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De Infant Motor Pro�le (IMP) is een nieuw meetinstrument voor een kwalitatieve beoordeling van de

motoriek van zuigelingen van 3 tot en met 18 maanden. De IMP werd ontwikkeld met de volgende

drie doelstellingen: onderscheid maken tussen zuigelingen met een hoog risico op motorische

ontwikkelingsproblemen en zuigelingen met een normale motorische ontwikkeling, het evalueren

van motorische functies in de tijd en het voorspellen van motorische ontwikkelingsproblemen. De

IMP is gebaseerd op de Neuronale Groep Selectie Theorie die stelt dat motorische ontwikkeling

gekenmerkt wordt door exploratie van het primaire variabele motorische repertoire gevolgd door

de fase waarin het kind adaptieve motorische strategieën leert kiezen uit het repertoire. De IMP

bestaat uit 80 items die zijn gegroepeerd in 5 domeinen: bewegingsvariatie, vermogen tot selectie

van adaptieve motorische strategieën, vloeiendheid, symmetrie en motorische prestaties. De items

worden beoordeeld aan de hand van een video-opname.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gepresenteerd van de bestaande methoden voor het

beoordelen van neuromotorische conditie op de zuigelingenleeftijd en de psychometrische

eigenschappen van deze methoden. Dit overzichtsartikel vormde de achtergrond waartegen

de Infant Motor Pro�le werd ontwikkeld. Het bleek dat meetinstrumenten die zich richten op

kwalitatieve aspecten van motoriek, zoals de General Movement methode (GM) en de Test of Infant

Motor Performance (TIMP) de beste voorspellende waarde hebben voor zowel lichte als ernstige

motorische ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd. Deze bestaande methoden zijn echter

slechts toepasbaar tot de leeftijd van 4 maanden.

Hoofdstuk 3 bevat de pilot studie over de IMP met een beschrijving van de methode en de

eerste data over betrouwbaarheid en validiteit. Hiervoor werd de IMP toegepast in een heterogene

onderzoekspopulatie van op tijd en te vroeg geboren zuigelingen in de leeftijd van 3 tot en met

18 maanden. Intra- en inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid bleken goed te zijn. De soortgenoot

validiteit met de Alberta Infant Motor Scale (AIMS) was goed. Er was een duidelijke relatie tussen

IMP scores en neurologische conditie, beoordeeld met behulp van het neurologisch onderzoek

volgens Touwen.

In hoofdstuk 4 wordt, met als theoretische achtergrond de Neuronale Groep Selectie Theorie,

een studie beschreven die gericht was op het vaststellen van de leeftijd waarop gezonde zuigelingen

het vermogen tot selecteren van adaptieve bewegingsstrategieën ontwikkelen. Er werd gekeken

naar vier speci�eke motorische functies: kruipen, zitten, reiken en grijpen. Ook werd onderzocht of

de deze beoordeling van de aanwezigheid van het selecteren van adaptieve bewegingsstrategieën

betrouwbaar gedaan kon worden. Dit bleek inderdaad het geval. Vanaf de leeftijd van 6 maanden

ontwikkelden zuigelingen het vermogen tot selectie, met een piek tussen de leeftijd van 8 en 15

maanden. Deze transities traden geleidelijk op op functiespeci�eke momenten. Toen we onze

resultaten vergeleken met resultaten in de literatuur van neurofysiologisch onderzoek, bleek dat

deze laatste in de tijd voorafgaan aan klinisch geobserveerde transities.

Hoofdstuk 5 gaat over de construct validiteit van de IMP. Construct validiteit was in deze

studie geoperationaliseerd als de relatie van IMP scores met belangrijke pre-, peri- en neonatale
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risicofactoren voor het ontwikkelen van motorische problemen. Om de construct validiteit te

onderzoeken werd een longitudinale, prospectieve studie in een groep op tijd en te vroeg geboren

zuigelingen uitgevoerd. Perinatale data, waaronder gegevens van neonatale schedelecho’s

in termen van intraventriculaire bloedingen en periventriculaire leukomalacie, en gegevens

over de sociaaleconomische situatie werden verzameld en hiermee werden statistische mixed

e�ects modellen gemaakt. In de totale groep zuigelingen bleken de IMP scores het sterkst te

worden beïnvloed door zwangerschapsduur, sociaaleconomische status en de Apgar score na 5

minuten. In de subgroep van de te vroeg geboren kinderen was de aanwezigheid van duidelijke

afwijkingen op de neonatale schedelecho’s de belangrijkste beïnvloedende factor, gevolgd door

sociaaleconomische status. Deze bevindingen ondersteunen de construct validiteit van de IMP: IMP

scores waren duidelijk gerelateerd aan belangrijke risicofactoren voor het optreden van motorische

ontwikkelingsproblemen.

Hoofdstuk 6 is gericht op de betrouwbaarheid, de soortgenoot validiteit met de AIMS en

het neurologisch onderzoek volgens Touwen en de predictieve validiteit van de IMP. Hiervoor

werd een prospectieve, longitudinale studie verricht in een heterogene groep van op tijd en te

vroeg geboren zuigelingen. Voor het deel van het onderzoek gericht op de soortgenoot validiteit

werd een groep op tijd geboren zuigelingen met cross-sectionele beoordelingen toegevoegd. De

inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid bleek goed te zijn. De soortgenoot validiteit met de Alberta

Infant Motor Scale was het beste voor de domeinen motorische prestaties en bewegingsvariatie.

Er was een duidelijke relatie tussen IMP scores en neurologische conditie. De predictieve validiteit

van de IMP op de leeftijd van 4 tot en met 12 maanden voor het voorspellen van een afwijkende

neurologische conditie op de leeftijd van 18 maanden bleek redelijk goed te zijn.

Met betrekking tot de drie doelen waarvoor de IMP werd ontwikkeld, kunnen we stellen dat

de IMP goed in staat is om onderscheid te maken tussen zuigelingen met een goede motorische

ontwikkeling en zuigelingen met een hoog risico op motorische ontwikkelingsproblemen. Of

de IMP in staat is om de ontwikkeling van motorische functies in de tijd te evalueren, moet

verder onderzocht worden door de IMP toe te passen in interventiestudies. Het op jonge leeftijd

voorspellen van de motorische uitkomst zal altijd moeilijk blijven, aangezien het zich ontwikkelende

zenuwstelsel veranderlijk is. In onze onderzoekspopulatie was de predictieve validiteit van de IMP

redelijk goed. Vervolgonderzoek dient gericht te zijn op het genereren van normscores en op het

onderzoeken van de klinische toepasbaarheid van de IMP.
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