
Design: Kwalitatief onderzoek middels semigestructureerde interviews. 
Dataverzameling: Ouders van 14 personen met PTHS geïnterviewd met 
behulp van topics gebaseerd op literatuur. 
Data-analyse: Na transcriberen van de interviews vond het open- en  
axiaal coderen plaats. De analyse is bediscussieerd met interne en  
externe onderzoekers. Vijf thema’s zijn ontstaan uit het analyseren. 
Onderzoekspopulatie:  Ouders van kinderen met PTHS tussen 8-34 jaar,   
waarvan 6 meisjes en 8 jongens, geworven via de Stichting Pitt Hopkins 
Syndroom.
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PTHS is een neuromusculaire ontwikkelingsstoornis met als gevolg een       
vertraagde motorische ontwikkeling. 1, 2 Het uitvoeren van motorische
activiteiten kan een gunstig effect creëren op de algehele ontwikkeling. 3,4

Echter kunnen motorische activiteiten niet altijd volbracht worden ten        
gevolge van achterstand in grove motorische vaardigheden. 3 Het is 
belangrijk niet alleen de basisbehoeften te vervullen in het dagelijks leven,
maar ook om te kunnen genieten van activiteiten. Aanvullende kennis over 
het belang van individuen met PTHS is essentieel voor hun ontwikkeling, 
welbevinden & participatie. Over het effect van fysiotherapie bij PTHS is 
nog niets bekend. Om de optimale kwaliteit van het leven te behouden, is 
het voor een persoon met PTHS en hun families van belang dat de juiste 
fysiotherapeutische interventie toegepast wordt

o Motorische achterstand
o Mijlpalen vertraagd of niet behaald
o Herhalen verbeterd motoriek
o Onwetendheid  ontwikkeling
o Verminderde fijne motoriek

’Het is vooral bij hem dat je veel moet herhalen, 
herhalen, herhalen en als hij dat eenmaal doorheeft 

en hij kan het, dan gaat hij als een speer. Al die 
trucjes moeten zo vaak gedaan worden voordat het 

er goed in blijft zitten.’’ (D3)

o Moeite prikkelverwerking
o Verandering ondergrond vervelend
o Verminderde oogfunctie, moeite zien van diepte
o Concentratieproblemen

‘’ Maar hij heeft eigenlijk die prikkelervaring, dat 
heeft hij heel erg vervelend gevonden en ja uh, hoe 

moet ik dat zeggen, ja het was gewoon te 
overprikkeld allemaal. ‘’  (D3)

.

o Goede ervaring fysiotherapie  
o Fysiotherapie bijgedragen ontwikkeling
o Meer betrokkenheid gewenst vanuit ouder
o Geen fysiotherapie indien geen verdere 

ontwikkeling verwacht wordt

‘’Nou ja en dan we uh, eigenlijk dat ze negen 
maanden was en dat ze naar de fysiotherapeuten 
gingen. Die was er altijd van overtuigd dat ze ging 
lopen. Ja eigenlijk, die heeft haar stinkende best 

gedaan om samen met (naam) drie keer in de week 
uh, járen altijd te oefenen.’’ (D6)

o Oefenen omgeving: traplopen, fietsen & 
zwemmen

o Merendeel actief aansporen tot bewegen en 
doelen stellen

o Toekomstdoel: zelfredzaamheid en fijne 
motoriek verbeteren

‘’We proberen hem altijd te stimuleren om te lopen. 
Met de motoriek thuis ook heel veel oefeningen 
gedaan vanaf baby af aan met omrollen, zitten, 

statafel, loopkarretje.’’ (D11)
.

o Paardrijden, zwemmen, wandelen, fietsen en 
gymmen meest benoemde activiteit

o Ervaren als leuk, fijn, ontspannend en klik met 
paarden

o Spelen speelgoed, dansen & licht 
o Toekijken en vermaakt worden omgeving
o Activiteiten uitvoeren = ontwikkeling motoriek

‘‘’uh.. toen ben ik ook gestart met hydrotherapie met 
zwemmen. Uh met (naam) één keer in de week en het 

grappige is dat (naam) alle ontwikkelingen op 
motorisch gebied eerst in het water liet zien en toen pas 

in uh, het echt zeg maar.’’ (D9)
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[Sidebars zijn ideaal om belangrijke punten uit uw tekst te laten opvallen of aanvullende informatie toe te voegen ter referentie, zoals een schema.
Ze worden normaal gesproken aan de linker-, rechter-, boven- of onderkant van de pagina geplaatst. U kunt deze echter ook naar elke gewenste positie slepen.
Wanneer u uw inhoud wilt toevoegen, klikt u hier en begint u te typen.]

Motorische activiteiten & Fysiotherapeutische zorg bij personen met het Pitt Hopkins Syndroom
- Een kwalitatieve studie bij ouders van kinderen met PTHS 
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In kaart brengen welke grove motorische activiteiten uitgevoerd 
worden bij personen met  PTHS & ervaringen van ouders omtrent de 

fysiotherapeutische zorg
.

Omgeving kan een sterke & positieve invloed creëren op ontwikkeling 
van de motoriek middels oefenen/herhalen en aansturen. Het uitvoeren 
van  activiteiten en fysiotherapeutische interventies kunnen zorgen voor 
een motorische ontwikkeling.  Daarnaast wordt de fysiotherapeut 
aanbevolen om ouders te betrekken bij de interventie en wensen van 
ouders mee te nemen.  Het doorzetten van fysiotherapeutische 
interventies wordt aangeraden om de motorische vaardigheden te 
behouden.  

Vervolgstudie:
- Kindgebonden factoren & effect geluidsprikkels toevoegen 
- Effectstudie krachttrainings- en balansprogramma 
- meerwaarde fysiotherapeutische interventie
.

In grote lijnen zijn de gedane motorische activiteiten overeenkomend, maar 
door diversiteit in de motorische ontwikkeling kan de minderheid hogere 
functionele motorische activiteiten uitvoeren. De activiteiten worden als 
recreatief, therapeutische interventie en/of als onderwijsactiviteit 
uitgevoerd. Motorische activiteiten worden als leuk, ontspannen en fijn 
ervaren en hebben zijn effect op de ontwikkeling van de motoriek. De 
ouders van kinderen met PTHS zijn positief te spreken over de 
fysiotherapeutische zorg. Fysiotherapie richt zich volgens de ouders op het 
optimaliseren van de dagelijkse activiteiten. De uitgevoerde interventies 
hebben gezorgd voor een motorische ontwikkeling. Iedere ouder raad 
fysiotherapie aan voor andere kinderen met PTHS. Echter kwam naar voren 
dat ouders vaker betrokken willen worden bij het fysiotherapeutisch traject 
en wordt fysiotherapie vaak niet doorgezet indien de ouders en/of 
fysiotherapeuten geen motorische ontwikkeling meer verwachten. 

Inleiding Methode

Relevantie & Aanbevelingen Conclusie 

Doelstellingen

Referenties
1. Blake, D. J., Forrest, M., Chapman, R. M., Tinsley, C. L., O’Donovan, M. C., & Owen, M. J. (2010). TCF4, schizophrenia, and Pitt-Hopkins Syndrome. Schizophrenia Bulletin, 36(3), 443–7. 
2. Peippo, M., & Ignatius, J. (2011). Pitt-Hopkins Syndrome History of the Syndrome. Mol Syndromol, 2, 171–180. 
3. Arim, R. G., Findlay, L. C., & Kohen, D. E. (2012). Participation in Physical Activity for Children with Neurodevelopmental Disorders. International Journal of Pediatrics 460384. 
4. Casey, A. F., Pickard, V., Ullrich, C., & MacNeil, Z. (2017). An adapted walking intervention for a child with Pitt Hopkins syndrome*. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. Taylor & Francis


