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Summary
In the Netherlands, nearly every day an infant is born who later will be diagnosed 
with cerebral palsy (CP), due to a lesion to the developing brain. CP is a heteroge-
neous group of disorders characterized by motor impairments and postural prob-
lems. It can only be reliably diagnosed after the age of 18 months, as a result of 
evolving and resolving symptoms throughout infancy. Due to this plasticity of the 
brain at early age, it is thought that intervention is most beneficial early in  life. 
To provide clues on  early intervention, knowledge on  early typical and atypical 
development is essential. However, knowledge on the development of the postural 
dysfunction in CP is limited. Hence, the aim of this thesis was to study the develop-
ment of postural adjustments in  typically developing infants and infants at very 
high risk of CP.

Postural control was analysed using electromyographic measures of pos-
tural control, which allowed us to analyse muscular postural strategies. In these 
muscular strategies, two levels of control can be distinguished. The first and basic 
level is direction-specificity, it means that when a body sways forward, the dorsal 
muscles are primarily activated to maintain balance, and during a backward sway 
the ventral muscles will be activated first. At the second level, these basic postural 
adjustments are adapted to the situation by for example using varied combinations 
of the direction-specific muscles and recruitment orders, activating the muscle prior 
to the start of the movement (anticipatory activation) or modulating the degree of 
muscle contraction. We assessed the infants in an infant chair, and presented toys 
to elicit reaching movements, which in turn induce forward bodysway.

In chapter 2 muscular postural strategies in typically developing infants and 
high-risk infants during the development of independent sitting were studied. Case-
reports from the literature suggested that direction-specificity could be a prerequi-
site for the development of independent sitting, which is why we hypothesized that 
postural parameters would improve when the infants learned to sit independently. 
Contrary to the hypothesis, the postural parameters did not change during the 
development of independent sitting, in neither the typically developing infants nor 
the high-risk infants. We suggested that once direction-specificity is available, the 
development of independent sitting does not depend on the degree of direction-
specificity. We hypothesized that the development of direction-specificity might 
rather be related to the development of independent walking, since the ultimate 
goal of human postural control is to cope with balance in standing and walking.

Chapter 3 evaluates differences in postural parameters of high risk infants 
and typically developing infants before and after independent walking. Again, con-
trary to our hypothesis, postural parameters did not change during the develop-
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ment of independent walking. However, direction-specificity increased with age 
in typically developing infants, but not in high risk infants. This suggests that the 
development of direction-specificity may be related to age instead of independent 
walking. The data may also indicate that high risk infants grow into a postural defi-
cit with increasing age.

Chapter 4 assesses in  more detail the development of postural muscle 
activity in typically developing infants during the emergence of independent walk-
ing. We assessed whether infants who just mastered their first independent steps 
differed in postural strategies from when they were not able to walk and when 
they had a month of walking experience. We expected to see signs of a postural 
reorganization during the development of a  new skill. However, no consistent 
patterns of change were present, but the results showed that infants used vari-
ous individual strategies during the transition of independent walking. The Infant 
Motor Profile scores demonstrated that typically developing infants do show con-
sistent signs of a reorganization of general motor behaviour during the transition 
to independent walking.

Chapter 5 explored the effect of the diagnosis CP and the presence of cystic 
periventricular leukomalacia (cPVL) on the development of postural control in high 
risk infants between 5 and 23 months corrected age. The results demonstrated that 
postural development of infants who were later diagnosed with CP was similar to 
that of infants who did not develop CP. However, compared to typically developing 
infants from the literature, our high risk infants performed worse in late infancy. 
We suggested that it is the total group of high risk infants that grows into a pos-
tural deficit throughout infancy. This includes all high risk infants with CP and those 
who did not develop CP, of which all but two infants were classified as having com-
plex minor neurological dysfunction. Analyses on postural development comparing 
high risk infants with cPVL to the other high risk infants indicated that infants with 
cPVL showed an increase in  direction-specificity with increasing age, while the 
other infants did not. The infants with cPVL presented with worse characteristics 
at the second level of postural control from early age onwards. We speculated that 
the extensive brain injury in cPVL results in problems at the second level, which 
shifts the focus of control to the first and basic level of direction-specificity. We 
suggested that infants with cPVL may profit most from external support during 
reaching tasks, while infants at risk of CP without cPVL possibly benefit more from 
early postural training.

In chapter 6 we described the longitudinal development of kinematic reach-
ing quality and head stability in high risk infants between 5 and 23 months cor-
rected age. To this end, we used reflective markers on  arm and head. Again we 
explored the effect of CP and cPVL. We found that infants who were later diagnosed 
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with CP already exhibited worse kinematic reaching quality and head stability from 
early age onwards, compared to infants without CP. The effect of cPVL on postural 
development was similar to the effect of CP. We suggested that the effects of emerg-
ing CP are already expressed early in  infancy in  functions that rely on extensive 
neural circuitries and result in functional skills at early age, like kinematic reach-
ing quality. We plead for attention for reaching and head balance already early 
in infancy in intervention programs.

In conclusion, this thesis suggests that in infancy, muscular postural control 
strategies improve with age rather than with functional performance. All infants at 
high risk of CP grow into a postural deficit with increasing age, except infants with 
cystic periventricular leukomalacia, who already show postural difficulties at early 
age. A worse reaching quality and head balance are already seen at early age for 
infants who will develop CP. The findings suggest that early intervention programs 
addressing postural dysfunction and motor skills such as reaching call for indi-
vidual approaches for infants with different brain lesions and severity of symptoms.
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In Nederland wordt bijna elke dag een baby geboren die later de diagnose cere-
brale parese (CP) krijgt. CP wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging tijdens 
de zwangerschap of rondom of kort na de geboorte, bijvoorbeeld door vroegge-
boorte of zuurstofnood. Belangrijke kenmerken van CP zijn problemen met houding 
en beweging, vaak is er sprake van spasticiteit. Er is een grote variatie in de ernst 
van de problemen. De diagnose CP kan pas betrouwbaar gesteld worden na de 
leeftijd van 18 maanden, omdat er op jongere leeftijd nog veel veranderingen en 
ontwikkelingen plaatsvinden in het zenuwstelsel. Juist omdat er op de jonge leeftijd 
nog zoveel ontwikkeling plaatsvindt in het zenuwstelsel, lijkt dit de meest gunstige 
periode voor vroege interventie door middel van fysiotherapie. Om te weten welke 
elementen van fysiotherapie het meest nuttig zijn, is het van belang om kennis te 
hebben over de normale en afwijkende ontwikkeling van een baby. Zo weten we dat 
er in de babytijd een enorme ontwikkeling van de houding plaatsvindt: baby’s leren 
omrollen, hun hoofd te balanceren, zitten, kruipen, staan en lopen. We weten ook 
dat kinderen die later CP ontwikkelen vaak achterlopen met het behalen van deze 
mijlpalen. Kennis over de onderliggende mechanismen van de problemen van de 
houdingsregulatie in CP en de ontwikkeling van deze problemen is echter tamelijk 
beperkt. Daarom was het doel van dit proefschrift om de ontwikkeling van de hou-
dingsregulatie te bestuderen in gezonde baby’s en baby’s met een hoog risico op 
CP. Deze hoog risico baby’s hadden allen een hersenbeschadiging opgelopen voor 
of rond de geboorte of lieten neurologische stoornissen zien. De diagnose CP kon 
nog niet gesteld worden, omdat zij nog geen 18 maanden oud waren.

De houdingsregulatie werd gemeten met behulp van oppervlakte elektro-
myografie. Hiermee konden we door middel van op de huid geplakte elektroden de 
spieractiviteit meten. Op spierniveau zijn er twee niveaus te onderscheiden in de 
regulatie van de houding. Het eerste niveau is richtingsspecificiteit, dit betekent dat 
als je voorover dreigt te vallen, de rugspieren als eerste worden geactiveerd. Bij een 
dreigende val achterover zullen de spieren aan de voorkant zich eerst aanspannen. 
Op het tweede niveau wordt deze basis strategie aangepast aan de situatie. Het 
aantal spieren dat geactiveerd wordt kan bijvoorbeeld aangepast worden, evenals 
de volgorde van activatie, het activeren van de spier voordat er een beweging wordt 
gemaakt (anticipatoire activiteit) of de mate van spiercontractie. We onderzochten 
de kinderen uit dit proefschrift terwijl ze in een kinderstoel zaten. We boden speel-
goed aan, waar de kinderen naar reikten waardoor zij naar voren dreigden te vallen.

In hoofdstuk 2 bestudeerden we de houdingsregulatie op spierniveau van 
gezonde baby’s en hoog risico baby’s tijdens de ontwikkeling van het zelfstandig 
zitten. Case-reports uit de literatuur suggereerden dat richtingsspecificiteit een 



162 

Chapter 8

voorwaarde zou kunnen zijn voor zelfstandig kunnen zitten. Daarom was onze 
hypothese dat de richtingsspecificiteit zou verbeteren als kinderen leerden zitten. 
In tegenstelling tot wat we verwachtten, veranderden onze waarden niet nadat een 
baby zelfstandig kon zitten, niet in de gezonde groep en niet in de hoog risico groep. 
Waarschijnlijk betekent dit dat als richtingsspecificiteit aanwezig is, het zelfstandig 
leren zitten niet meer afhangt van mate waarin dit gebruikt wordt. We dachten 
vervolgens dat de ontwikkeling van de richtingsspecificiteit mogelijk gerelateerd 
zou kunnen zijn aan het leren lopen in plaats van het leren zitten, gezien het uit-
eindelijke doel van de houdingsregulatie van de mens het omgaan met de balans 
tijdens staan en lopen is.

Hoofdstuk 3 beschrijft verschillen in de parameters van de houdingsregu-
latie van hoog risico baby’s en gezonde baby’s voor- en nadat zij leren lopen. Weer 
vonden we, in tegenstelling tot onze hypothese, dat de parameters niet verander-
den tijdens het zelfstandig leren lopen. We zagen wel dat gezonde baby’s meer 
richtingsspecificiteit lieten zien als zij ouder werden, terwijl we dit niet zagen bij 
de hoog risico baby’s. Dit resultaat impliceert dat de ontwikkeling van de richtings-
specificiteit waarschijnlijk meer gerelateerd is aan het ouder worden dan aan het 
behalen van een nieuwe mijlpaal. Daarnaast geven de resultaten aan dat de hoog 
risico kinderen ‘ in hun houdingsproblemen groeien’ met het ouder worden. We 
bedoelen hiermee dat de problemen met houdingsregulatie op jonge leeftijd nog 
niet zichtbaar zijn, maar dat deze naar voren komen zodra de baby’s ouder worden 
en de uitdaging om de balans te behouden bij nieuwe mijlpalen groter wordt.

In hoofdstuk 4 kijken we gedetailleerder naar de ontwikkeling van de hou-
dingsregulatie tijdens het leren lopen in gezonde baby’s. We onderzochten of de 
strategieën voor de houding op spierniveau anders waren op het moment dat kin-
deren net hun eerste zelfstandige stapjes gezet hadden, vergeleken met de fase 
waarin zij alleen konden staan met hulp, en als zij iets meer ervaring met zelfstan-
dig lopen hadden (een maand na de eerste zelfstandige stapjes). We verwachtten 
tekenen te zien van een reorganisatie van het houdingsregulatie systeem tijdens 
het behalen van deze nieuwe mijlpaal. We vonden echter geen consistent patroon 
van verandering, maar zagen dat elk kind zijn eigen strategie gebruikte tijdens de 
transitie naar zelfstandig lopen. Scores van de Infant Motor Profile, een test die kijkt 
naar de kwaliteit van motoriek, lieten zien dat deze gezonde baby’s wel consistente 
tekenen van een reorganisatie laten zien tijdens het leren lopen wat betreft de 
algehele motoriek.

Hoofstuk 5 evalueert het effect van de diagnose CP en de aanwezigheid 
van cystische periventriculaire leukomalacie (cPVL) op de ontwikkeling van de hou-
dingsregulatie in de hoog risico kinderen. cPVL is één van de meest ernstige bescha-
digingen van het ontwikkelende brein. De resultaten lieten zien dat de ontwikkeling 



163 

Nederlandse samenvatting

van de houding hetzelfde was voor hoog risico baby’s die later CP ontwikkelden als 
voor hoog risico baby’s die niet gediagnosticeerd werden met CP, tussen de gecorri-
geerde leeftijd van 5 en 22 maanden. Maar vergeleken met normaal ontwikkelende 
baby’s uit de literatuur zagen we wel dat al onze hoog risico baby’s lagere waarden 
hadden. Daarom denken we dat de hele groep hoog risico baby’s ‘ in hun houdings-
problemen groeien’. Dit geldt dus voor alle hoog risico baby’s, zowel die met als 
zonder de diagnose CP. Het is goed te bedenken dat in ons onderzoek de kinderen 
zonder CP – op twee kinderen na – allemaal complex minor neurological dysfunc-
tion hadden. Het laatste geeft aan dat nauwkeurig neurologisch onderzoek toch 
wat lichte neurologische haperingen liet zien. De analyses waarbij we de kinderen 
met cPVL vergeleken met andere hoog risico kinderen gaven aan dat de kinderen 
met cPVL tussen 5 en 23 maanden een stijging lieten zien van richtingsspecifici-
teit, terwijl dit niet zichtbaar was bij de andere kinderen. De kinderen met cPVL 
hadden echter vergeleken met de andere kinderen van jongs af aan al problemen 
met het tweede niveau van de houdingsregulatie. We speculeerden dat de ernstige 
beschadiging in cPVL leidt tot houdingsproblemen op het tweede niveau, waardoor 
de kinderen met deze hersenbeschadiging de focus van de houdingsregulatie rich-
ten op het eerste, basale niveau: de richtingsspecificiteit. We denken hierdoor dat 
kinderen met cPVL mogelijk meer baat hebben bij externe ondersteuning van de 
houding bij reikbewegingen, terwijl hoog risico kinderen zonder cPVL mogelijk meer 
profiteren van vroege houdingstraining.

In hoofdstuk 6 hebben we de longitudinale ontwikkeling tussen de gecorri-
geerde leeftijd van 5 en 23 maanden beschreven van de kinematische kwaliteit van 
het reiken en de hoofdbalans in hoog risico baby’s. Dit hebben we gedaan door het 
analyseren van reflecterende markers op de arm en het hoofd. Ook hier hebben 
we gekeken naar het effect van de diagnose CP en het hebben van cPVL. Baby’s die 
later CP ontwikkelden hadden van jongs af aan al een slechtere kwaliteit van het 
reiken en een slechtere hoofdbalans, vergeleken met baby’s die niet de diagnose 
CP kregen. Het effect van cPVL op de ontwikkeling van het reiken en hoofdbalans 
was niet anders dan het effect van CP. We denken dat de effecten van een ontwikke-
lende CP al vroeg zichtbaar zijn in functies waarbij uitgebreide neurale netwerken 
betrokken zijn, maar die wel op jonge leeftijd al gebruikt worden, zoals het reiken. 
Wat betreft kinderfysiotherapie pleiten we daarom voor aandacht voor het reiken 
en de hoofdbalans al op jonge leeftijd.

Concluderend geeft dit proefschrift weer dat de ontwikkeling van de organi-
satie van de houdingsregulatie op spierniveau waarschijnlijk gerelateerd is aan het 
ouder worden in plaats van aan het behalen van een nieuwe mijlpaal. Daarnaast 
‘groeien’ de baby’s met een verhoogd risico op CP in hun houdingsproblemen als 
zij ouder worden. Dit geldt niet voor baby’s met cPVL, zij laten de houdingsproble-
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men al zien op vroege leeftijd. In kinderen die CP gaan ontwikkelen zien we ook op 
jonge leeftijd al problemen met het reiken en de hoofdbalans. Onze bevindingen 
wijzen op het belang van een individuele aanpak voor baby’s met verschillende 
soorten van hersenbeschadiging en ernst van symptomen bij het behandelen van 
houdings- en motorische problemen zoals het reiken.
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Lieke van Balen, wat fijn dat ik “jouw” PedEMG, 
postprocessor en data van de GeBa mocht 
gebruiken. Dank dat je mij hebt geholpen  
thuis te raken in de EMG data en dank  
voor de prettige samenwerking  
die resulteerde in een aantal  
gedeelde artikelen. Ik vind  
het erg leuk dat  
ik naast je heb  
mogen staan  
als paranimf!  
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