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Factsheet Kennis uit PERRIN 
 
Zelfbeeld – CP 9-16 
 
Deze informatie is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door PERRIN onderzoekers 
 
Titel (incl. subtitel) Zelfbeeld van 9 tot 13 jaar oude kinderen met cerebrale parese (CP) 
Onderzoekers Carlo Schuengel en Jeanine Voorman 
Subsidiegevers ZonMW 
Aanleiding Er is weinig bekend over het zelfbeeld van kinderen met CP in de 

leeftijd van 9 tot 13 jaar. Voor het sociale functioneren maar ook het 
functioneren op andere terreinen is het zelfbeeld van kinderen van 
belang. 

Doel- /vraagstelling Wat is het zelfbeeld van kinderen met CP in de leeftijd van 9 tot 13 
jaar? 

Hoe hebben we het 
onderzoek aangepakt? 

Om het zelfbeeld te beschrijven is een vragenlijst voor zelfbeeld en 
ervaren competentie afgenomen bij de kinderen. 

Wat zijn de belangrijkste 
bevindingen? 

Opvallend is het positieve zelfbeeld van kinderen en jongeren met 
cerebrale parese, ook in vergelijking met leeftijdgenoten zonder 
aandoeningen.  
Er waren echter wel verschillen per domein waarop het zelfbeeld 
betrekking heeft. Het beeld dat jongeren hebben van hun motorisch 
functioneren bleek voor een belangrijk deel te berusten op hun 
werkelijke motorische vaardigheden. Het hebben van beperkte 
motorische mogelijkheden bleek echter niet te leiden tot een negatiever 
zelfbeeld op andere terreinen dan motorisch functioneren. Hun beeld 
van de eigen fysieke aantrekkelijkheid leed er niet onder, en evenmin 
hun beeld van het door anderen sociaal geaccepteerd worden, evenals 
hun schoolvaardigheden.  
Kan het zelfbeeld ook té optimistisch zijn? Opvallend was dat het 
zelfbeeld van oudere kinderen minder positief was dan van jongere 
kinderen. Mogelijk wordt het zelfbeeld meer realistisch met de tijd. 
Jongeren die ten opzichte van de objectieve gegevens een zeer 
rooskleurig beeld gaven, werden in hun gedrag als moeilijker ervaren. 
Over het algemeen is een positief zelfbeeld echter goed voor het 
functioneren, en waren er maar weinig kinderen met een opvallend laag 
zelfbeeld ten opzichte van hun objectief vaststelbare mogelijkheden. 

Meer lezen? Er is een artikel gepubliceerd in 2006 over zelfbeeld, ervaren 
competentie en gedragsproblemen. Via Pubmed op te zoeken. Titel: 
Self-worth, perceived competence, and behaviour problems in children 
with cerebral palsy. 

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 
 

 


