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Kinderrevalidatie: motorisch leren en impliciet trainen van scapula coördinatie 
 De bovenste extremiteiten (BE) functie van kinderen met Fascioscapulaire humerale dystrofie 
(FSHD), Limb girdle musculaire dystrofie (LGMD), Neuralgische Amyotrofie (NA) en Myotone 
Dystrofie (MD) Is vaak beperkt. Uit eerder onderzoek binnen kinderen met FSHD bleek dat 
binnen 2 jaar pijnklachten in de BE verergeren zonder toename van spierzwakte, mogelijk is de 
(scapula) coördinatie een factor in deze toename van klachten. Sinds 2019 zien wij deze 
kinderen op de kinderschouderpoli in het Radboudumc, naast eventuele door de ziekte ontstane 
zwakte zie we bij deze kinderen vaak maladaptieve coördinatieve aanpassingen die 
contraproductief zijn in het gebruik van arm en schouder. 
  
De kinderschouderpoli dient als tertiair centrum waarbij we kinderen na verwijzing van de 
medisch specialist beoordelen met kinderfysiotherapeut kinderergotherapeut, kinderneuroloog 
en kinderrevalidatiearts. Deze kinderen worden begeleid volgens de methodiek die is ontwikkeld 
voor volwassen patiënten met NA,  die is aangepast voor de benadering van kinderen. Deze 
kindertherapie richt zich op zowel de expliciete als impliciete strategie van leren, waarbij 
kinderen worden uitgelokt om motorische controle te herwinnen van de armbewegingen. Allerlei 
activiteiten worden uitgevoerd, zoals gooien trekken, duwen, in zowel stabiele als instabiele 
posities van het lichaam en in zowel rugligging, buikligging, zit en stand. Deze oefeningen 
worden alleen uitgevoerd zodat het scapula in posterior tilt, met iets opwaartse rotatie gehouden 
kan worden, bewegingen die anterior tilt en neerwaartse rotatie uitlokken worden vermeden. 
  
De eerste resultaten sinds we deze therapie gestart zijn, zijn veelbelovend: de spierzwakte blijft 
stabiel, maar de scapulakinesie verbetert. Kinderen hebben meer  bewegingsmogelijkheden in 
het schoudergewricht en minder pijn, omdat de bewegingen minder energie kosten. Hierdoor 
kunnen kinderen na enkele maanden weer meedoen met hun leeftijdsgenoten. Deze resultaten 
bevestigen dat net zoals bij de volwassenen met NA, ook bij kinderen met diverse typen NMA 
met schouderproblemen, maladaptieve coördinatie een rol speelt bij het ontwikkelen van deze 
problemen en hier dus ook een ingang is voor therapie. 
  
 


