvoordelen is een uitdaging 
waarbij de intensiteit en de duur van bewegen belangrijk zijn, maar moeilijk objec-
tief te meten zijn. Men moet er rekening mee houden dat fysieke activiteiten de 
juiste motorische vaardigheden vereisen voor alle kinderen om deel te nemen. 
De beste manier om fysieke activiteit te verbeteren bij kinderen met chronische 
aandoeningen is nog steeds niet duidelijk, maar methoden en interventies moeten 
gericht zijn op de specifieke problemen en omstandigheden van de doelpopulatie. 
Het verbeteren van motorische tekortkomingen van kinderen met een levertrans-
plantatie is belangrijk, maar is mogelijk minder relevant voor andere chronisch 
zieke populaties. Het combineren van een op internet gebaseerd cognitief gedrag-
smatig interventie programma met een trainingsprogramma, rekening houdend 
met de leeftijd van de kinderen, kan de fysieke activiteit verbeteren met de daaraan 
gekoppelde gezondheidsvoordelen, maar verdere evaluatie van dergelijk program-
ma’s is noodzakelijk.
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DANKWOORD
Het laatste deel van dit proefschrift; het dankwoord. 

Terugkijkend op dit gehele traject heb ik veel leuke nieuwe mensen leren kennen 
met wie ik heb mogen samenwerken. Ook zijn er veel mensen geweest die mij 
hebben gesteund, een luisterend oor hebben geboden of op een andere manier 
een positieve bijdrage hebben geleverd om dit traject tot een goed einde te kunnen 
brengen. Het is lastig om goed onder woorden te brengen hoe dankbaar ik daar-
voor ben. Zonder afbreuk te (willen) doen aan de bijdrage van eenieder, wil ik toch 
een aantal mensen specifiek benoemen. 

Allereerst wil ik graag alle kinderen en hun ouders bedanken voor hun deelname 
aan de verschillende onderzoeken. Zonder hun deelname, inzet, enthousiasme 
en doorzettingsvermogen was het niet mogelijk geweest om de onderzoeken uit 
te voeren. 

Dan wil ik graag mijn promotoren, prof. dr. P.U. Dijkstra en prof. dr. J.H.B. Geertzen, 
bedanken. Professor Dijkstra, beste Pieter, dank voor je geduld en het bijsturen/
afremmen, omdat ik, zoals jij dat noemt, een ‘butterfly mind’ heb. Jij hebt ervoor 
gezorgd dat ik structuur hield en niet te veel alle zijpaden heb genomen. Fijn dat 
ik altijd bij je terecht kon, of het nu inhoudelijke vragen waren of voor een peptalk, 
je was altijd beschikbaar. Het is een voorrecht dat ik dit traject samen met je heb 
mogen doorlopen: ik ga onze wekelijkse overleggen missen.

Professor Geertzen, beste Jan, bedankt dat ik de mogelijkheid heb gekregen om 
binnen de afdeling Revalidatiegeneeskunde aan dit traject te beginnen, alsook dank 
voor de ongekende snelheid waarmee je suggesties hebt gegeven op de artikelen 
die ik stuurde: dit heeft voor mij zeer bemoedigend en aanmoedigend gewerkt. Ook 
dank voor je betrokkenheid en dat je rekening hield met mij als persoon. 

De leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. C. Veenhof, prof. dr. K.A.P.M. 
Lemmink, prof. dr. H.J. Verkade, bedankt voor de tijd die jullie hebben genomen 
om het proefschrift te lezen en te beoordelen.
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Prof. dr. P.J.J. Sauer, beste Pieter, bedankt voor de prettige samenwerking, maar 
vooral voor de tijd die je hebt genomen om mijn werk door te spreken en mijn 
gedachten te structureren. Je hebt me geleerd kritisch naar mijn werk te kijken 
door de bril van een reviewer. Ik heb je suggesties altijd als zeer waardevol ervaren 
en heb hier veel van geleerd.

Dr. O.T.H.M. Lelieveld en dr. W. Armbrust, beste Otto en Wineke, ik wil jullie beide 
bedanken dat ik mee mocht doen in het Reumaatjes@work-avontuur. Dit project 
was voor mij het begin van mijn promotietraject en de introductie in de kinderre-
umatologiewereld, wat ook heeft geleid tot deelname aan de juveniele dermato-
myositis trainingsstudie. We hebben heel wat dagen samen doorgebracht om de 
kinderen in alle deelnemende centra te testen en voor de groepssessies. Ik denk 
dat we nooit meer die ene testdag in het UMCG vergeten, waarna we alle drie 
hondsberoerd het weekend ingingen. 

Otto, wij hebben eerst als collega’s op de afdeling fysiotherapie samengewerkt. 
We deelden een kamer op onze onderzoeksdag en daar wisselden we van talloze 
gedachten. Bedankt voor je steun, samenwerking, input en dat ik altijd bij je terecht 
kon. 

Wineke, ik waardeer je als persoon en je bent een goede dokter die erg goed zorgt 
voor haar patiënten. Fijn om met iemand samen te werken waarbij de dynamiek 
klopt. 

Dank aan allen die betrokken waren bij het Reumaatjes@work project: Nico 
Wulffraat, Janjaap van der Net, Marco van Brussel, Marion van Rossum, Jeanette 
Cappon, Bianca Knoester, Elizabeth Legger en alle studenten voor het helpen bij 
de testen. Reumaatjes@work was een leuk project mede door de prettige samen-
werking en de gastvrijheid in het WKZ en Reade. Buddy heeft veel kinderen over 
juveniele idiopathische artritis geleerd en ik heb veel van jullie mogen leren.

Bedankt Esther Habers, Annet van Royen-Kerkhof, Tim Takken en Marco van 
Brussel voor de samenwerking van de juveniele dermatomyositis trainingsstudie. 
Samen met Otto en Wineke hebben wij de Groningse tak voor onze rekening 
genomen. Tim en Marco, fijn dat ik bij jullie meer heb geleerd over inspanningsfy-
siologie. Rudolf Meinderts, dank voor je hulp bij de metingen. Ook dank aan Ward 
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