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INLEIDING
Cerebrale parese (CP) is de meest voorkomende oorzaak van 
motorische stoornis en mobiliteitsbeperking op de kinder-
leeftijd. Deze chronische, non-progressieve aandoening ont-
staat in westerse landen bij 2 op de 1.000 levendgeborenen 
tijdens de zwangerschap of in het eerste levensjaar.1 De oor-
zaak is gelegen in de non-progressieve cerebrale afwijkingen 
(schade of aanlegstoornis). Cerebrale aanlegstoornissen, 

zuurstofgebrek voor, tijdens of na de geboorte, wittestof-
schade ten gevolge van vroeggeboorte, infecties, of drugsge-
bruik tijdens de zwangerschap kunnen aanleiding geven tot 
het ontwikkelen van CP.2 
CP kan zich uiten in verschillende vormen. De bekendste en 
meest voorkomende vorm is de spastische variant (75%). Bij 
spasticiteit is er een verhoogde spiertonus bij snel passief 
bewegen.3 Dit wordt met name veroorzaakt door een ver-
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SUMMARY
Spastic movement disorder occurs in 75 percent of 
patients with cerebral palsy (CP) and can cause limi-
tations in mobility and personal care. The treatment 
of CP is multidisciplinary, targeting various levels of 
functioning. Selective dorsal rhizotomy (SDR) is a 
surgical intervention that reduces spasticity. In this 
article we will discuss etiology and treatment of CP 
with a focus on selection criteria for SDR, effects of 
and rehabilitation after SDR.

SAMENVATTING
Ongeveer 75% van de  patiënten met cerebrale pare-
se (CP) heeft een spastische parese, die directe in-
vloed kan hebben op bewegingsvaardigheden en 
verzorging. Behandeling van CP is multidisciplinair 
en richt zich op meerdere niveaus van functioneren. 
Selectieve dorsale rhizotomie (SDR) is een chirurgi-
sche behandeling voor spasticiteit die geschikt is 
voor een deel van de  patiënten met spastische CP. In 
dit artikel wordt een overzicht gegeven van de etiolo-
gie en behandeling van CP met een focus op indica-
tiestelling, effecten van en nabehandeling bij SDR. 
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minderde supraspinale inhibitie op de interneuronen (zie 
Figuur 1). Dit leidt ertoe dat een sensorische stimulus wordt 
gevolgd door een ontregelde versterkte motorische respons. 
De gevolgen van de ziekte kunnen voor kinderen worden 
weergegeven middels de ‘International Classification of 
Functioning for Children and Youth’ (ICF-CY) die is opge-
steld door de World Health Organization (WHO).4 Hierbij 
wordt er onderscheid gemaakt tussen functieniveau (bij-
voorbeeld spasticiteit), activiteitenniveau (bijvoorbeeld 
mobiliteit) en participatie (bijvoorbeeld school, contact met 
omgeving). 
Spasticiteit heeft directe gevolgen, maar er kunnen tijdens 
de groei ook secundaire veranderingen optreden. Zo treden 
er adaptaties op in de spieren, waardoor er standsafwij-
kingen van gewrichten en botdeformaties kunnen ontstaan 
met als gevolg een verandering in stand of houding, gebruik 
van armen en benen, en het looppatroon. In het dagelijks 
leven kan hierdoor de mobiliteit afnemen. De ernst van de 
beperking op gebied van mobiliteit wordt weergegeven met 
de ‘Gross Motor Function Classification System’ (GMFCS).5 
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 5 klassen: 
GMFCS I-V. Kinderen in GMFCS I-III en GMFCS IV-V 
worden beschouwd als respectievelijk de ambulante en 
non-ambulante groep. Het grootste deel van de kinderen 
met spastische CP valt binnen GMFCS I.1 
De behandeling van kinderen met spastische CP in Neder-
land is vastgelegd in de Richtlijn ‘Spastische cerebrale parese 
bij kinderen’.6 De behandeling is multidisciplinair en richt 
zich op functie-, activiteiten- en participatieniveau. Interven-

ties zijn onder andere fysiotherapie, orale spasmolytica 
(GABA-agonisten), botulinetoxine-injecties, selectieve dor-
sale rhizotomie (SDR), intrathecale baclofenbehandeling 
(ITB) en orthopedische chirurgie. Mede afhankelijk van de 
leeftijd wordt er een keuze gemaakt voor het type therapie of 
een combinatie van behandelingen (zie Figuur 2). Voor het 
effect van deze behandelingen is vooral op het niveau van 
activiteiten en participatie nog beperkt wetenschappelijk 
bewijs. Dit komt mede door de moeilijkheden die er zijn bij 
het uitvoeren van gerandomiseerde studies bij deze  patiënten 
en bij dit type interventies.7 In dit artikel wordt een over-
zicht gegeven van SDR-behandeling bij kinderen met CP. 
Daarbij is er specifiek aandacht voor de indicatiestelling, de 
effecten van de behandeling en de nabehandeling. 

SELECTIEVE DORSALE RHIZOTOMIE
Een van de behandelingen voor spasticiteit is rhizotomie.8 
Rhizotomie is een chirurgische techniek die in 1888 werd 
uitgevonden door Abbe en Bennett. In 1913 werd deze 
voor het eerst toegepast in de behandeling voor spasticiteit 
door Foerster. Bij deze ingreep werden alle lumbale sensi-
bele wortels geheel doorgenomen, wat goed effect gaf op 
spasticiteit, maar een dramatisch verlies van de bescher-
mende sensibiliteit tot gevolg had. Hierbij ontstonden dru-
kulcera en infecties, die in veel gevallen dodelijk waren, 
aangezien er destijds nog geen antibiotica waren. In de 
jaren 50 van de vorige eeuw is er gekozen voor het gedeel-
telijk doornemen van de lumbale sensibele wortels. In 
Zuid-Afrika werd de techniek verfijnd in de begin jaren 80 
door Peacock. Hij voerde de operatie uit als een en bloc 
laminotomie van niveau L1 tot L5, waarbij de dura werd 
geopend en de sensibele wortels verdeeld in kleinere wor-
tels. Deze wortels, ook wel ‘rootlets’ genoemd, werden ver-
volgens elektrisch gestimuleerd. De ‘rootlets’ met de meest 
afwijkende elektrofysiologische en klinische responsen 
werden hierbij selectief doorgenomen. Peacock kan 
daarmee worden beschouwd als een van de pioniers van 
een verfijnde vorm van rhizotomie: SDR. In Nederland 
wordt SDR uitsluitend uitgevoerd in het Amsterdam UMC, 
locatie VUmc te Amsterdam sinds 1997, waar de methode 
is gebaseerd op die van Peacock. Na een laminotomie 
wordt op L2-S1 per niveau 30-50% van de dorsale ‘rootlets’ 
selectief doorgenomen op basis van de reactie op elektri-
sche stimulatie (zie Figuur 3). Als op de niveaus L5 of S1 
stimulatie van de penis of clitoris een elektrisch signaal 
laat zien, wordt de betreffende ‘rootlet’ gespaard om blaas 
-en seksuele functies te behouden. Na afloop van de rhizo-
tomie wordt de dura waterdicht gesloten en worden de 
laminae en bloc teruggeplaatst. In totaal duurt de operatie 
4 tot 6 uur. 

Figuur 1. Pathofysiologie van spasticiteit. Ten gevolge van 

cerebrale schade vindt er verminderde supraspinale inhibitie 

plaats op de reflexmatige patronen in het ruggenmerg, speci-

fiek op de interneuronen (I). Hierdoor ontstaat ten gevolge van 

een sensorische stimulus (S) een ontregelde, versterkte 

motorische respons (M).
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SELECTIE VAN PATIËNTEN
SDR is een techniek die vooral bekend is bij de behandeling 
van kinderen met CP die lopen (GMFCS I-III). Het doel 
hierbij is vooral het lopen en de grove motoriek te verbe-
teren.9 De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor SDR 
in de behandeling van niet-lopende kinderen met CP.10 Deze 
behandeling richt zich met name op het verbeteren van de 
verzorging en het comfort. 
Niet alle  patiënten met spasticiteit komen in aanmerking 
voor SDR. Jaarlijks ondergaan in Nederland circa 12 kin-
deren met CP een SDR. Een goede selectie is essentieel voor 
de mate van succes.11 Bij lopende kinderen moet er een hoog 
niveau van spasticiteit zijn aan de benen die de loopfunctie 
verstoort.12 Er mag geen sprake zijn van dyskinesie, omdat 
dit niet behandeld wordt met SDR, en mogelijk zelfs kan 
verergeren. Belangrijk is dat de kinderen voldoende selec-
tieve kracht hebben om na het verlies van de spasticiteit de 
loopfunctie te behouden. Dit kan in de spreekkamer worden 
getest met een aantal functionele krachttests. Kinderen 
moeten bijvoorbeeld minstens 7 keer van hurkzit overeind 
kunnen komen (‘squatten’).13 Voldoende motivatie en draag-
kracht bij kind en ouders voor de intensieve nabehandeling 
is ook een voorwaarde. Bij niet-lopende kinderen is het 

vooral van belang om, naast het vaststellen van een hoog 
niveau van spasticiteit aan de benen die de verzorging 
belemmert, uit te sluiten dat er dyskinesie aanwezig is en dat 
de algehele conditie voldoende is om de operatieve ingreep 
en nabehandeling goed te kunnen doorstaan.

Figuur 3. Selectieve dorsale rhizotomie. Na het opsplitsen en 

markeren van de motorische en sensorische radiculi worden 

de geselecteerde radiculi doorgeknipt.
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Figuur 2. Schema van behandelingsmogelijkheden bij spastische cerebrale parese. (Aangepast naar origineel uit ‘CBO richt-

lijn spastische cerebrale parese, 2007 en revisie 2015’). 

BTX = botox, SDR = selectieve dorsale rhizotomie, ITB = intrathecale baclofen. 
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Preoperatieve cerebrale beeldvorming middels MRI is in 
beide groepen vereist om de diagnose te bevestigen en uit te 
sluiten dat er afwijkingen in de basale kernen zijn. Dit laatste 
is van belang om het risico op het ontwikkelen of duidelijk 
worden van dyskinesie te vermijden.
Bovenstaand selectieproces is multidisciplinair. In teamver-
band wordt door de kinderneuroloog, kinderrevalidatie-
arts, neurochirurg, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycho-
loog en maatschappelijk medewerker de indicatie tot SDR 
gesteld. 

RATIONALE
Onderzoek laat zien dat behandeling middels SDR een ver-
betering geeft op het gebied van spasticiteit10,14,15 Na een 
operatieve ingreep is de spasticiteit direct evident vermin-
derd of verdwenen. Meerdere onderzoeken tonen een blij-
vende afname in spasticiteit, zowel op de korte (1 jaar) als 
lange termijn (meer dan 20 jaar).16,17 Ten gevolge van de 
afname van de spasticiteit verbeteren de bewegingsvaardig-
heid en het grove motorische functioneren.9,18,19 Hierbij moet 
er wel rekening mee worden gehouden dat het effect in de 
ambulante groep (GMFCS I-III) groter is dan in de non-am-
bulante groep (GMFCS IV-V).20,21 Met name bij GMFCS IV 
en V zijn ITB en radiofrequente rhizotomie alternatieven 
voor de behandeling van de spasticiteit.7,22,23 
Wat betreft de verzorging wordt er na een ingreep middels 
SDR ook verbetering gerapporteerd aan de hand van de 
‘Pediatric Evaluation of Disability Inventory’ (PEDI)-score. 
Deze resultaten worden bevestigd door de ouder(s) of ver-
zorgende(n) van de  patiënten, die vaak aangeven dat de 
benen minder stijf zijn geworden en het aankleden makke-
lijker gaat dan voorheen.16 
De mate van effect van SDR heeft, zoals eerder beschreven, 
een correlatie met de mate van lopen en functioneren vooraf 
aan de ingreep. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat 
bij kinderen met minimale MRI-afwijkingen meer effect van 
SDR wordt ervaren dan bij kinderen met uitgebreide (met 
name wittestof-) afwijkingen.24

NADELIGE EFFECTEN
Naast bovenstaande voordelen van SDR kan deze operatie 
ook nadelige effecten hebben. Zo kan er postoperatief sprake 
zijn van pijn.25,26 Pijnklachten zijn waarschijnlijk het directe 
gevolg van laesies van de sensibele zenuwwortels. Daarom 
wordt in Nederland standaard perioperatief met amitripty-
line behandeld. Een recent ‘case report’ toont bij 3 kinderen 
een verhoogd valrisico.26 Dit is echter tot nu toe nog niet 
aangetoond in grote studies. Mictieklachten komen spora-
disch voor en verdwijnen meestal zonder behandeling. Net 
als elke chirurgische ingreep kent SDR ook de gebruikelijke 
operatieve risico’s. Bij kinderen met GMFCS IV en V is er 
een risico op het ontwikkelen van dystonie na de SDR.27 

BEHANDELING NA SDR
Het volgen van intensieve fysiotherapie in combinatie met 
het dragen van rigide ventrale enkel-voetorthesen (EVO) is 
essentieel voor het welslagen van de revalidatie na de SDR.28 
De eerste 3 maanden krijgen de kinderen 5 maal 1 uur fysio-
therapie per week. De EVO is noodzakelijk om de strekking 
van de knie te bevorderen tijdens het staan en lopen, en 
blijft nodig tot het einde van de groei om contractuurvor-
ming te voorkomen. Ondanks dat de spasticiteit is afge-
nomen, kunnen orthopedische ingrepen aan heupen en 
voeten niet geheel worden voorkomen.29,30 

CONCLUSIE
CP is de belangrijkste oorzaak van motorische ontwikke-
lingsproblematiek bij kinderen. Veel kinderen met CP 
hebben spasticiteit, wat de bewegingsvaardigheden en ver-
zorging nadelig kan beïnvloeden. Een van de operatieve 
behandelingen voor spasticiteit is SDR. Deze behandeling is 
effectief voor vermindering van de spasticiteit op zowel de 
lange als korte termijn met een gunstig effect op het grove 
motorische functioneren en verzorging. Er moet echter wel 
aan een aantal strenge selectiecriteria worden voldaan om in 
aanmerking te komen voor deze behandeling. Het grootste 
effect van SDR wordt gezien bij de groep lopende kinderen 

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Selectieve dorsale rhizotomie (SDR) is een operatieve ingreep die door het verminderen van spasticiteit 
aan de benen de bewegingsvaardigheden en verzorging kan verbeteren.

2 Strikte selectie van patiënten is van groot belang voor een goed resultaat.

3 Het grootste effect van SDR wordt gezien bij ambulante patiënten (GMFCS I-III) bij wie er minimale afwij-
kingen worden gezien op MRI van het cerebrum.

4 SDR is geen monotherapie; na deze operatieve ingreep zal er nog een intensief revalidatietraject volgen.
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met GMFCS I-III, waarbij er minimale of geen afwijkingen 
zijn op MRI van het cerebrum. Het is belangrijk om te reali-
seren dat SDR geen monotherapie is, maar dat er na deze 
ingreep nog een lang revalidatietraject zal volgen. 

REFERENTIES
1. Oskoui M, Coutinho F, Dykeman J et al. An update on the prevalence of ce-

rebral palsy: a systematic review and meta‐analysis. Dev Med Child Neurol 

2013;55:509-19.

2. MacLennan AH, Thompson SC, Gecz J. Cerebral palsy: causes, pathways, 

and the role of genetic variants. Am J Obstet Gynecol 2015;213:779-88.

3. Mukherjee A, Chakravarty A. Spasticity mechanisms - for the clinician. Front 

Neurol 2010;1:149.

4. WHO. International Classification of Functioning, Disability and Health - Child-

ren & Youth version (ICF-CY). 2007.

5. Rosenbaum PL, Palisano RJ, Bartlett DJ, et al., Development of the gross 

motor function classification system for cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 

2008;50:249-53.

6. Richtlijn Spastische cerebrale parese bij kinderen. Te raadplegen op: https://

richtlijnendatabase.nl/richtlijn/spastische_cerebrale_parese_bij_kinderen/

spastische_cerebrale_parese_-_startpagina.html (bekeken op 7 juli 2018).

7. Novak I, McIntyre S, Morgan C, et al. A systematic review of interventions for 

children with cerebral palsy: state of the evidence. Dev Med Child Neurol 

2013;55:885-910.

8. Mark S. Greenberg. Handbook of Neurosurgery (ebook). Stuttgart: Thieme 

Medical Publishers; 2014.

9. Van Schie PE, Schothorst M, Dallmeijer AJ, et al. Short-and long-term effects 

of selective dorsal rhizotomy on gross motor function in ambulatory children with 

spastic diplegia. J Neurosurg Pediatr 2011;7:557-62.

10. Ingale H, Ughratdar I, Muquit S, et al. Selective dorsal rhizotomy as an alter-

native to intrathecal baclofen pump replacement in GMFCS grades 4 and 5 

children. Childs Nerv Syst 2016;32:321-5.

11. Van Schie PE, Vermeulen RJ, van Ouwerkerk WJ, et al. Selective dorsal rhi-

zotomy in cerebral palsy to improve functional abilities: evaluation of criteria for 

selection. Childs Nerv Syst 2005;21:451-7.

12. Grunt S, Fieggen AG, Vermeulen RJ, et al. Selection criteria for selective 

dorsal rhizotomy in children with spastic cerebral palsy: a systematic review of 

the literature. Dev Med Child Neurol 2014;56:302-12.

13. Eken MM, Harlaar J, Dallmeijer AJ, et al. Squat test performance and execu-

tion in children with and without cerebral palsy. Clin Biomech (Bristol, Avon) 

2017;41:98-105.

14. Ailon T, Beauchamp R, Miller S, et al. Long-term outcome after selective 

dorsal rhizotomy in children with spastic cerebral palsy. Childs Nerv Syst 

2015;31:415-23.

15. Nordmark E, Josenby AL, Lagergren J, et al. Long-term outcomes five years 

after selective dorsal rhizotomy. BMC Pediatr 2008;8:54.

16. Josenby AL, Wagner P, Jarnlo GB, et al. Functional performance in self‐care 

and mobility after selective dorsal rhizotomy: a 10‐year practice‐based follow‐up 

study. Dev Med Child Neurol 2014;57:286-93.

17. Tedroff K, Löwing K, Åström E. A prospective cohort study investigating 

gross motor function, pain, and health‐related quality of life 17 years after selec-

tive dorsal rhizotomy in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2015;57:484-90.

18. Langerak NG, Tam N, Vaughan CL, et al. Gait status 17–26 years after se-

lective dorsal rhizotomy. Gait Posture 2012;35:244-9.

19. Bolster EA, van Schie PE, Becher JG, et al. Long‐term effect of selective 

dorsal rhizotomy on gross motor function in ambulant children with spastic bila-

teral cerebral palsy, compared with reference centiles. Dev Med Child Neurol 

2013;55:610-6.

20. Dudley RW, Parolin M, Gagnon B, et al. Long-term functional benefits of 

selective dorsal rhizotomy for spastic cerebral palsy. J Neurosurg Pediatr 

2013;12:142-50.

21. Josenby AL, Wagner P, Jarnlo GB, et al. Motor function after selective dorsal 

rhizotomy: a 10‐year practice‐based follow‐up study. Dev Med Child Neurol 

2011;54:429-35.

22. Vles GF, Vles JS, van Kleef M, et al. Percutaneous radiofrequency lesions 

adjacent to the dorsal root ganglion alleviate spasticity and pain in children with 

cerebral palsy: pilot study in 17 patients. BMC Neurol 2010;10:52.

23. Motta F, Buonaguro V, Stignani C. The use of intrathecal baclofen pump 

implants in children and adolescents: safety and complications in 200 consecu-

tive cases. J Neurosurg 2007;107(1 Suppl):32-5.

24. Grunt S, Becher JG, van Schie P, et al. Preoperative MRI findings and func-

tional outcome after selective dorsal rhizotomy in children with bilateral spastici-

ty. Childs Nerv Syst 2010;26:191-8.

25. Abbott R, Johann-Murphy M, Shiminski-Maher T et al. Selective dorsal rhi-

zotomy: outcome and complications in treating spastic cerebral palsy. Neu-

rosurgery 1993;33:851-7.

26. Grootveld LR, van Schie PE, Buizer AI, et al. Sudden falls as a persistent 

complication of selective dorsal rhizotomy surgery in children with bilateral spas-

ticity: report of 3 cases. J Neurosurg Pediatr 2016;18:192-5.

27. Buizer AI, van Schie PE, Bolster EA, et al. Effect of selective dorsal rhizotomy 

on daily care and comfort in non-walking children and adolescents with severe 

spasticity. Eur J Paediatr Neurol 2017;21:350-7.

28. VUmc. Selectieve dorsale rhizotomie (SDR). Amsterdam: VUmc; 2005. 

29. O'Brien DF, Park TS, Puglisi JA, et al. Orthopedic surgery after selective 

dorsal rhizotomy for spastic diplegia in relation to ambulatory status and age. J 

Neurosurg Pediatr 2005;103:5-9.

30. Lundkvist A, Hägglund G. Orthopaedic surgery after selective dorsal rhizo-

tomy. J Pediatr Orthop B 2006;15:244-6.


