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Nederlandse zuigelingen 
lopen later los dan Canadese

Is cross-culturele interpretatie van de AIMS verantwoord? 

In Nederland wordt de grofmotorische ontwikkeling van zuigelingen van de geboorte tot het loslopen meestal 
gemeten met de Alberta Infant Motor Scale (AIMS). Dit instrument komt uit Canada. Nederlandse kinderfysiothera-
peuten vragen zich al langer af of de Canadese normwaarden van de AIMS wel passend zijn voor Nederlandse zuige-
lingen. Deze studie toont aan dat specifieke Nederlandse normwaarden noodzakelijk zijn. 

Tekst: Petra Nijmolen, Imke Suir, Marike Boonzaaijer 

en Jacqueline Nuysink

Inleiding
In Nederland worden zuigelingen vaak 
door de kinderfysiotherapeut gezien 
als er vragen zijn over de motorische 
ontwikkeling. Om motorische 
ontwikkeling in kaart te brengen, 
passen kinderfysiotherapeuten veelal 
de AIMS toe. De AIMS is een observatie-
instrument dat in 1994 in Canada is 
gepubliceerd om het niveau van de 
grofmotorische ontwikkeling van een 
zuigeling vlak na de geboorte tot het 
loslopen te kunnen vaststellen.1 Aan 
de hand van normwaarden wordt het 
individuele kind met leeftijdsgenootjes 
vergeleken. In 2013 zijn de normwaarden 
opnieuw beoordeeld voor de Canadese 
populatie. Aanleiding hiervoor waren 
onder meer veranderingen in etnische 
diversiteit van de Canadese bevolking 
en veranderingen in het beleid wegens 
verhoogde kans op wiegendood 
bij slapen op de buik. Hieruit bleek 
dat 20 jaar na dato de vastgestelde 
normwaarden nog steeds geldig zijn voor 
de Canadese kinderen.2 Nederlandse 
kinderfysiotherapeuten signaleren 
echter tijdens het beoordelen van de 
motorische ontwikkeling met de AIMS 
dat Nederlandse kinderen vaak minder 
goed scoren dan zij verwachten op grond 
van hun klinische blik en ervaring. Een 
onterechte lage score kan leiden tot 
onnodige ongerustheid bij ouders of 
overbehandeling. 

In studies naar meetinstrumenten wordt 
regelmatig gerapporteerd dat normwaar-
den uit andere landen niet altijd een op 
een toepasbaar zijn in andere landen, 
zelfs niet als die landen vergelijkbaar zijn.3 
In een Nederlandse pilotstudie onder 
100 kinderen van Fleuren et al.4 werd in 
2007 al aangetoond dat deze groep zich 
trager ontwikkelde. Een tragere grofmo-
torische ontwikkeling van Nederlandse 
jonge kinderen werd ook gevonden bij 
een studie naar een ander meetinstru-
ment, de Bayley Scales of Infant and 
Toddler Development (BSID-III). Bij de 
evaluatie van de normwaarden van de 
BSID-III  bleek dat Nederlandse kinde-
ren in de leeftijd van 3,5 tot 25,5 maand 
zich significant trager ontwikkelen dan 
Amerikaanse kinderen (specifiek qua 
grove motoriek, niet op de andere ontwik-
kelingsdomeinen). Daarom zijn nieuwe 
Nederlandse normwaarden voor de 
BSID-III opgesteld.5,6 De toepasbaarheid, 
of cross-culturele validiteit, van de norm-
waarden van de AIMS is ook in andere 
landen onderzocht. De gerapporteerde 
resultaten liepen uiteen. Syrengelas et al.7 
vonden geen verschil tussen de Canadese 
en Griekse zuigelingen in een steekproef 
van 1068 Griekse zuigelingen. Een andere 
studie bij een steekproef van 795 zuige-
lingen toonde echter aan dat Braziliaanse 
zuigelingen zich langzamer ontwikke-
len volgens de AIMS dan de Griekse en 
Canadese zuigelingen.8

Bij de Nederlandse kinderen was dit voor-
alsnog onvoldoende aangetoond, alleen »

bij een kleine, niet representatieve groep.4 
Voor een goede onderbouwing van kli-
nische beslissingen is het belangrijk om 
inzicht te krijgen in de toepasbaarheid 
van de nu gebruikte Canadese normwaar-
den voor de Nederlandse zuigelingen. 
Het doel van dit onderzoek was om bij 
een voldoende grote en representatieve 
groep Nederlandse kinderen te beoor-
delen of cross-culturele interpretatie 
verantwoord is. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van dezelfde methode als bij de 
Canadese herevaluatiestudie.2

Methode
De AIMS-NL studie is een cross-sectio-
nele studie waarin kinderen in de leeftijd 
van 2 weken tot 19 maanden eenma-
lig beoordeeld zijn op de AIMS met de 
homevideo-methode. Eind 2013 is het 
GODIVA onderzoeksproject in Utrecht 
gestart. GODIVA staat voor Gross mOtor 
Development of Infants using homevideo- 
registration  with the Alberta Infant 
Motor Scale. Binnen dit onderzoek is 
gekeken naar de haalbaarheid en moge-
lijkheid om de ontwikkeling van jonge 
kinderen op afstand te volgen. Hiervoor 
is de AIMS homevideo-methode ontwik-
keld, die goed te vergelijken bleek te zijn 
met een directe observatie.9 Binnen deze 
methode wordt aan ouders gevraagd om 
aan de hand van een checklist en instruc-
tievideo een opname te maken van hun 
kind. Ouders zetten de film(s) in een 
beveiligde digitale omgeving of sturen 
de opnames op via een beveiligde USB-
stick. Het spontane bewegingsgedrag 
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van de kinderen op deze films werd door 
getrainde kinderfysiotherapeuten geme-
ten met de AIMS. 

Participanten
In overeenstemming met de Canadese 
herevaluatiestudie was het doel om mini-
maal 450 Nederlandse zuigelingen in de 
leeftijd van 2 weken tot 19 maanden in 
het onderzoek op te nemen.2 De spreiding 
over de maandelijkse leeftijdsgroepen 
van de AIMS is daarbij vergelijkbaar met 
de verdeling van de originele normerings-
studie van de AIMS. Dit houdt in dat er 
aan het einde en aan het begin van de 
leeftijdscategorieën minder zuigelingen 
zijn getest in verband met het bodem- en 
plafondeffect van de test. Zuigelingen 

met bekende pathologie of een stoornis 
die de motoriek negatief beïnvloedt, wer-
den uitgesloten van deelname. Idealiter 
bestond de steekproef uit 8 procent pre-
mature zuigelingen (zwangerschapsduur 
< 37 weken) en 12 procent zuigelingen 
met een niet-westerse afkomst conform 
de afspiegeling van de Nederlandse 
populatie.10,11

Onder de paraplu van het GODIVA-project 
zijn in verschillende studies gegevens 
verzameld met de homevideo-methode, 
die zijn meegenomen in dit onderzoek.9,12 
Vanaf januari 2014 tot en met april 2018 
zijn aanvullend deelnemers geworven 
specifiek voor het AIMS-NL onderzoek. Zij 
werden benaderd via onder meer sociale 
media, mond-tot-mondreclame en pos-
ters op consultatiebureaus. 

Meetinstrument
De AIMS bestaat uit het observeren van 
de spontane bewegingen van de zuige-
ling op 58 items binnen vier uitgangs-
houdingen. Deze uitgangshoudingen zijn 
rugligging, buikligging, zitten en staan. 
De items worden gescoord als ‘niet geob-
serveerd’, ‘geobserveerd’ of ‘beheerst’. 
De gescoorde items vertegenwoordigen 
samen het motorisch repertoire van de 
zuigeling op het moment van observatie.

Analyse 
Per item werd gekeken naar de leeftijd 
waarop 50 procent van de kinderen het 
item beheerst. 2 Dit wordt de ‘itemloca-
tie’ genoemd. Voor elk item van de AIMS 
werd een logistische regressie uitgevoerd 
om de itemlocatie te berekenen. Het is 
alleen mogelijk items mee te nemen in de 
analyse wanneer er meer dan 10 procent 
of minder dan 90 procent van de zuige-
lingen dat item heeft behaald. Anders 
wordt het aantal zuigelingen te klein om 
de berekening op uit te voeren. De bere-
kende itemlocaties van de Nederlandse 
zuigelingen zijn vergeleken met de item-
locaties van de Canadese kinderen. Net 
als in de originele studie zijn de gemiddel-
den met standaarddeviatie van de totale 

scores van alle kinderen in eenzelfde 
maandelijkse leeftijdsgroep berekend. 
Vervolgens is getoetst of deze verschillen 
significant zijn met behulp van de Welch’s 
test. 

Resultaten
In totaal hebben 499 zuigelingen deel-
genomen aan het onderzoek, van wie 
263 jongens (53 procent). Binnen deze 
groep werden 38 kinderen (7,6 procent) 
te vroeg geboren met een gemiddelde 
zwangerschapsduur van 31,2 weken 
(standaarddeviatie (SD) 3,5). Vanwege 
het verkrijgen van data uit de verschil-
lende GODIVA-studies zijn niet alle 
populatie eigenschappen bekend. Van de 
aanwezige data van 412 deelnemers was 
5,8 procent van niet-westerse afkomst. 
De leeftijd van 170 moeders en 153 vaders 
is bekend, met een modale leeftijd van 
30-35 jaar (43 procent moeders en 39 
procent vaders). Bijna 80 procent van 
de 234 moeders en 229 vaders was hoog 
opgeleid. 
De item-locaties worden in figuur 1 gepre-
senteerd. Van de 58 items werden 13 
items niet meegenomen in de analyse, 
doordat minder dan 10 procent van de 
zuigelingen of meer dan 90 procent het 
item had behaald. Van de overgebleven 

45 items werden de itemlocaties bere-
kend. Bij 42 items bleek dat Canadese 
zuigelingen op een jongere gemiddelde 
leeftijd het item behalen. Het grootste 
verschil was 15,7 weken voor ‘Early step-
ping’ (item 12 Staan): 50 procent van de 
Canadese kinderen toonden dit item op 
een gemiddelde leeftijd van 51 weken 
en Nederlandse kinderen op 66,7 weken. 
Enkele items zijn door de Nederlandse 
kinderen op iets jongere leeftijd 
behaald: item ‘Hands to knees’ (item 
5 Rugligging), ‘Sitting to Prone’ (item 
10 Zitten) en Rolling supine to prone 
without rotation (item 8 Rugligging). 
De verschillen zijn respectievelijk 1 dag, 2 
dagen en 2 weken. Het item ‘Reciprocal 
Creeping’ (item 17 Buikligging) wordt 
zowel bij Canadese als Nederlandse 
zuigelingen op vrijwel dezelfde leeftijd 
gezien (zie bijlage 1 op www.kngf.nl/
fysiopraxis).
In figuur 1 zijn de itemlocaties van de 45 
items voor de Nederlandse zuigelingen 
afgezet tegen de itemlocaties van de 
Canadese zuigelingen. Elk punt geeft een 
item van de AIMS weer dat meegenomen 
is in de analyse. De Nederlandse zuigelin-
gen laten dezelfde volgorde in het beha-
len van de items zien als de Canadese 
zuigelingen. In bijlage 1 is per item weer-
gegeven op welke leeftijd 50 procent van 
de zuigelingen het item liet zien, zowel 
voor de Canadese als de Nederlandse zui-
gelingen.

De verschillen in totaalscores tussen de 
Nederlandse maandelijkse leeftijdsgroe-
pen en de Canadese zijn weergegeven 
in tabel 1 (zie www.kngf.nl/fysiopraxis). 
Meestal waren de verschillen tussen de 
Nederlandse en Canadese groepen sig-
nificant, behalve bij kinderen van 3-4 
maanden oud en 17-19 maanden oud.

Discussie 
De AIMS-NL studie is de eerste studie 
waarin de itemlocaties van de AIMS 
items zijn berekend voor Nederlandse 
zuigelingen en vergeleken zijn met de 
Canadese itemlocaties. Met de berekende 
itemlocaties hebben we nu een beter 
inzicht in de volgorde van de ontwikkeling 
en de verschillen tussen de Canadese en 
Nederlandse zuigelingen. Uit het onder-
zoek is gebleken dat de volgorde waarin 
Nederlandse kinderen de items laten zien 
overeenkomt met de normpopulatie. De 

»

Een onterechte lage score kan leiden 
tot onnodige ongerustheid bij ouders of 
overbehandeling
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Verschil van de itemlocaties van de Nederlandse zuigelingen afgezet tegen itemlocaties van 
de Canadese zuigelingen op de gemiddelde leeftijd (weken) van een gescoord item. 

     Buikligging (pr) Rugligging (sup) Zitten (sit) Staan (st) 

------  
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gemiddelde leeftijd waarop 50 procent 
van de kinderen de meeste AIMS-items 
beheerst, ligt echter aanzienlijk later dan 
bij de Canadese normgroep. 
Deze bevindingen komen overeen met 
het al eerder genoemde onderzoek naar 
de BSID-III, waarbij de leeftijd waarop 
Nederlandse zuigelingen grofmotorische 
mijlpalen tussen 3,5 en 25,5 maand 
bereikten ten opzichte van Amerikaanse 
zuigelingen significant later was. Ook 
voor de BSID-III geldt dat de volgorde van 
de items gelijk is voor de Nederlandse 
kinderen ten opzichte van Amerikaanse 
kinderen.5 In 42 van de 45 items tonen de 
Canadese kinderen een item gemiddeld op 
een jongere leeftijd. Op de drie items waar-
bij de Nederlandse kinderen  gemiddeld 
jonger zijn, zijn de verschillen klein: van 
een dag tot twee weken. Omdat de AIMS 

niet op itemniveau wordt geïnterpreteerd, 
is het ook belangrijk om te kijken naar de 
totaalscores van de AIMS op de verschil-
lende leeftijden. Voor bijna alle maande-
lijkse leeftijdsgroepen verschillen de totale 
AIMS-scores significant, met uitzondering 
van drie leeftijdsgroepen rond de leef-
tijdsgrenzen van de test. Dat kan worden 
verklaard door de kleine variaties in de 
AIMS-scores als gevolg van een bodem- 
en plafond-effect van de AIMS. De AIMS 
wordt volgens Darrah et al.2 als het meest 
gevoelig beschouwd in de periode van 
4-12 maanden. Zo blijkt 74 procent van de 
Nederlandse kinderen onder de 50e per-
centiellijn te scoren bij de Canadese norm-
waarden. Dit is vergelijkbaar met de resul-
taten van de pilotstudies van Fleuren en 
De Kegel.4,13 Fleuren vond dat 75 procent 
van de Nederlandse steekproef van 0-12 

maanden onder het gemiddelde scoort 
ten opzichte van die van de Canadese 
normen.4 De Kegel et al. toonden aan dat 
bijna 65 procent van de Vlaamse kinderen 
onder het 50e percentiel scoort.13 
De uitkomsten van dit onderzoek dragen 
bij aan de discussie die gaande is rondom 
het gebruik van normwaarden van instru-
menten die buiten het land gebruikt 
worden dan waar de gestelde normwaar-
den ontwikkeld zijn.3 Een kracht van dit 
onderzoek is het gebruik van de homevi-
deo-methode, waardoor de bevindingen 
betrouwbaar en transparant zijn. Door 
deze methode was het voor de onderzoe-
kers mogelijk moeilijke punten te bespre-
ken. Dit wordt bevestigd door een hoge 
mate van overeenstemming (Kappa = 
0,98) tussen de twee onderzoekers. 

Beperking 
Met dit onderzoek was het mogelijk een 
substantiële steekproef te onderzoeken. 
Er blijft echter enige onzekerheid of de 
steekproef een goede representatieve 
weergave is van de Nederlandse bevol-
king. In de GODIVA-deelonderzoeken 
zijn niet altijd dezelfde demografische 
vragen gesteld. Het merendeel van de 
ouders was hoogopgeleid. Uit onderzoek 
blijkt dat er een verband bestaat tussen 
hoger onderwijs en betere motorische 
resultaten.14,15,16 Het hebben van een 
minder hoogopgeleide steekproef zou 
waarschijnlijk de verschillen tussen de 
Canadese en de Nederlandse  kinderen 
niet verkleinen, maar mogelijk juist 
vergroten. Bij een kleiner deel van de 
kinderen is hun afkomst onbekend. De 
steekproef bevatte geen representatief 
percentage niet-westerse zuigelingen. 
Het bleek zeer lastig om niet-westerse 
ouders te laten deelnemen aan het 
onderzoek. Taalproblemen en restric-
ties voor het filmen van hun kind waren 
redenen niet aan het onderzoek deel te 
nemen. Met betrekking tot niet-westerse 
kinderen moeten de resultaten van ons 
onderzoek met voorzichtigheid worden 
geïnterpreteerd. Een andere beperking 
van het onderzoek is dat in de leeftijds-
groep 0-3 maanden en 17-19 maanden 
relatief weinig zuigelingen zijn opgeno-
men. Voor Canadese zuigelingen ligt de 
gemiddelde leeftijd lager voor het beha-
len van alle AIMS-items. Het is daarom 
verstandig om meer Nederlandse zuige-
lingen te testen in de hogere leeftijden. »

Figuur 1

Referentielijn veronderstelt Canadese leeftijd is gelijk aan Nederlandse leeftijd

Lineaire lijn met 0 als oorsprong
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Dit geeft een betere spreiding in de sco-
res van de AIMS, waardoor het mogelijk 
wordt om betere uitspraken voor deze 
leeftijden te kunnen doen. Ondanks de 
beperkingen blijkt uit dit onderzoek dat er 
gemeten met de AIMS relevante verschil-
len in ontwikkelingssnelheid zijn tussen 
de Canadese en de Nederlandse kinderen. 

Terughoudendheid  
De AIMS is een gemakkelijk af te nemen 
test is en een veelgebruikt instrument 
om ouders inzicht te geven in de grof-
motorische ontwikkeling van hun kind. 
Daarom is het belangrijk dat er nieuwe 
Nederlandse normen komen voor de 
AIMS. Hiervoor is aanvullend onderzoek 
nodig bij een grotere groep zuigelingen 
die representatief is voor de Nederlandse 
bevolking, met name qua etniciteit. 
Tot die tijd is terughoudendheid bij de 
interpretatie van de score geboden. 
Kinderfysiotherapeuten kunnen voorlo-
pig de bevindingen uit tabel 1  
(zie www.kngf.nl/fysiopraxis) als refe-
rentiekader gebruiken op het moment 
dat een kind volgens de AIMS een moto-
rische achterstand laat zien, terwijl de 
klinische beoordeling van de kinderfy-
siotherapeut anders doet denken. De 
resultaten van dit onderzoek steunen 
de indruk die kinderfysiotherapeuten 

»

WAt kAN De kINDerFySIotherAPeut Met De 
reSultAteN vAN DIt oNDerzoek?
Uit deze studie kunnen we concluderen dat de Canadese normwaarden van de AIMS 
niet geschikt lijken voor Nederlandse kinderen. Nederlandse kinderen ontwikkelen 
zich in een vergelijkbare volgorde, maar in een langzamer tempo dan Canadese kinde-
ren. Dit resultaat beïnvloedt zowel het onderzoek als de klinische besluitvorming op 
basis van AIMS-gegevens, in de zin van mogelijke overbehandeling van zuigelingen en 
onnodige bezorgdheid van ouders. Vervolgonderzoek is nodig, waarbij een grotere en 
representatieve steekproef van Nederlandse zuigelingen gemeten wordt met de AIMS 
om nieuwe Nederlandse normwaarden van de AIMS te kunnen vaststellen. Tot die tijd 
wordt kinderfysiotherapeuten in Nederland geadviseerd om bij de interpretatie van 
de AIMS-scores met Canadese normen rekening te houden met de resultaten van dit 
onderzoek en die, naast andere beschikbare diagnostiek en observaties, met terughou-
dendheid te gebruiken ter ondersteuning van klinische beslissingen bij zuigelingen. 
Deze studie is in oktober 2019 gepubliceerd in Pediatric Physical Therapy journal. Meer 
informatie over de homevideo-methode is te vinden op www.godiva.hu.nl
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Het is belangrijk dat er nieuwe Nederlandse 
normen komen voor de AIMS

Literatuur, bijlage 1 en tabel 1:  
www.kngf.nl/fysiopraxis 

Wat voegt deze studie toe? 
1.  Het is de eerste studie waarin de 

Nederlandse itemlocaties van de 
AIMS worden gepresenteerd.

2.  Nederlandse zuigelingen ontwik-
kelen zich in een vergelijkbare 
volgorde, maar in een langzamer 
tempo dan Canadese zuigelingen.

3.  De Canadese AIMS-normatieve 
waarden lijken niet geschikt te zijn 
voor Nederlandse kinderen.

4.  De studie benadrukt het belang 
van het evalueren van de AIMS-
referentiewaarden in andere lan-
den.

hebben dat de verschillen die zij ervaren 
in de klinische praktijk met betrekking 
tot de AIMS-scores terecht zijn. De stu-
die roept echter ook nieuwe vragen op, 
zoals: welke factoren dragen bij aan de 
grofmotorische ontwikkeling van zuige-
lingen en het grote verschil in de grofmo-
torische ontwikkeling van zuigelingen? 

En hoe erg is het wanneer een kind later 
gaat loslopen?
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