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In deze folder geven we u informatie over de zogenoemde ‘modified Constraint Induced 

Movement Therapy’ (mCIMT) en ‘Bimanual Movement Therapy’ (BiMT) voor uw kind.

Modified Constraint Induced Movement Therapy (mCIMT) programma
Het mCIMT programma is vanuit Zweden ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar 
met:
• cerebrale parese (hersenbeschadiging) of
• OPBL (armletsel door zenuwbeschadiging (OPBL))

CIMT staat voor Constraint Induced Movement Therapy. In deze therapie lokken we 
bewegingen uit van de aangedane arm/hand. Dit doen we met oefeningen. De gezonde arm/
hand zetten we hiervoor vast met bijvoorbeeld een spalk, een sling of een dichtgeknoopte 
mouw. De therapeut bepaalt in overleg met u hoe vaak en hoe lang de arm vastgezet wordt.

Modified Bimanual Movement Therapy (BiMT) programma
Het BiMT is een behandelingsmethode die aansluit op de mCIMT behandeling. Bij BiMt gaat 
het om  het werken met 2 handen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen na een mCIMT 
behandeling beter de aangedane hand kunnen gebruiken, maar dit niet altijd automatisch 
doen bij activiteiten waar 2 handen voor nodig zijn. Daarom is het voor een zo goed mogelijk 
resultaat belangrijk om ook activiteiten met 2 handen te oefenen.

Het revalidatieteam
Binnen het programma krijgt u te maken met het revalidatieteam. Het revalidatieteam bestaat uit:
• een revalidatiearts
• een ergotherapeut (ET)
• en zo nodig een fysiotherapeut, kinderpsycholoog, logopedist en/of maatschappelijk werker

Observatieperiode
Om te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor het mCIMT- BiMT programma, bekijkt 
het revalidatieteam hoe uw kind bij bepaalde activiteiten te werk gaat. Dit noemen we de 
observatieperiode. Deze observatieperiode duurt 2 weken, met 2 afspraken van 1 uur.

Zijn er andere behandelaren betrokken bij de behandeling van uw kind? Dan kunnen dit meer 
afspraken zijn.

mCIMT - BiMT behandeling
0 tot 18 jaar
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Tijdens de observatieperiode
Tijdens de observatieperiode doen we verschillende (gestandaardiseerde) testen. Hierbij leggen we 
de activiteiten waar 2 handen voor nodig zijn vast op video, waarbij we de activiteiten ‘scoren’. Op 
basis hiervan stellen we samen met u en uw kind doelen op.

Na de observatieperiode
Na de observatieperiode bespreekt het revalidatieteam of mCIMT en BiMT een geschikte 
behandeling is voor uw kind. De revalidatiearts neemt over de uitslag hiervan telefonisch contact 
met u op.

Het programma
Is er besloten dat uw kind gaat starten met de behandeling? Dan passen wij het programma aan op 
het niveau van de handfunctie van uw kind. Over het algemeen ziet de opbouw van het programma 
er als volgt uit.

planning therapie frequentie programma

1e  periode 
van 5 weken

• elke week 1x ergotherapie en 
zo nodig 1 x fysiotherapie (60 
min.) in Noordwest

• 6 dagen per week gedurende 
een afgesproken periode 
huiswerk met de ‘gezonde’ 
arm of hand in de mouw 
of  dragen van de spalk

• eventueel kennismaking met 
psycholoog. Vragen en/of 
problemen in het opvolgen 
van de therapie kunt u dan 
bespreken

week 1 reiken

week 2 grijpen

week 3 loslaten

week 4 draaien van 
de onderarm

week 5 fijne grepen

2e  periode 
van 5 weken  

• 1 x per week een videoconsult 
met de ergotherapie

• eventueel kan een 
videoconsult omgezet worden 
in een behandelafspraak met 
de ergotherapie/fysiotherapie 
in Noordwest

week 1-5 Start BiMT 
therapie
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Modified Constraint Induced Movement Therapy’ (mCIMT)
Tijdens de eerste 5 weken krijgt uw kind één keer per week ergotherapie en eventueel 
fysiotherapie. Uw kind krijgt in de behandelingen veel oefeningen. Op de dagen dat uw kind geen 
therapie heeft in Noordwest, gaat u thuis zelf met uw kind oefenen. Dit is nodig om de hand-/
armfunctie maximaal uit te kunnen lokken en te stimuleren. Vanuit het team krijgt u uitleg mee naar 
huis.

Modified Bimanual Movement Therapy (mBiMT)
In deze 2e periode van 5 weken vindt de behandeling plaats via videoconsult. Dit zijn voornamelijk 
wekelijkse afspraken van een half uur met de ergotherapeut. Tijdens deze periode staat de 
samenwerking tussen beide handen centraal. Er kan tijdens deze periode op verzoek eenmalig 
een fysieke afspraak plaatsvinden. Meer informatie over videoconsult vindt u op www.nwz.nl/
videoconsult

Na afloop van deze 2e periode testen wij uw kind nogmaals om te kijken of er vooruitgang is. Ook 
vindt er een evaluatie van het programma plaats. Hiervoor krijgt uw kind 2 afspraken.

Overleg
Tijdens de behandeling vindt overleg plaats met de revalidatiearts en de behandelaars van uw 
kind. Zij bespreken in het overleg hoe de behandeling gaat. Aan het eind van de mCIMT-BiMT 
behandeling heeft u een  afspraak bij de revalidatiearts. De revalidatiearts kan hierbij afspraken 
met u en uw kind maken over de verdere behandeling en het eventueel herhalen van de mCIMT-
BiMT behandeling.

Uw vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de 
afdeling revalidatie. Dit kan op werkdagen tussen 08:30 en 16:30 uur:
• locatie Alkmaar: telefoonnummer 072 – 548 3290

http://www.nwz.nl/videoconsult
http://www.nwz.nl/videoconsult

