
KINDEREN

Piratengroep
De Piratengroep is een behandelvorm voor kinderen met een verminderde armfunctie.
Ergotherapeuten en groepsleiding stimuleren de kinderen om de aangedane arm en hand in te
zetten. De kinderen leren, verkleed als piraat, spelenderwijs de mogelijkheden van de arm en hand
te benutten.  
 

Voor kinderen met verminderde armfunctie (2,5 tot acht jaar) 
Bij kinderen die rond de geboorte een hersenbeschadiging hebben opgelopen (cerebrale parese
of CP), kan het voorkomen dat ze een van de armen minder goed gebruiken. Ze gebruiken bij
voorkeur de andere arm, waardoor het functioneren van de aangedane arm niet verbetert en soms
zelfs verslechtert. Meestal kunnen de kinderen met hun aangedane arm meer dan ze denken. Ook
kinderen met een obstetrisch plexus brachialis laesie of een hemisferectomie kunnen in
aanmerking komen voor deze behandeling.  
 

Hoe werkt de Piratengroep? 
Alle kinderen verkleden zich als piraat. Ook de sling is vast onderdeel van het tenue. Dit is een
mitella waarin de niet aangedane arm buiten spel wordt gezet. De piraten leren om alles met hun
andere hand te doen: de 'piratenhand'. Door middel van spel worden specifieke bewegingen
uitgelokt en door herhaling hiervan neemt het bewegingsgevoel en de spierkracht toe. Ze zwaaien
met hun zwaard, eten met een vork, drinken een piratenborrel, doen diverse spelletjes, maken
muziek en nog veel meer. Er wordt gebruik gemaakt van een speciaal ingericht lokaal en van
prikkelende, stimulerende materialen, spel en muziek.
 
De groep bestaat uit vier tot zes kinderen en de behandeling duurt twaalf weken. De kinderen
komen twee middagen per week bij elkaar. De laatste drie weken hoeven de kinderen de sling niet
meer aan en leren ze de nieuwe bewegingen en vaardigheden toe te passen bij allerlei dagelijkse
activiteiten. Bijvoorbeeld bij het spelen met duplo, knutselen, fietsen, klimmen, aan- en uitkleden
en eten en drinken. Het werken in een groep werkt stimulerend en uitdagend. In de Piratengroep
wordt gebruik gemaakt van een pedagogisch kader om de kinderen een veilige leeromgeving te
bieden.
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Betrokkenheid van de ouders 
Ieder kind oefent die vaardigheden waarvan de ouders of het kind zelf vooraf hebben aangegeven
dat ze belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. Uitgangspunt is een zo groot mogelijke
zelfredzaamheid waarbij de aangedane arm en hand zo optimaal mogelijk wordt ingezet. De
betrokkenheid en inzet van de ouders is hierbij van essentieel belang. Dit is mede bepalend voor
het blijven gebruiken van de nieuwe vaardigheden op de langere termijn, ook als de Piratengroep
is afgelopen.
 

Wat is het effect? 
Uit onderzoek blijkt dat het stimuleren van het gebruik van de aangedane arm en hand goede
resultaten geeft. Hiervoor zijn methoden ontwikkeld waarbij het kind wordt ‘gedwongen’ om de
aangedane arm en hand te gebruiken. Dit gedwongen gebruik wordt modified Constraint Induced
Movement Therapy (mCIMT) genoemd. De Piratengroep is een combinatie van mCIMT en
bimanuele therapie (BIT). Onderzoek naar het effect heeft goede resultaten opgeleverd. De
resultaten van elke piraat worden bij de behandeling gemeten. Door voor- en nametingen te
vergelijken wordt duidelijk wat het effect van de behandeling is.  
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