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Factsheet Kennis uit PERRIN 
 
Kwaliteit van leven – CP 9-16 
 
Deze informatie is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door PERRIN onderzoekers 
 
Titel (incl. subtitel) Kwaliteit van leven bij kinderen met cerebrale parese (CP) in de leeftijd 

van 9 tot 15 jaar 
Onderzoekers Jeanine Voorman en Cees Janssen 
Subsidiegevers ZonMW 
Aanleiding Er is weinig bekend over de kwaliteit van leven bij kinderen met 

cerebrale parese 
Doel- /vraagstelling Wat is de kwaliteit van leven van kinderen met cerebrale parese in de 

leeftijd van 9 tot 15 jaar? 
Hoe hebben we het 
onderzoek aangepakt? 

Kwaliteit van leven is gemeten met een vragenlijst aan de kinderen en 
aan de ouders. 

Wat zijn de belangrijkste 
bevindingen? 

Allereerst is bekeken of kinderen met cerebrale parese hun kwaliteit 
van leven anders ervaren dan een ‘gezonde’ groep kinderen. Het bleek 
dat kinderen met CP over het algemeen hun kwaliteit van leven lager 
ervaren dan gezonde kinderen. Wel bleek dat ze veel minder klachten 
ervaren zoals duizeligheid, vermoeidheid en pijn. Vervolgens is 
gekeken of ouders de kwaliteit van leven van hun kinderen anders 
beoordeelden dan de kinderen zelf (tijdens de metingen zijn namelijk 
de lijsten zowel door de kinderen als door de ouders ingevuld). Het 
bleek dat de kinderen hun kwaliteit van leven op sommige gebieden 
positiever beoordeelden dan de ouders en op sommige gebieden 
negatiever. Zo beoordeelden de kinderen hun motorische, school en 
sociale vaardigheden als positiever, maar scoorden ze hoger op het 
domein algemene klachten zoals duizeligheid en vermoeidheid en 
gaven ze in vergelijking met hun ouders aan minder vaak blij of 
opgewekt te zijn. Tenslotte is gekeken of de ervaren kwaliteit van leven 
verandert als kinderen ouder worden. Het bleek dat kinderen aangaven 
dat hun kwaliteit van leven ongeveer hetzelfde blijft; ouders gaven 
daarentegen aan dat de kwaliteit van leven van hun kinderen in de loop 
der jaren verbetert. 

Meer lezen? Artikel wordt nog geschreven en zal worden aangeboden aan een 
internationaal tijdschrift. 

Meer informatie - contact Voor meer informatie over het PERRIN CP 9-16 onderzoek of als u 
vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met Jeanine 
Voorman, jm.voorman@vumc.nl  of Mirjam van Eck, 
m.vaneck@vumc.nl of 020-4440161, www.perrin.nl 

 


