
 
 

 

Samenvatting resultaten ontwikkeling naar volwassenheid  

 

 

PERRIN DECADE heeft inmiddels enkele resultaten over de ontwikkeling van mensen met CP van de 
kindertijd tot in de volwassenheid opgeleverd, en we willen deze in het kort met jullie delen: 

 

Motoriek 

- Het eindniveau van de ontwikkeling van motoriek is lager naarmate de motorische beperking 
ernstiger is. 

- Er is een verschil tussen de ontwikkeling van het kunnen van motorische vaardigheden en het 
daadwerkelijk doen van motorische vaardigheden in het dagelijks leven. Zo kan er enkele jaren 
zitten tussen de ontwikkeling van kunnen springen op één been en regelmatig hinkelen, of tussen 
de ontwikkeling van kunnen rennen en keren en regelmatig rennen waarbij soepel van richting 
wordt veranderd (bv in een spelsituatie). 

- De ontwikkeling van het doen van motorische activiteiten gaat langer door dan die van het kunnen.  
 

Dagelijkse activiteiten 

- De ontwikkeling van het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten (zoals: koken, de was doen) en 
maatschappelijke activiteiten (zoals: werk, omgaan met geld) gaat bij mensen met CP trager dan bij 
mensen zonder CP. Maar, mensen met CP zonder verstandelijke beperking met een milde grof 
motorische beperking behalen hetzelfde eindniveau als mensen zonder CP. 

- Het eindniveau van de ontwikkeling van dagelijkse activiteiten van mensen met CP met een 
verstandelijke beperking en/of ernstige grof-motorische beperking is lager dan dat van mensen met 
CP zonder verstandelijke beperking en een milde grof-motorische beperking. 
 

Sociaal functioneren 

- De ontwikkeling van het uitvoeren van activiteiten op het gebied van communicatie, relaties en 
vrijetijdsbesteding van mensen met CP zonder verstandelijke beperking is vergelijkbaar met die van 
mensen zonder CP 

- Bij (eind-)twintigers met CP wordt de moeite met participeren groter in verschillende 
levensgebieden (bv. wonen, werk, relaties). 

 

Deze resultaten zullen we ook presenteren op internationale congressen in Parijs (ISPRM) en Cincinnati, 
Ohio (AACPDM). Wij zijn nog bezig met het onderzoeken van gezondheidsklachten en voorspellers van 
participatie bij jongvolwassenen met CP.  


