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Leerdoelen
Na het lezen van dit artikel:
– kent u het verschil tussen hyper

tonie en spasticiteit;
– kent u de klinische kenmerken 

van spasticiteit;
– kunt u de verschillende behandel

opties van spasticiteit benoemen;
– realiseert u zich dat multidiscipli

naire behandeling essentieel is.

Trefwoorden
spasticiteit, hypertonie, spierverslap
pers, baclofen, botulinetoxine

Samenvatting
Spasticiteit is bij kinderen de meest voorkomende oorzaak van verhoogde 
spierspanning (hypertonie). Typerend is de toenemende snelheidsafhankelijke 
weerstand tegen passieve spierrekking, die ook weer ineens kan verdwijnen 
(knipmesfenomeen). 
De oorzaak van spasticiteit is een gestoorde functie van het centraal motorisch 
neuron (piramidebaan). Hierdoor ontstaat zowel een parese als ontremming 
op spinaal niveau met als gevolg voortdurende reflectoire verhoging van de 
spierspanning. Het gevolg is het klinisch beeld van een spastische parese. 
Als gevolg van de voortdurende hypertonie ontstaan structurele veranderingen 
in de spier waardoor deze verkort en stug wordt. Dit kan resulteren in stands-
afwijkingen en contracturen. In dit artikel worden de klinische kenmerken bij 
lichamelijk onderzoek beschreven. Daarna beschrijven we de voor de kinderarts 
relevantste mogelijkheden van behandeling. 

Casus
Floortje werd spontaan geboren bij een zwangerschapstermijn van 31+0 weken en 
had een geboortegewicht van 1500 gram (p50). De graviditeit was ongecompliceerd. 
Ze had een goede start, met een apgarscore van 9 en 10 na respectievelijk 1 en 
5 minuten. 
Het neonatale beloop verliep ongecompliceerd, behoudens een mild IRDS 
(infant respiratory distress syndrome) waarvoor CPAP (continuous positive 
airway pressure) werd gegeven. Wel werden op de schedelecho’s beiderzijds 
periventriculaire afwijkingen gezien, aanvankelijk in de vorm van hyper-
echogeniciteit, later overgaand in multipele cysten. 
Op de leeftijd van 37+6 weken werd Floortje naar huis ontslagen. Zij kreeg thuis 
begeleiding van de kinderfysiotherapeut via het TOP-programma (transmurale 
ontwikkelingsondersteuning voor prematuren; zie kader).
Op een gecorrigeerde leeftijd van 3 maanden werd voor het eerst een wisselende 
milde hypertonie van de ledematen vastgesteld en bleven de handjes nog veel in 
vuisthouding. In de maanden daarop stagneerde de motorische ontwikkeling en 
ontwikkelde zij toenemende hypertonie van alle extremiteiten, waarbij de benen 
meer waren aangedaan dan de armen. De hoofdbalans bleef achter en bij de 
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horizontale suspensie was de romp hypotoon. De diagnose 
‘bilaterale spastische parese, benen meer aangedaan dan 
armen’ werd gesteld. 
Op de leeftijd van 1 jaar werd Floortje verwezen naar de 
kinderrevalidatiearts. Er werd gestart met behandeling 
via de therapeutische peutergroep (zie kader). 
Röntgenonderzoek van de heupen toonde beginnende 
migratie van de rechterheupkop uit de heupkom. De 
kinderneuroloog en de kinderrevalidatiearts besloten te 
starten met orale baclofenbehandeling met als doel verdere 
heuplateralisatie te voorkomen en de beenmotoriek te 
verbeteren. Hierop werd de tonus in de extremiteiten lager 
maar nam ook de rompstabiliteit af, wat problemen gaf 
met het zitten. Op de leeftijd van 2 jaar kreeg Floortje 
botulinetoxine-behandeling in de heupadductoren beider-
zijds en kon de baclofendosering worden verlaagd. Hierop 
ontstond een betere zitbalans. 
Inmiddels is Floortje 3 jaar oud. Ze beweegt zich voort in 
een rolstoel en thuis soms met een rollator. Haar cognitieve 
ontwikkeling en taal-spraakontwikkeling lijken goed.

Inleiding
Kinderen met een verstandelijke beperking hebben vaak 
ook bijkomende lichamelijke problemen. Een van de 
mogelijke neurologische problemen is spasticiteit. In dit 
artikel wordt ingegaan op het vaststellen van spasticiteit 
en de behandeling daarvan. De behandeling van het 
kind met spasticiteit is multidisciplinair door kinderarts, 
kinderneuroloog, kinderrevalidatiearts en orthopeed. 

Wat is spasticiteit?

Hypertonie is een toegenomen spierspanning die zich uit in 
verhoogde weerstand tegen passief rekken van een spier. 
Hypertonie kan voorkomen in de vorm van spasticiteit en 
rigiditeit. 
Kenmerkend voor spasticiteit is dat de spierspanning 
afhankelijk is van de snelheid waarmee de spier passief 
wordt gerekt. Als dat snel gebeurt, treedt een ‘catch’ op, 
een reflexmatige spiercontractie die ervoor zorgt dat de 
verlenging plotseling sterk wordt afgeremd. Vlak daarna 
verdwijnt de contractie, waardoor de spier ontspant en 
gemakkelijker te rekken valt, de ‘release’. Dit verschijnsel 
wordt ook wel knipmesfenomeen genoemd. Het verschil in 
gewrichtshoek waarbij de catch optreedt (angle of catch, AOC) 
en de uiteindelijke maximale hoek na de release (passive 
range of motion, PROM), al dan niet als gevolg van een 
contractuur, heet de dynamische range en is een maat voor 
spasticiteit (figuur 1, zie www.praktischepediatrie.nl). Dit deel 
van het traject leent zich voor spasticiteitsbehandeling. 
Bij rigiditeit wordt de verhoogde weerstand bij passieve rek 
over het gehele traject gevoeld. Dit is waarneembaar als het 
lodenpijpfenomeen of bij aanwezigheid van een tremor als 
tandradfenomeen. Rigiditeit is het gevolg van een aandoening 

van het extrapiramidale systeem, bijvoorbeeld van de basale 
ganglia zoals bij de ziekte van Parkinson. Rigiditeit komt bij 
kinderen nauwelijks voor. 

Pathofysiologie

Spasticiteit is het gevolg van een aandoening van het centraal 
motorisch neuron. Dit bestaat uit een cellichaam dat in 
de hersenschors is gelegen, met het bijbehorende axon 
dat via capsula interna en hersenstam naar de motorische 
voorhoorncel in het ruggenmerg loopt. Deze axonen lopen 
samen in de piramidebaan of tractus corticospinalis (figuur 2). 
In de voorhoorn van het ruggenmerg synapteert het centraal 
motorisch neuron met de motorische voorhoorncellen, en 
daarmee met het perifeer motorisch neuron (figuur 2). 
Het centraal motorisch neuron remt overmatige activiteit van 
het perifeer motorisch neuron. Disfunctie van de piramide
baan leidt tot ontremming op spinaal niveau met als gevolg 
reflectoire overmatige aanspanning van spieren (figuur 3). 
De meest voorkomende oorzaak van spasticiteit is verwor ven 
cerebrale beschadiging door perinatale asfyxie, pre maturiteit, 
meningitis, hersenbloeding, herseninfarct of schedelhersen
letsel. Als deze hersenbeschadiging vóór het eerste levensjaar 
is ontstaan, wordt het resulterende afwijkende motorische 
patroon cerebrale parese genoemd. Er zijn ook diverse geneti
sche neurodegeneratieve en neurometabole aandoeningen die 
aanleiding kunnen geven tot de ontwikkeling van spasticiteit.1

Gevolgen

Als gevolg van voortdurende hypertonie ontstaan structurele 
veranderingen in de spier waardoor deze verkort en stug 
wordt. Hierdoor kunnen standsafwijkingen van gewrichten 
ontstaan en irreversibele verkorting van spieren, ofwel 
contracturen. Bovenop de meer continue hypertonie kunnen 
ook spasmen optreden; dan is de spierspanning tijdelijk 
nog hoger, wat pijnklachten kan geven. Soms hebben 
kinderen last van de hyperreflexie in de vorm van een 
knie of enkelclonus. De ernst van de beperkingen op het 
gebied van mobiliteit bij kinderen met cerebrale parese 
wordt geclassificeerd volgens het Gross Motor Function 
Classification System (GMFCS). De ambulante groep zijn de 
kinderen in GMFCS IIII, kinderen in GMFCS IVV zijn niet
ambulant (figuur 4, zie www.praktischepediatrie.nl).

Verdeling over het lichaam

Beschadiging van het centraal motorisch neuron kan in 
de eerste levensmaanden vooral hypotonie geven. In 
de loop van het eerste levensjaar ontstaat dan pas een 
verhoogde spierspanning. Kinderen met spasticiteit van 
de extremiteiten kunnen axiaal (nek en romp) juist slap 
zijn. Als gevolg van de schade ontstaat naast de hypertonie 
ook krachtsvermindering, zodat wordt gesproken van een 
spastische parese.
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Afhankelijk van de locatie van de schade kunnen verschil
lende klinische beelden ontstaan. Vele termen worden 
hiervoor gebruikt, zoals hemiparese (unilateraal verminderde 
spierkracht), diplegie (beiderzijdse verlamming, vooral van 
beide benen), tetraparese (verminderde spierkracht in alle 
vier de ledematen). De huidige aanbeveling is om te spreken 
van unilaterale dan wel bilaterale spasticiteit/spastische 
parese.2 Daarnaast wordt aangegeven welke zijde en welke 
extremiteiten het meest zijn aangedaan, bijvoorbeeld links 
meer dan rechts en benen meer dan armen. 

Wat zijn kenmerken van spasticiteit?

Anamnese
Ouders kunnen meestal goed aangeven of ze hun kind slap of 
stijf vinden aanvoelen. Bij jonge kinderen benoemen ouders 
dat het kind zich vaak overstrekt. Ook hebben ze vaak een 
goed idee over welke kant (het meest) is aangedaan. Kinderen 
met spasticiteit kunnen pijnklachten hebben, ze zijn sneller 

centraal 
motorisch 
neuron

motore cortex

capsula interna

medulla oblongata

perifeer motorisch neuron

tractus 
corticospinalis

tractus 
corticospinalis

schakel-
neuron

motorische 
voorhoorncel

motorische 
zenuw

voorhoorn
spier

myelum

Figuur 2

Centraal en perifeer motorisch neuron.

S

antagonistische spier

M

Figuur 3

Pathofysiologie van spasticiteit. Als gevolg van schade van het cerebrum 
of het myelum is de supraspinale inhibitie op de reflexmatige patronen 
in het ruggenmerg verminderd. De sensorische stimulus (S) genereert 
hierdoor een ontregelde, versterkte motorische respons (M). 
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moe dan leeftijdsgenootjes en vallen vaker. De fijne motoriek 
in een of beide handen kan verminderd zijn. Kinderen horen 
vóór de leeftijd van 2 jaar geen duidelijke voorkeur voor het 
gebruik van de linker of rechterhand te hebben. Als dit wel 
het geval is, kan dat wijzen op een functiestoornis van de 
andere hand zoals een centrale parese. Belangrijk is ook om 
te vragen naar de verzorging. Soms is de spierspanning in de 
heupadductoren zo hoog dat spreiden van de bovenbenen 
en daarmee een luier verschonen nauwelijks mogelijk is. 
Ook met spreken, voeding en slikken kunnen belangrijke 
problemen ontstaan. 

Lichamelijk onderzoek
Het lichamelijk onderzoek is gericht op het vaststellen van 
(de mate van) spasticiteit, de kracht van de verschillende 
spiergroepen, bijkomende symptomen en een eventuele 
oorzaak voor de spasticiteit. Het gehele kind en het bewe
gingspatroon moeten worden bekeken. Hiervoor moet het 
kind helemaal worden uitgekleed, eventueel uitgezonderd 
onderbroek of luier. 
Begin met het uitgebreid kijken naar het spontane bewegings
patroon van het kind. Probeer een indruk te krijgen van de 
verschillende lichaamsdelen en beoordeel of de bevindingen 
passen bij de leeftijd van het kind. 

Observatie nek en romp
Bij jonge kinderen kan met de tractietest worden beoordeeld 
of het hoofd op de romp kan worden gefixeerd; hiermee kan 
de mate van head lag worden bepaald. Bij kinderen met 
axiale hypotonie kan dit fenomeen ook voorbij de leeftijd van 
3 maanden nog worden gezien.
Laat het oudere kind actief gaan zitten en kijk of het goed 
rechtop zit op de billen. Als het kind een bolle rug heeft en op 
het sacrum zit in plaats van op de billen (sacraalzit) is dat een 
teken van hypotonie van de romp.

In stand of liggend of zittend op de onderzoeksbank kan de 
aanwezigheid van een scoliose en van een beenlengteverschil 
worden beoordeeld.

Observatie arm- en handfunctie
Kijk goed naar de motoriek van de armen en naar de fijne 
handmotoriek. Bij spasticiteit wordt de elleboog vaak in flexie 
gehouden, de onderarm in pronatie, de pols in palmairflexie 
en de duim in adductie door het overheersen van spasticiteit 
in de buigspieren en verminderde kracht van de strekspieren. 
Kinderen met matige tot ernstige spasticiteit hebben de 
hand veelal in een vuist (fisting). Bij milde spasticiteit is 
de hand wel open maar is de fijne handmotoriek van de 
aangedane kant duidelijk minder fraai en ongedifferentieerd. 
Geef het kind een klein propje papier om de handgreep aan 
beide kanten te beoordelen. Het jonge kind van ongeveer 6 
maanden oud pakt dit met een palmairgreep (met de hele 
handpalm). Dit gaat rond de leeftijd van 9 maanden over in 
een radiaalgreep (met de radiale kant van de hand met duim, 
wijsvinger en middelvinger) en rond de leeftijd van 1 jaar in 
een pincetgreep (pakt gericht met duim en wijsvinger). Het 
kind met spasticiteit heeft een voor de leeftijd onvoldoende 
fijne handmotoriek, linksrechtsverschillen zijn bij unilaterale 
spasticiteit goed te onderscheiden. 

Observatie benen en looppatroon
Bij jonge kinderen en kinderen die niet lopen, kan de verticale 
suspensietest worden uitgevoerd waarbij het kind onder de 
oksels wordt opgetild. Bij bilaterale spasticiteit worden de 
benen overmatig gestrekt met de voeten in spitsstand. De 
benen kunnen gekruist worden gehouden (scharen) door de 
overheersende hypertonie van de heupadductoren. 
Kinderen met unilaterale spasticiteit hebben een opvallend 
looppatroon. Aan de aangedane kant overheerst in de arm 
de tonus van de buigspieren. De arm wordt bij iedere stap 

Figuur 5

Unilateraal spastisch looppatroon.

Figuur 6

Bilateraal spastisch looppatroon.
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als een vleugeltje geabduceerd in de schouder en gebogen 
in de elleboog. In het been overheerst de tonus van de 
strekspieren. Vaak is er een voorvoetlanding met overstrekken 
van de knie in plaats van de normale voetlanding waarbij 
de voet op de hiel landt en naar voren wordt afgewikkeld. 
Het been kan door strekhypertonie functioneel te lang zijn 
en wordt daardoor bij elke pas met een boogje naar buiten 
bewogen (circumductie; figuur 5). Bij het rennen van het kind 
worden deze verschijnselen duidelijker zichtbaar. 
Kinderen met bilaterale spasticiteit hebben ook een afwij
kend looppatroon. Het kind landt met beide benen op de 
middenvoet of loopt op de tenen. De voeten zijn vaak naar 
binnen gedraaid door het overheersen van adductie en 
endorotatie in de heupen (figuur 6). 
Na de observatie van het kind gaan we actief testen. We 
testen zowel de spierkracht als de mate van de spasticiteit 
en de reflexen.  

Spierkracht
Probeer een indruk te krijgen van de spierkracht van de 
diverse spiergroepen. Bij oudere kinderen kan dat met behulp 
van de MRCschaal (tabel 1, zie www.praktischepediatrie.nl). 
Bij jongere kinderen kan dat beter door het laten uitvoeren 
van bepaalde acties zoals op de tenen en hielen laten staan, 
hinkelen, klimmen, squatten, traplopen en het gooien van een 
zware bal. 

Spasticiteitsonderzoek
De mate van spasticiteit kan worden gegradeerd 
volgens de Modified Ashworth Scale (tabel 2, zie www.
praktischepediatrie.nl). Onderzoek het kind liggend op de 
onderzoeksbank. Beweeg de verschillende gewrichten passief 
in alle richtingen. Beoordeel naast de mate van spasticiteit 
ook of er bewegingsbeperkingen zijn passend bij contracturen 
en of er pijnklachten zijn. Kijk tijdens het bewegen naar het 
gezicht van het kind. Vooral de heup heeft de neiging om 
door de overheersing van de heupadductoren uit de heupkom 
te migreren. Dit kan een beperkte beweeglijkheid van het 
heupgewricht geven en pijnklachten. 
Beoordeel de hoek waarbij de catch optreedt. Hoe kleiner 
de hoek waarbij de catch optreedt, des te ernstiger de 
spasticiteit. 

Reflexen
Bij disfunctie van het centraal motorisch neuron zijn de 
peesreflexen verhoogd. Dit kan zich uiten in uitbreiding van 
het gebied waar de reflex kan worden opgewekt (reflexogene 
zone) of in een zichzelf repeterende reflex bij rekking 
van de spier (bijvoorbeeld knie of enkelclonus). Tevens 
kunnen pathologische reflexen worden gevonden zoals een 
voetzoolreflex volgens Babinski. Overigens kan een dergelijke 
voetzoolreflex in het eerste levensjaar fysiologisch zijn. 
Hoewel de anamnese, het beloop in de tijd en het spastische 
patroon daarvoor het meest essentieel zijn, moet bij het 
lichamelijk onderzoek ook worden gelet op aanwijzingen 
voor een eventuele oorzaak van de spasticiteit zoals bij
zondere uiterlijke kenmerken, huidafwijkingen en andere 
neurologische afwijkingen. 

Aanvullend onderzoek
Spasticiteit is een klinische diagnose. Aanvullend onderzoek 
is gericht op het vinden van een oorzaak van de spasticiteit. 
Afhankelijk van het klinisch beeld is een MRIscan van de 
hersenen of het ruggenmerg het onderzoek van keuze. Even
tueel kan genetische of metabole diagnostiek worden verricht. 

Welke behandelopties zijn er?

Om te beginnen is het van belang om met de ouders en 
het kind vast te stellen wat het doel is van de behandeling. 
Doelen kunnen zijn verbetering of behoud van motorische 
functie, bestrijding van pijn of verzorgingsgemak. Bedenk 
ook welke bijwerkingen voor een bepaald doel acceptabel 
zijn. Mede afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt een 
type therapie of een combinatie van behandelingen gekozen 
(figuur 7, zie www.praktischepediatrie.nl).

Niet-farmacologische strategieën
Betrokkenheid van paramedici zoals fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist en instrumentmaker is belangrijk 
bij spasticiteitsbehandeling. Actief dan wel passief goed 
doorbewegen van de spieren en gewrichten heeft als 
doel de mobiliteit te verbeteren en spierverkorting en 
contractuurvorming te voorkomen. Oefentherapie is van 
belang om de grove en fijne motoriek te trainen. Passief 
doorbewegen wordt alleen aanbevolen bij kinderen die 
zelf niet kunnen bewegen. Verder wordt getracht spier
verkortingen te voorkomen door activiteit, rek door spalken 
en voorzieningen. Spalken (orthesen) helpen bij het bereiken 
van een goede stand van het gewricht en het voorkomen van 
bijvoorbeeld spitsvoetstand. Ligorthesen zorgen voor een 
goede houding in bed en het voorkomen van progressieve 
standsafwijkingen zoals scoliose. Er wordt gekeken of het kind 
speciale voorzieningen of aanpassingen nodig heeft zoals een 
statafel, een tillift, een rollator of een rolstoel. 

Transmurale ontwikkelingsondersteuning voor 
prematuren: voortgezette kinderfysiotherapeutische 
begeleiding van prematuren met een zwangerschaps-
duur van < 32 weken of een geboortegewicht van 
< 1500 gram. Het programma bestaat uit twaalf 
huisbezoeken van de periode van ontslag tot 
de gecorrigeerde leeftijd van 1 jaar. Doel is het 
begeleiden en ondersteunen van de ontwikkeling 
van de prematuren en hun ouders. 
Therapeutische peutergroep: revalidatie-dag-
behandeling voor kinderen van 2 tot 4 jaar met 
primair een motorische beperking en eventuele 
bijkomende problematiek. Verschillende disciplines 
zijn betrokken, zoals kinderrevalidatiearts, 
fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut.
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Spasmolytica
Orale spierrelaxantia worden vooral gegeven bij gegenerali
seerde en vrij ernstige spasticiteit. Er zijn diverse middelen 
beschikbaar: baclofen, diazepam, dantroleen, tizanidine 
en tolperison. Baclofen en diazepam werken centraal door 
versterking van de inhiberende GABAneurotransmissie in 
hersenen en ruggenmerg. Dantroleen werkt perifeer op het 
dwarsgestreept spierweefsel. 
Het voordeel van spierverslappers dat ze systemisch werken, 
kan ook nadelig zijn. Vooral de axiale hypotonie, die vaak 
voorkomt bij kinderen met spasticiteit, kan verder toenemen. 
De belangrijkste bijwerking van de centraal werkende 
middelen is sufheid.
Alleen baclofen en dantroleen zijn met placebogecontroleerde 
studies bij kinderen onderzocht. Baclofen liet hierbij een 
significante verbetering van tonus en actieve en passieve 
range of motion zien ten opzichte van placebo. Van dantro
leen werd een dergelijk effect niet aangetoond, daarom 
wordt dit middel in de richtlijn Spastische cerebrale parese bij 
kinderen niet geadviseerd.2

Het gebruik van diazepam wordt niet in de richtlijn aanbe
volen in verband met onvoldoende placebogecontroleerde 
studies. Naast baclofen kan het soms in lage doseringen 
een positief effect hebben als het mogelijke sedatieve 
effect wordt geaccepteerd of zelfs gewenst is, zoals na een 
operatieve ingreep.
Een relatief nieuwe behandeling bij diverse aandoeningen 
– en vooral populair bij ouders – is cannabidiololie. Voor de 
indicatie spasticiteit zijn er echter geen placebogecontro
leerde studies op basis waarvan dit kan worden aanbevolen. 
Er zijn enkele ongecontroleerde retrospectieve studies 
waarbij er wel een positief effect lijkt te bestaan, vooral op 
comfort bij zeer ernstig aangedane kinderen. Voor jonge 
kinderen is de veiligheid onvoldoende onderzocht.3,4

Botulinetoxine 
Botulinetoxine A wordt ingespoten in de spastische spier. 
Dit gebeurt echogeleid of met EMGregistratie. De toxinen 
creëren een reversibele neuromusculaire blokkade met 
een tonusreductie gedurende twee tot drie maanden. 
Het voordeel is dat hiermee heel gericht een of meer 
spastische spieren kunnen worden behandeld. Er kan voor 
botulinetoxinebehandeling worden gekozen als de spasticiteit 
de motorische ontwikkeling belemmert. Ook problemen bij de 
verzorging, het niet kunnen dragen van spalken, contracturen 
en vermindering van spasmen, pijn en ongemak kunnen reden 
zijn voor botulinetoxinebehandeling. Nadeel van deze vorm 
van behandeling is dat hiervoor vaak narcose nodig is, zoals 
bij jonge kinderen, en toediening op meerdere niveaus (multi-
leveltoediening). Door de beperkte duur van het effect moet 
deze behandeling soms een aantal keren worden herhaald. 
Wanneer de behandeling wordt toegepast met als doel 
functieverbetering, dan moet dit worden gecombineerd 
met intensieve fysiotherapeutische nabehandeling. Bij 
contracturen wordt het gecombineerd met gipsredressie: 
wekelijks wordt nieuw gips om het gewricht aangebracht 
totdat de optimale stand is bereikt. Vaak zijn daarna orthesen 
nodig om de bereikte juiste stand te behouden. Ten slotte 

kan injectie van botulinetoxine in de speekselklieren worden 
ingezet bij overmatig kwijlen.

Intrathecaal baclofen 
Intrathecale baclofenbehandeling kan worden ingezet bij 
ernstige, gegeneraliseerde spasticiteit. Deze behandeling 
wordt voornamelijk gegeven bij niet lopende kinderen ter 
verbetering van comfort en verzorging. Om te bepalen of de 
behandeling het gewenste effect op de spasticiteit heeft, 
wordt eerst een testdosis baclofen via een lumbaalpunctie 
toegediend. 
In de buikwand wordt een pomp met reservoir voor vloeibare 
baclofen ingebracht. De pomp wordt via een katheter ver
bonden met de intrathecale ruimte, meestal op thoracaal 
niveau. Hierdoor wordt de baclofen direct in de arachnoïdale 
ruimte toegediend en wordt de bloedhersenbarrière 
omzeild. Daardoor is een lagere dosering baclofen nodig dan 
bij systemisch gebruik voor een veel groter effect zonder 
systemische bijwerkingen. 
Baclofen bindt aan de GABAreceptoren in het dorsale 
myelum, waardoor inhibitie van neurotransmissie optreedt. 
Na de implantatie van de pomp en katheter kan de infusie
stand op afstand worden verhoogd of verlaagd. De baclofen 
in het reservoir moet om de paar maanden worden bijgevuld. 
De batterijen van de pomp gaan ongeveer zeven jaar mee, 
daarna moet de pomp worden vervangen. Deze tertiaire 
behandeling wordt in Nederland een aantal keren per jaar 
uitgevoerd, in Amsterdam (VUmc) en in Maastricht (MUMC). 
Bijwerkingen zijn infecties, ademhalingsdepressie en ont
trekking door een probleem van de infusie van de medicatie, 
wat kan resulteren in ernstige spierspasmen.5

Selectieve dorsale rizotomie
Selectieve dorsale rhizotomie wordt vooral verricht bij lopende 
kinderen met als doel het lopen en de grove motoriek te 
verbeteren. Een goede selectie van patiënten is essentieel 
voor de mate van succes. Spastische kinderen maken soms 
‘gebruik’ van hun spasticiteit om te kunnen lopen. De 
stijfheid helpt het gewicht van het lichaam te houden en 
compenseert een deel van de spierzwakte. Belangrijk is dus 
dat de kinderen voldoende kracht hebben om na het verlies 
van de spasticiteit de loopfunctie te behouden. Bij niet 
lopende kinderen kan de ingreep worden gedaan bij ernstige 
spasticiteit aan de benen die de verzorging belemmert. 
Bij deze behandeling wordt selectief een deel van de 
dorsale (dus sensibele) lumbale en sacrale zenuwwortels 
doorgesneden. Na uitgebreid testen van de functie van 
de verschillende zenuwtakjes wordt 3050% van de zenuw 
doorgenomen. Deze operatie wordt in Nederland ongeveer 
twaalf maal per jaar uitgevoerd in het Amsterdam UMC, 
locatie VUmc. Bij kinderen die lopen (GMFCS IIII) is het 
effect van deze techniek gunstiger dan bij niet lopende 
kinderen (GFMCS IVV). Na de operatie volgt een intensief 
revalidatietraject.6

Orthopedische chirurgie
Chirurgisch ingrijpen kan op verschillende indicaties 
plaatsvinden. Voorheen werd dit vooral reactief en palliatief 
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gebruikt, tegenwoordig wordt het toenemend preventief 
ingezet.
Bij lopende kinderen kan met het ouder en groter worden 
van het kind de spierfunctie achteruitgaan. Door een 
toenemend gewicht en verkorting van spieren (de afwijkende 
spieren groeien onvoldoende mee met het kind) bij een 
energetisch ongunstig looppatroon kan de loopfunctie 
verslechteren. Ook kan pijn van bijvoorbeeld de voet of de 
knie ontstaan door een continue abnormale belasting van 
het gewricht. Voor behoud of verbetering van mobiliteit 
kunnen verschillende orthopedische ingrepen worden 
verricht, zoals spierverlenging, tenotomie of osteotomie. De 
beste leeftijd voor deze ingrepen lijkt tussen de 10 en 13 jaar 
te zijn.2 Chirurgische ingrepen bij kinderen met spasticiteit 
hebben een hoog risico op complicaties zoals infecties, 
neuropathische pijn, decubitus en over of ondercorrectie. 
Een veelvoorkomende complicatie van spasticiteit is het 
migreren van de heupkop uit de heupkom. Het risico hierop 
is het grootst bij kinderen met een hoog GMFCSniveau. 
Door vroeg (vanaf 1 jaar) starten met screening, preventieve 
maatregelen en spasticiteitsbehandeling kan dit bij steeds 
meer kinderen worden voorkomen.7 Preventief kan de 
overheersende adductorenactiviteit worden tegengegaan 
door positionering, spierrekking en orthesen. Als de migratie 
desondanks in de buurt van of voorbij de 40% ten opzichte 
van de heupkom gaat, kan tenotomie van de adductoren en 
de musculus iliopsoas worden verricht om verdere heup
luxatie te voorkomen. Bij onvoldoende effect kan worden 
gekozen voor een varusosteotomie van het proximale femur. 
Hierbij wordt een wig uit het femur gehaald waardoor de 
heupkop weer in de kom valt. 
Als gevolg van een verminderde of asymmetrische 
romptonus kan verkromming van de wervelkolom ontstaan. 
Als de verkromming niet redresseerbaar is en de hoek 
van Cobb meer dan 15 graden is, spreken we van een 
scoliose. Progressieve scoliose kan leiden tot pijnklachten, 
verminderde mobiliteit en luchtwegproblemen, zoals een 
verminderde longinhoud en recidiverende luchtweginfecties.
Als de hoek van de scoliose 25 tot 40 graden bedraagt, 
kan een korset of zitorthese (bijvoorbeeld in de rolstoel) 
worden gegeven om progressie van de scoliose te voorkomen 
of te verminderen. Het is belangrijk om in deze fase de 
orthopeed alvast te betrekken in het besluitvormingsproces. 
Bij progressie van de bocht naar 4050 graden is operatieve 
correctie en stabilisatie van de wervelkolom geïndiceerd. 
Een besluit hierover is uiteraard mede afhankelijk van de 
medische toestand en de prognose van het kind. Deze ingreep 
wordt vooral gedaan bij kinderen met in GMFCS IVV.

Tot slot

De behandeling van kinderen met spasticiteit is een multi
disciplinaire aangelegenheid. Behalve voor de kinder
arts is ook een belangrijke rol weggelegd voor de kinder
revalidatiearts, de kinderneuroloog en de orthopeed. Voor 
functiebehoud, maar ook om complicaties zoals contracturen, 
scoliose en heupproblemen te voorkomen, zijn vele 

preventieve maatregelen en behandelingen mogelijk.
Daarom is het belangrijk om bij de begeleiding van een kind 
met spasticiteit al op jonge leeftijd een ervaren kinder
revalidatiearts te betrekken. Streef ernaar de kinderen 
vóór de leeftijd van 1 jaar en in ernstige gevallen al bij 
69 maanden te verwijzen. 
Idealiter vinden beoordeling en overwegingen ten aanzien 
van de behandeling plaats met het kind, de ouders en 
de verschillende disciplines tegelijk. Enerzijds om de 
behandeldoelen, mogelijkheden en beperkingen met 
elkaar af te wegen, anderzijds omdat vaak verschillende 
behandelingen tegelijk nodig zijn. Optimale samenwerking 
leidt tot een optimaal resultaat. 
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