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Situering  

Door de verbeterde peri- en neonatale gezondheidszorg blijft enerzijds het aantal kinderen met 

ernstige motorische beperkingen zoals cerebrale parese stabiel, en is anderzijds de prevalentie van 

kinderen met milde motorische aandoeningen ingrijpend toegenomen.  

Milde motorische beperkingen komen soms geïsoleerd voor, zoals bij kinderen met een 

coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD developmental coordination disorder). Vaak echter kaderen 

deze beperkingen binnen een bredere ontwikkelingsstoornis, zoals een autismespectrumstoornis.  

Kinderen met milde motorische beperkingen ondervinden problemen met het leren van dagelijkse 

activiteiten, waardoor hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen in het gedrang komt.  

Een dieper inzicht in de onderliggende mechanismen van milde motorische problemen draagt bij tot 

de ontwikkeling van diagnostische instrumenten en het optimaliseren van interventieprogramma’s. 

Vroege detectie en interventie zijn immers essentieel voor de prognose van deze kinderen. 

 

Onderzoeksactiviteiten 

De REVAL onderzoekscluster pediatrische revalidatie (PR) focust op de onderliggende mechanismen 

van milde motorische problemen bij kinderen met een coördinatieontwikkelingsstoornis en 

autismespectrumstoornis. De motorische ontwikkeling, het motorisch leervermogen en de 

motorische prestaties worden bestudeerd van de zuigelingenleeftijd tot vroege volwassenheid. 

Potentieel belangrijke onderliggende mechanismen van deze problemen zijn afwijkende actie-

observatie en bewegingscontrole. Beiden zijn cruciale voorwaarden om intentioneel doeltreffend 

gedrag te ontwikkelen en te leren.  



Daarnaast kiest de PR onderzoekscluster ervoor zich te engageren voor capaciteitsopbouw in het 

Zuiden. Binnen het internationale Child Nutrition & Health project wordt samen met de Jimma 

University in Ethiopië onderzoek verricht naar verworven ontwikkelingsproblemen ten gevolge van 

ondervoeding en extreme armoede. Dit project is geënt op de millenniumdoelstellingen van de 

Verenigde Naties.  

 

De lopende onderzoeksprojecten hebben als doel  

(1) Inzicht te verwerven in de relatie tussen actie-observatie en motorische controle, actie-

observatie en imitatie, imitatie en motorisch leren, observationeel leren en 

gedragsmodificatie;  

(2) Het opsporen van vroege sensorische en milde motorische problemen in risicovolle kinderen;  

(3) Het effect nagaan van gerelateerde interventieprogramma’s. 

 

(1) De relatie tussen actie-observatie, motorische planning en controle, imitatie, observationeel en 

motorisch leren en gedragsmodificatie worden op verschillende manieren en op verschillende 

leeftijden onderzocht.  

Aan kinderen vanaf de leeftijd van 1 jaar worden videofragmenten getoond van een volwassene 

die een eenvoudige doelgerichte handeling uitvoert. Door middel van eye-tracking worden de 

predictieve oogbewegingen van het kind geregistreerd. Uit de oogbewegingen wordt afgeleid of 

het kind de geobserveerde handeling begrijpt en voorspelt. Het actie-observatieniveau wordt 

vergeleken met het vermogen van het kind om spontaan een gelijkaardige handeling uit te voeren 

(relatie met motorische controle) en na te bootsen (relatie met imitatie en motorisch leren). 

Gelijktijdig wordt gefocust op een belangrijk biologisch stressregulatiesysteem, het autonoom 

zenuwstelsel met pupillometrie en hartritmevariabiliteit. Het autonoom zenuwstelsel stelt het 

kind in staat om adequaat op nieuwe of uitdagende situaties en taken te reageren. Op deze 

manier wordt nagegaan in welke mate actie-observatietaken stressvol zijn voor de onderzochte 

kinderen.  

Op kleuterleeftijd wordt onderzocht in welke mate het imitatieniveau gemeten door een 

gestandaardiseerde imitatietest het motorisch leervermogen van het kind voorspelt. 

Op lagere schoolleeftijd wordt het verband onderzocht tussen motorische planning en problemen 

in motorische uitvoering zoals handvaardigheid, krachtsregulatie en spiegelbewegingen. Aan de 

hand van gestandaardiseerde meetinstrumenten worden meer inzichten verworven in de 

onderliggende processen van motorische planning en uitvoering die een impact hebben op de 

activiteiten van het dagelijks leven. 

Aan adolescenten en jonge volwassenen worden videofragementen getoond van een volwassene 

die een meer complexe doelgerichte handeling uitvoert. De accuraatheid en snelheid om de 

handeling te voorspellen wordt nagegaan en vergeleken het vermogen om een gelijkaardige 

handelingen spontaan uit te voeren en na te bootsen.  

 

     



 

(2) Het opsporen van vroege sensorische en motorische problemen in risicovolle kinderen.  

De PR onderzoekscluster onderzoekt vroege sensorimotorische indicatoren voor een 

autismespectrumstoornis in risicovolle NIC kinderen. Tevens wordt de diagnostische waarde van 

imitatieproblemen op peuter- en kleuterleeftijd voor de diagnose van een 

autismespectrumstoornis onderzocht. De Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) werd 

ontwikkelend en genormeerd op grond van de resultaten van meer dan 600 Vlaamse kinderen 

tussen 12 en 59 maanden. In samenwerking met de Universiteit van Salamanca wordt de 

Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) genormeerd voor de Spaanse populatie.  

Opsporen van risicovolle kinderen binnen het Child Nutrition & Health project. Jaarlijks sterven 9 

miljoen kinderen onder de 5 jaar met ondervoeding als belangrijkste oorzaak. Kinderen die 

overleven lopen een groot risico op groei- en ontwikkelingsachterstand. De meeste van deze 

kinderen leven in ontwikkelingsgebieden zoals Ethiopië. Vroege interventieprogramma’s om de 

achterstand zo snel mogelijk te herstellen zijn cruciaal. Na de medische en nutritionele 

revalidatie wordt het ontwikkelingsniveau van het kind in kaart gebracht. Echter, een belangrijke 

hindernis is het ontbreken van cultuur relevante instrumenten om kinderen met een verhoogd 

risico op ontwikkelingsproblemen op te sporen. Een eerste aspect in de samenwerking met het 

team aan de Jimma University is het aanpassen van westerse ontwikkelingstesten aan de 

socioculturele context van de Jimma regio. De Denver II werd door een multidisciplinair team 

aangepast aan de culturele context van Jimma kinderen. Deze Denver II Jimma werd 

gestandaardiseerd op 1680 gezonde kinderen. De testafname is mogelijk door lager geschoolden 

en wordt heden systematisch gebruikt in de regionale ziekenhuizen en scholen, alsook in de 

gezondheidscentra op het platteland. 

 

(3) Het effect van interventieprogramma’s 

Het effect van een imitatietraining van jonge kinderen door middel van robots wordt onderzocht 

in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel.  

Het effect van actie-observatietraining bij kinderen met coördinatieontwikkelingsstoornissen 

wordt onderzocht in samenwerking met de Onderzoeksgroep Neuromotorische Revalidatie van 

KU Leuven 

Het effect van de integratie van motorische, sociale en fysieke activiteiten in het 

voedingsprogramma bij kinderen met ernstige acute ondervoeding, of in bestaande 

programma’s van de SOS dorpen bij kinderen in extreme armoede wordt onderzocht is 

samenwerking met Jimma University (Ethiopië), en tevens gevaloriseerd en toegepast op grote 

schaal. Tevens wordt een educatieve lokale infrastructuur uitgebouwd. 

 

       

 

 

 



Operationele methodes en technieken 

Antropometrie en handgrijpkrachtmetingen  

Eye-tracking techniek, oogbewegingsonderzoek en pupillometrie (Tobii T, Facelab)  

Kwantitatieve metingen van handvaardigheid, bimanuele krachtmodulatie, spiegelbewegingen  

Neurofysiologische metingen, inclusief hartritmevariabiliteit, stressmetingen   

Ontwikkelingsscreening en ontwikkelingsonderzoek  

Psychometrisch onderzoek  

 

Samenwerkingsverbanden  

De PR onderzoekscluster van REVAL Rehabilitation Research Center werkt nauw samen met de 

onderzoekers uit de REVAL onderzoekscluster neurologische revalidatie (Prof. dr. Raf Meesen, Dr. 

Koen Cuypers), met andere onderzoeksinstituten van Universiteit Hasselt, met name BIOMED (Prof. 

B. Brône, Prof. Wilfried Gyselaers) en het Instituut voor Mobiliteit IMOB (Prof. Tom Brijs, Prof. dr. 

Ellen Jongen, Dr. Veerle Ross), met het Leuven Autism Research Consortium LAuRes-KU Leuven (Prof. 

dr. Jean Steyaert, Prof. dr. Ilse Noens, Prof. dr. Johan Wagemans, Prof dr. Kaat Alaerts) en de 

Onderzoeksgroep Neuromotorische revalidatie KU Leuven (Prof. dr. H. Feys), met Robotics & 

Multibody Mechanics van Vrije Universiteit Brussel (Prof. Dr. Bram Vanderborght), met de CAPHRI 

School for Public Health and Primary Care van Universiteit Maastricht (Prof. dr. Caroline Bastiaenen, 

Dr. Eugene Rameckers), met de Universiteit van Salamanca (Prof. dr. José Calvo) alsook met klinische 

centra zoals de dienst neonatologie van Ziekenhuis Oost Limburg en het revalidatiecentrum 

Appelboom.  

Voor het ‘Child Nutrition & Health project’ wordt multidisciplinair samengewerkt met onderzoekers 

en therapeuten uit de Jimma University (Ethiopië), PXL Healthcare, Universiteit Gent, en het Instituut 

voor Tropische Geneeskunde Antwerpen.  
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