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Wie	in	beweging	is,	kan	de	bal	verwachten.	Een	

welhaast	Cruijffiaanse	uitspraak,	maar	een	waarheid	

als	een	koe.	Het	is	u	niet	ontgaan:	de	gezondheids-

zorg	staat	onder	druk.	Aanhoudende	economische	

recessie	en	politieke	besluitvorming	alsmede	het	

machtsblok	van	de	zorgverzekeraars	zorgen	voor	

een	veranderd	krachtenspel	waarbij	de	revalidatie	als	

relatief	kleine	speler	stevig	gepositioneerd	dient	te	

worden.	Bewegen	lijkt	het	sleutelwoord,	niet	alleen	

meebewegen,	maar	vooral	ook	doorbewegen,	hoewel	

laatstgenoemde	een	discutabele	behandelvorm	blijft,	

maar	dit	terzijde.

Het	recentelijk	weer	voortreffelijk	door	het	VRA-

bureau	georganiseerde	VRA	Annual	Congress	

leverde	zowel	op	het	programma	zelf	als	rondom	de	

borreltafels	een	uiterst	boeiend	en	wezenlijk	debat	

op	over	de	richting	van	de	beweging	die	de	revalidatie	

moet	gaan	maken.	Aan	de	ene	zijde	de	voorstanders	

van	een	beweging	naar	buiten,	met	een	brede	scoop	

en	inzet	van	alle	competenties	van	de	revalidatie	

voor	alle	mogelijke	diagnosegroepen.	Aan	de	andere	

zijde	de	voorstanders	van	een	smallere	scoop,	met	

het	vizier	op	excelleren	binnen	een	beperkt	aantal	

diagnosegroepen,	opdat	we	niet	worden	weggedrukt	

door	grotere	specialismen	zoals	de	specialistische	

ouderenzorg,	de	neurologie	of	door	sneller	opere-

rende	organisaties	als	de	ZBC’s.

Voor	beide	richtingen	valt	vurig	te	pleiten,	de	waar-

heid	ligt	in	de	toekomst.	Maar	wat	zeker	is:	wie	in	

beweging	is,	kan	de	bal	verwachten.	Bovendien	

heeft	bewegen	als	doel	te	participeren,	de	ultieme	

uitkomstmaat	van	revalidatie.	En	laat	nou	net	de	

	participatie	ineens	een	hot	topic	zijn	binnen	het	kabi-

net	sinds	de	troonrede	van	onze	nieuwbakken	koning	

Willem-Alexander,	waarin	hij	repte	over	de	partici-

patiemaatschappij.	In	feite	is	de	revalidatievisie	dus	

visionair	in	deze	sociaal-maatschappelijke	discussie.	

Ik	zou	zeggen,	minister	Rutte	en	minister	Schippers,	

kom	toch	eens	bij	ons	kijken!

Beweging	is	het	sleutelwoord,	ook	voor	het	NTR.	Zo	

was	er	beweging	binnen	de	redactie	met	het	afscheid	

van	de	onvolprezen	hoofdredacteur	Ben	Drentje.	Hem	

wacht	de	welhaast	mythische	beloning	van	het	vele	

bewegen,	de	endorphine	arousal.	Uw	lijfblad	het	NTR	

zelf	beweegt	zich	steeds	meer	richting	een	tijdschrift	

met	een	sterk	wetenschappelijk	karakter.	Echter,	die	

beweging	kan	alleen	tot	een	perpetuum	immobile	

verworden	als	het	voldoende	gevoed	wordt	door	

wetenschappelijk	impulsen	vanuit	het	lezersbestand.	

Aan	u	deze	beweging	in	stand	te	houden.

Is	er	ruimte	voor	beweging	in	deze	editie	van	het	

NTR?	Welzeker!	Een	nieuwe	beweging	binnen	de	

revalidatie:	de	ervaringsdeskundige	(zie	artikel	

Vollbracht);	het	TOP-artikel	van	Van	den	Berg	et	al.,	

aanbevolen	door	Henk	Stam,	volledig	in	het	teken	

van	bewegen	binnen	de	revalidatiepopulatie;	inspan-

ningsanalyses	in	de	revalidatie	(Nooijen,	Wezenberg),	

rennen	met	racerunner	(Versteegt	et	al),	een	inspi-

rerend	verhaal	over	een	aios	in	beweging	over	de	

landsgrenzen	en	diverse	collegae	die	door	te	bewe-

gen	of	in	beweging	te	komen,	een	prijs	verdienden,	

uitgereikt	tijdens	VRA	najaarscongres	(PhD	Award,	

Ipsen	Revalidatie	Jaarprijs,	Livit	Trofee,	beste	poster,	

beste	presentatie).	Last	but	definitely	not	least,	werd	

collega	Lily	Heijnen	beloond	voor	al	haar	bewegingen	

binnen	de	VRA	en	niet	in	de	laatste	plaats	binnen	dit	

medium,	met	de	prestigieuze	Van	Hoytema	Trofee.	

Kortom,	genoeg	beweging	in	dit	nummer	in	de	hoop	u	

als	lezer	te	bewegen	richting	het	insturen	van	inspire-

rende	kopij.	Als	u	beweegt,	spelen	wij	de	bal	in.

Casper	van	Koppenhagen	

Van de hoofdredacteur 

Beweging geboden

Van de hoofdredacteur
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Een	aantal	jaar	geleden	werd	Niels,	20	jaar,	op	de	klinische	dwarslaesieafdeling	van	Reade	opgenomen.	Hij	had	een	

complete	hoge	dwarslaesie	C4	na	een	ongelukkige	val.	Tijdens	zijn	revalidatie	kwam	hij	in	contact	met	een	oud-

revalidant	die	dezelfde	diagnose	heeft.	De	verpleging	had	bedacht	dat	het	goed	zou	zijn	voor	Niels	om	iemand	te	

ontmoeten	met	een	zelfde	diagnose	om	meer	zicht	te	krijgen	op	zijn	toekomstige	mogelijkheden.	De	man	had	jaren	

geleden	gerevalideerd,	heeft	zijn	eigen	zorgnetwerk	opgebouwd	om	te	kunnen	functioneren,	woont	zelfstandig	in	een	

aangepaste	omgeving	en	heeft	een	eigen	internetbedrijf.	Niels	droeg	tijdens	het	contactmoment	een	joggingpak	en	

zat	in	de	rolstoel	die	door	zijn	moeder	werd		geduwd.	De	man	zei	vrijwel	direct	tegen	Niels:	“wanneer	doe	je	weer	je	

gewone	kleding	aan	in	plaats	van	deze	patiënten	outfit?”	Een	harde	uitspraak,	maar	deze	man	met	dezelfde	beperking	

kon	blijkbaar	een	dergelijke	uitspraak	doen.

De	ervaring	met	revalidatieprocessen	is	dat	mensen	op	een	bepaald	moment	weer	op	zoek	gaan	naar	zichzelf	en	naar	

een	nieuwe	identiteit.	De	makkelijke	joggingbroek	gaat	uit,	de	eigen	kleding	wordt	weer	gedragen	en	vrouwen	gaan	

bijvoorbeeld	weer	make-up	opdoen.	Dat	moment	komt	vrijwel	altijd	vanzelf,	voor	ieder	op	een	ander	tijdstip.	In	dit	

specifieke	voorbeeld	liet	dat	moment	lang	op	zich	wachten,	er	was	een	interventie	nodig	die	hem	verder	bracht	in	zijn	

revalidatieproces.

Tevens	sprak	de	man	Niels	aan	over	zijn	rolstoel	“als	je	onafhankelijk	wil	worden	zal	je	in	een	elektrische	rolstoel	

moeten	gaan	zitten	die	je	met	je	kin	kan	besturen,	dan	kan	je	gaan	waar	je	maar	wil”.	Iedereen	om	Niels	heen,	familie	

en	vrienden,	hebben	ervoor	gezorgd	dat	het	hem	aan	niets	ontbrak,	nadat	hem	zoiets	heftigs	was	overkomen.	Ook	het	

behandelteam	was	voorzichtig	met	Niels,	die	vol	in	het	leven	stond	en	nu	overweldigd	was	door	verdriet	en	onmacht	

over	hetgeen	hem	was	overkomen.	Door	het	contact	met	deze	man	kreeg	Niels	weer	zicht	op	een	toekomst.

Eveline Vollbracht MSW, master social work, maatschappelijk werker, cluster dwarslaesie, amputatie en neuromusculaire aandoeningen Reade 

centrum voor revalidatie en reumatologie, Amsterdam 

Dr. Marike. van der Leeden, fysiotherapeut/onderzoeker Reade en afdeling revalidatiegeneeskunde VU medisch centrum, Amsterdam 

Marco Brok MSW, master social work, regiocoördinator Reclassering  Nederland bureau buitenland, Utrecht 

Prof. dr. Joost Dekker, hoogleraar paramedische zorg, afdeling Revalidatie geneeskunde VU medisch centrum, Amsterdam en Reade centrum 

voor revalidatie en reumatologie, Amsterdam 

Dr. Janneke StolwijkSwüste, revalidatiearts, Meander Medisch Centrum Amersfoort 

Nieuwe beroepsgroep in 
de  revalidatie behandeling: 
 ervaringsdeskundigen
E. Vollbracht, M. van der Leeden, M. Brok, J. Dekker, J.M. StolwijkSwüste

Bij	Reade,	centrum	voor	revalidatie	en	reumatologie	in		Amsterdam,	zijn	sinds	2010	twee	ex-	revalidanten	in	dienst	die	
werkzaamheden	verrichten	als	ervaringsdeskundigen.	Deze	ervaringsdeskundigen	waarvan	één	met	een	beenamputa-
tie	en	één	met	een	dwarslaesie	hebben	ieder	een	diagnosegebonden	groep	(pool)	met	vrijwillige	ervaringsdeskundigen	
samen	gesteld.	De	volgende	definitie	voor	ervaringsdeskundige	wordt	in	Reade	gehanteerd:	‘Een	ervaringsdeskundige	is	
iemand	met	een	doorleefde/verwerkte	ervaring	die	vanuit	zijn	diagnose	gebonden	achtergrond	kennis,	ervaring	en	vaar-
digheden	(van	hemzelf	en	anderen)	deelt	met	lotgenoten	met	als	doel	hun	revalidatieproces	te	bevorderen.	De	erva-
ringsdeskundige	heeft	een	opleiding	gevolgd	om	zijn	ervaringskennis	op	deskundige	wijze	te	delen	met	anderen	en	richt	
zich	op	partici	patie.’	Doelen	van	de	werkzaamheden	zijn:	het	verschaffen	van	perspectief,	bijdragen	aan	emancipatie/	
eigen	regie,	helpen	bij	het	herwinnen	van	empowerment	en	het	coördineren	van	de	pool	van		ervaringsdeskundigen.	



285

2013|6	 Nederlands	Tijdschrift	voor	Revalidatiegeneeskunde					PUBlICAtIe

De	samenleving	is	onderhevig	aan	veranderingen,	

van	een	verzorgingsmaatschappij	gaan	we	nu	over	in	

een	participatiesamenleving.1	De	overheid	legt	meer	

verantwoordelijkheid	bij	de	burgers	en	hun	systeem,	

zij	biedt	niet	meer	alles	kant	en	klaar	aan	maar	

verwacht	ook	iets	terug.	Dit	wordt	actief	burger-

schap	genoemd.2	Aansluitend	aan	deze	ontwikkeling	

wordt	binnen	de	geestelijke	gezondheidszorg	en	

verslavingszorg	al	enige	jaren	structureel	gewerkt	

met	ervaringsdeskundigen.	Ook	in	andere	vakgebie-

den	binnen	de	gezondheidszorg	wordt	werken	met	

ervaringsdeskundigen	aanbevolen.	De	Raad	voor	de	

Volksgezondheid	en	Zorg	zegt	in	een	advies	(2010)	

aan	de	minister	van	Volksgezondheid,	Welzijn	en	

Sport:	‘Een	effectieve	inbreng	van	de	ervaringsdes-

kundigheid	van	zorggebruikers	op	micro-,	meso-	en	

macroniveau	betekent	een	grotere	invloed	van	de	

zorggebruiker	en	uiteindelijk	betere	kwaliteit	van	

zorg’.3	Echter	uit	diverse	onderzoeken	blijkt	dat	

verschillende	organisaties	wel	positief	zijn	over	de	

toepassing	van	ervaringsdeskundige	maar	nog	voor-

zichtig	met	conclusies.	Er	is	veel	behoefte	aan	meer	

onderzoekgegevens.4,5

In	de	revalidatie	is	het	werken	met	betaalde	erva-

ringsdeskundigen	relatief	nieuw.	Diverse	centra	

maken	weliswaar	gebruik	van	ervaringsdeskundigen	

maar	niet	middels	een	vast	dienstverband.	In	Reade	

bleken	er	binnen	de	behandelteams	nog	veel	vragen	

en	onduidelijkheden	over	de	taken	en	de	meerwaarde	

van	betaalde	ervaringsdeskundigen	te	zijn.	Er	waren	

onder	andere	kritische	geluiden	over	de	samenstel-

ling	van	de	pool	en	het	matchen.	(dat	wil	zeggen	

het	koppelen	van	een	ervaringsdeskundige	aan	een	

patiënt).	

Om	deze	redenen	is	er	een	onderzoeksproject	in	

Reade	uitgevoerd	met	als	doel	de	werkwijze	en	inzet	

van	ervaringsdeskundigen	te	verbeteren.

Specifieke	doelstellingen	waren:

•	 Het	verkrijgen	van	meer	duidelijkheid	over	de	func-

tie,	de	meerwaarde	en	de	werkwijze	van	ervarings-

deskundigen.	

•	 Het	verschaffen	van	duidelijkheid	voor	behandel-

teams	en	ervaringsdeskundigen	over	de	inzet	van	

ervaringsdeskundigen	(onder	andere	de	timing	van	

de	interventie	en	de	wijze	van	matchen).

Methode

In	totaal	zijn	vijftien	narratieve	interviews	met	

ervaringsdeskundigen,	behandelaren	en	revalidanten	

afgenomen.	Bovendien	hebben	twee	focusgroepen	

met	in	totaal	53	deelnemers	(ervaringsdeskundigen,	

behandelaren,	revalidanten)	plaatsgevonden.	

De	volgende	vragen	zijn	in	de	interviews	en	focus-

groepen	aan	de	orde	gekomen:	

•	 Waardoor	ervaren	revalidanten	het	contact	met	

een	ervaringsdeskundige	met	een	dwarslaesie	of	

een	beenamputatie	als	wel	of	niet	waardevol	voor	

hun	situatie?	

•	 Waaruit	bestaat	waardevol	ervaren	contact	tussen	

een	ervaringsdeskundige	en	een	revalidant?

•	 Hoe	komt	een	contact	tot	stand	en	wat	is	het	beste	

moment?

•	 Is	een	‘diagnostische	match’	noodzakelijk	bij	con-

tact	met	een	ervaringsdeskundige?

•	 Wat	is	de	invloed	van	de	persoonlijkheidsstijl	van	

een	ervaringsdeskundige?

De	termen:	waardevol,	contact,	diagnostische	match	

en	persoonlijkheid	zijn	als	codes	gebruikt.	De	uitspra-

ken	binnen	de	interviews	en	de	focusgroepen	die	de	

codewoorden	betroffen	zijn	bij	elkaar	geplaatst	in	de	

software	(maxqda)	om	te	structureren.	Hierdoor	was	

het	mogelijk	om	vergelijkingen	en	overeenkomsten	te	

vinden	in	de	uitspraken	van	de	geïnterviewde.	Boven-

dien	werden	de	data	uit	de	interviews	vergeleken	met	

de	data	afkomstig	uit	de	focusgroep-discussies.

Resultaten

Revalidanten	met	een	dwarslaesie	of	beenamputatie	

ervaren	lotgenotencontact	als	waardevol.	De	mate	

waarin	een	contact	als	waardevol	wordt	ervaren	

heeft	te	maken	met	het	tijdstip	van	het	contact	en	

de	persoonlijke	klik	tussen	ervaringsdeskundige	en	

revalidant.	Enkele	revalidanten	willen	meer	informa-

tie	over	de	vrijwillige	poolleden.	De	aanwezigheid	van	

ervaringsdeskundigen,	bij	groepgebonden	voorlich-

tingsbijeenkomsten	wordt	als	positief	beoordeeld.	

Revalidanten	met	een	dwarslaesie	vinden	het	

wenselijk	dat	de	diagnose	van	een	ervaringsdeskun-

dige	zo	dicht	mogelijk	de	eigen	diagnose	benadert.	

Revalidanten	met	een	beenamputatie	vinden	dit	

minder	belangrijk.	

Behandelaren	hebben	behoefte	te	weten	welke	

ervaringsdeskundigen	er	deel	uitmaken	van	de	pool.	

Verder	willen	zij	aan	de	pool	ervaringsdeskundigen	

kunnen	toevoegen	met	specifieke	ervaringskennis	

zoals	bijvoorbeeld	ervaring	met	decubitus.	Enkele	

behandelaren	willen	meer	invloed	uit	kunnen	oefenen	

op	een	match,	die	nu	door	de	betaalde	ervaringsdes-

kundige	wordt	bepaald.

ervaringsdeskundigen	spreken	unaniem	de	wens	uit	

vaker	met	de	groep	ervaringsdeskundigen	bijeen	te	

komen	en	informatie	uit	te	wisselen.	De	vrijwilligers	

uit	de	dwarslaesiepool	willen	vaker	ingezet	worden	bij	

individuele	gesprekken	met	patiënten.
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Zowel	behandelaren,	ervaringsdeskundigen	als	

revalidanten	benoemen	allen	aspecten	die	ze	belang-

rijk	vinden	bij	het	contact	tussen	een	ervaringsdes-

kundige	en	een	revalidant.	Deze	aspecten	zijn:	het	

bieden	van	perspectief,	geven	van	een	voorbeeld,	

het	hebben	van	lotgenotencontact	en	het	geven	van	

antwoord	bij	praktische	vragen.	

Door	revalidanten,	behandelaren	en	ervaringsdeskun-

digen	zijn	verschillende	uitspraken	gedaan	over	de	

begeleiding	die	door	de	betaalde	ervaringsdeskundi-

gen	geboden	wordt.	Volgens	een	aantal	geïnterview-

den	moet	de	begeleiding	van	een	ervaringsdeskun-

dige	meer	gericht	zijn	op	reflectie	van	het	handelen	

naast	de	praktische	en	logistieke	zaken.

Ook	de	wijze	van	contact	leggen	kwam	vanuit	revali-

dantenperspectief	naar	voren,	waarbij	laagdrempelig	

contact	in	groepen	of	in	de	algemene	eetzaal	op	de	

klinische	afdeling	werd	geprefereerd.	Na	een	positief	

ervaren	contact	kan	worden	overgegaan	naar	één	op	

één	contact.	

De	focusgroepen	hebben	helaas	minder	informa-

tie	opgeleverd	dan	verwacht.	De	groepen	waren	

vrij	groot	en	betroffen	een	mix	van	behandelaren,	

revalidanten	en	ervaringsdeskundigen/leden	van	

patiëntenorganisaties	allen	vanuit	heel	Nederland.	

Er	werden	sociaal	wenselijke	antwoorden	gegeven	en	

weinig	kritische	uitspraken	gedaan,	dit	in	tegenstel-

ling	tot	de	gehouden	interviews.	

discussie

Het	huidige	onderzoek	heeft	meer	duidelijkheid	

gecreëerd	voor	behandelteams	en	de	ervaringsdes-

kundigen	over	de	inzet	van	ervaringsdeskundigen,	

alsmede	het	juiste	moment	van	de	interventie	en	de	

wijze	van	matchen.	Het	onderzoek	heeft	een	aanzet	

gegeven	tot	kwaliteitsverbetering	van	de	huidige	

werkwijze.

De	volgende	aanbevelingen	worden	gedaan	naar	

aanleiding	van	het	onderzoek:	

•	 Maak	een	informatiefolder	voor	revalidanten	over	

ervaringsdeskundigen	en	hun	werkzaamheden.	

Presenteer	deze	folder	in	het	behandelteam.

•	 Organiseer	regelmatig	terugkombijeenkomsten	

voor	alle	ervaringsdeskundigen.

•	 Zorg	ervoor	dat	ervaringsdeskundigen	zichtbaar-

der	worden;	organiseer	laagdrempelige	vaste	

‘koffiemomenten’	in	de	huiskamer.

•	 Laat	revalidanten,	na	contact	met	een	ervarings-

deskundige,	een	evaluatieformulier	invullen.

•	 Het	dwarslaesieteam	zal	de	inzet	van	de	vrijwillige	

poolleden	moeten	vergroten.

•	 Stel	richtlijnen	op	waar	begeleiding	van	een	be-

taalde	ervaringsdeskundigen	aan	moet	voldoen.

De	groep	betaalde	ervaringsdeskundigen	binnen	

	Reade	is	uitgebreid	met	vier	nieuwe	ervarings-

deskundigen	en	zij	hebben	allen	niet-aangeboren	

hersenletsel.	Naar	verwachting	wordt	de	groep	

verder		uitgebreid	met	andere	doelgroepen	binnen	de	

revalidatie.	Deze	nieuwe	beroepsgroep,	ervarings-

deskundigen,	zal	zich	ook	verder	gaan	ontwikkelen	

en	heeft	inmiddels	een	eigen	landelijke	beroeps-

vereniging.	Er	zal	verder	onderzoek	moeten	volgen	

om	meer	informatie	te	krijgen	over	de	meerwaarde	

van	ervaringsdeskundigen	als	onderdeel	van	een	

revalidatiebehandeling.	
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Abstract 

Background

This	research	aims	to:	

Clarify	the	role,	added	value	and	method	used	by	

experts	by	experience/peers	within	a	rehabilitation	

center.	

Create	clarity	for	rehabilitation	teams	and	experts	

by	experience	regarding	the	deployment	of	experts	

by	experience	(such	as	timing	of	the	intervention	

and	the	method	of	matching).	

Methods

Fifteen	narrative	interviews:	5	paramedics,	

5		patients	and	5	experts	by	experience	have	been	

interviewed.	Patients	and	experts	by	experience	

had	a	spinal	cord	injury	or	a	leg	amputation.	Additi-

onally	2	focus	groups	discussions,	with	paramedics,	

patients	and	experts	by	experience	took	place.

Data	were	analyzed	with	code	words:	valuable,	

contact,	diagnostic	match	and	personality	

Results

All	patients	appreciated	the	contact	with	the	expert	

by	experience.

Spinal	cord	injury	patients	preferred	an	expert	as	

close	as	possible	to	their	own	diagnosis.	Patients	

with	a	leg	amputation	reckoned	this	less	important.	

Patients	encountered	contact	with	experienced	

	experts	valuable	because	of	four	aspects:	

	perspective,	example,	peers,	and	practical.

The	timing	of	the	contact	in	the	course	of	the	

rehabilitation	process	and	the	chemistry	between	

patient	and	expert	by	experience	was	important	in	

perceiving	a	contact	as	valuable.

Conclusion

All	contacts	with	experts	by	experience	were	valued	

positive.	More	insight	in	timing	and	matching	was	

gained.	More	information	though	is	necessary;	

therefore	standardized	evaluation	of	the	contacts	

will	be	effectuated.	Ten	recommendations	were	

made	with	main	points	of	improvement	such	as:	

	visibility	of	the	experts	by	experience	and	the	

	urgency	of	having	guidelines	for	coaching	the	

experts	by	experience.

Keywords

Peers,	rehabilitation,	spinal	cord	injury,	health	care
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Je vader zegt dat  
Je behekst bent  
vanwege Je handicap

wat kun Je doen?

sMs ‘LiLiane’ naar 4333  
en geef  eenMaLig € 1,50 

Noella (6) uit Oeganda heeft een vergroeiing aan 
haar rug door tbc. Haar moeder is weggelopen 
vanwege haar handicap, haar vader zegt dat ze 
behekst is. Het Liliane Fonds biedt persoons
gerichte en directe hulp aan kinderen als Noella. 
Dat is wat WIJ doen. U kunt ook iets doen. Help 
met een kleine bijdrage en laat een kind met een 
handicap weer meedoen.
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Als	het	niet	mogelijk	is	om	buiten	te	handbiken,	

biedt	een	ergotrainer	(figuur	1)	de	mogelijkheid	om	

binnen	te	trainen	in	een	kleine	ruimte.	Trainen	op	

een	ergotrainer	heeft	het	bijkomende	voordeel	dat	

hiermee	het	vermogen	kan	worden	ingesteld	en	weer-

gegeven,	waardoor	er	controle	is	over	de	weerstand	

en	doelmatig	getraind	kan	worden.	Ergotrainers	

zijn	relatief	goedkoop	(€250)	in	vergelijking	met	

de	kosten	(€1000-€10.000)	van	andere	appara-

tuur	waarmee	het	vermogen	kan	worden	gemeten,	

zoals	een	SRM	systeem	(Schoberer	Rad	Meßtechnik	

SRM	GmbH,	Jülich,	Duitsland),	Powertap	(CycleOps,	

	Madison,	VS),	Ergomo	(Ergomo,	Denver,	VS),	of	

	Cyclus	2	(RBM		Electronics,	Leipzig,	Duitsland).	

Indien	de	reproduceerbaarheid	en	nauwkeurigheid	

van	de	vermogensmeting	van	de	ergotrainer	af-

doende	is,	kan	deze	in	de	toekomst	in	de	revalidatie	

ingezet	worden	als	een	eenvoudig	en	relatief	goed-

koop	middel	om	handbike	trainingen	op	uit	te	voeren	

en	om	testen	mee	te	doen.	Dit	laatste	kan	bijvoor-

beeld	door	eenzelfde	protocol	op	de	ergotrainer	uit	te	

voeren	voor	en	na	een	periode	van	handbike	training,	

en	hierbij	het	hoogst	gehaalde	vermogen	voor	en	

na	met	elkaar	te	vergelijken.	Er	is,	voor	zover	bij	

ons	bekend,	niet	eerder	onderzocht	hoe	nauwkeurig	

het	weergegeven	vermogen	is	van	een	ergotrainer	

wanneer	er	gefietst	wordt	met	een	handbike.	Het	

doel	van	dit	onderzoek	was	om	de	reproduceerbaar-

heid	en	nauwkeurigheid	te	bepalen	van	het	vermogen	

gemeten	met	een	ergotrainer.	

Methode 
Opstelling

De	opstelling	is	te	zien	in	figuur	1.	De	ergotrainer	die	

werd	gebruikt	was	een	Tacx	Flow	(Tacx	BV,	Was-

senaar).	Voor	dit	onderzoek	is	de	fiets-ergotrainer,	

ontwikkeld	voor	een	26	of	28	inch	wiel,	omgebouwd	

voor	een	20	inch	wiel	van	een	handbike.	De	hand-

bike	(Tracker,	Double	Performance,	Gouda)	was	een	

aankoppelhandbike	met	9	versnellingen	(11-12-13-14-

16-18-21-24-28)	met	een	bovenblad	van	36	tandjes.	
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voor handbiketraining en testen
C.F.J. Nooijen, P. Dubbelman, P. ter Horst, R. Broeksteeg, L.J. Valent, H.J.G. van den BergEmons

De	lichamelijke	fitheid	van	mensen	die	afhankelijk	zijn	van	
een	rolstoel	is	over	het	algemeen	laag.1	Deze	lage	fitheid	is	
gerelateerd	aan	gezondheidsrisico’s,	zoals	een	verhoogd	risico	
op	hart-	en	vaatziekten.2,3	Daarnaast	is	bij	mensen	met	een	
chronische	aandoening	gevonden	dat	lichamelijke	fitheid	een	
positieve	invloed	heeft	op	het	uitvoeren	van	dagelijkse	activi-
teiten	en	op	de	kwaliteit	van	leven.4

Uit	eerder	onderzoek	is	gebleken	dat	training	met	een	hand-
bike,	tijdens	en	na	revalidatie,	effectief	is	in	het	verbeteren	van	
de	fitheid	van	mensen	met	een	dwarslaesie.5,6	Afgelopen	de-
cennia	is	handbiken	populair	geworden	in	Nederland	voor	zowel	
mobiliteit	als	recreatiedoeleinden.	In	vergelijking	met	rolstoel	
rijden	heeft	handbiken	het	voordeel	dat	het	efficiënter	is7	en	
minder	piekbelasting	geeft	op	het	schoudergewricht,	waardoor	
minder	overbelastingsklachten	kunnen	worden	verwacht.8

Figuur 1. De opstelling met handbike in ergotrainer. 
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Voorafgaand	aan	de	test	werd	de	band	van	de	

handbike	opgepompt	tot	maximale	druk	(5.5	bar).	

De	roller	van	de	ergotrainer,	verbonden	aan	een	

elektromagnetische	rem,	werd	tegen	de	band	aan-

gedrukt.	De	druk	van	de	roller	op	de	band	werd	als	

volgt	gestandaardiseerd:	de	aandrukrol	werd	met	de	

daarvoor	bestemde	knop	(figuur	2)	in	aangedrukte	

positie	zo	ingesteld	dat	deze	net	de	band	aanraakt,	

maar	zonder	de	band	in	te	drukken.	Vervolgens	werd	

de	knop	nog	eenmaal	volledig	rondgedraaid	(360°)	

tegen	de	klok	in,	zodanig	dat	de	roller	meer	druk	op	

de	band	uitoefende.

Als	gouden	standaard	voor	het	meten	van	het	

vermogen	werd	in	dit	onderzoek	een	PowerTap	

(CycleOps,	Madison,	MI,	VS)	gebruikt.	De	PowerTap	is	

een	vermogensmeter	die	in	de	naaf	van	het	voorwiel	

van	de	handbike	is	ingebouwd.	Op	een	bijbehorende	

PowerTap	computer	kan	het	vermogen	worden	afge-

lezen.	Uit	eerder	onderzoek	is	bekend	dat	met	een	

PowerTap	valide	en	betrouwbaar	het	vermogen	kan	

worden	gemeten.12,13

Protocol

Een	persoon	zonder	lichamelijke	beperkingen	voerde	

een	testprotocol	uit	op	een	handbike	geplaatst	in	

een	ergotrainer.	Het	testprotocol	begon	met	een	

opwarmperiode	van	drie	minuten,	zoals	geadviseerd	

in	de	handleiding	van	de	ergotrainer	voor	het	opti-

maal	kunnen	registeren	van	het	vermogen.	Tijdens	de	

gehele	testperiode	werd	gefietst	met	een	cadans	van	

60	omwentelingen	per	minuut	(rpm).	Deze	cadans	

werd	geregistreerd	met	een	cadansmeter	behorende	

bij	de	ergotrainer	en	weergegeven	op	de	display.	Het	

vermogen	van	de	Tacx	Flow	ergotrainer	kan	op	twee	

manieren	worden	ingesteld:	vermogensstapgrootte	

van	10	Watt	of	op	basis	van	weerstandstappen.	In	dit	

onderzoek	is	gekozen	voor	de	instelling	op	weer-

standstappen.	Hiervoor	is	gekozen	omdat	stappen	

van	10	Watt	relatief	groot	zijn	wanneer	er	gefietst	

wordt	met	een	aankoppelhandbike,	en	bij	instelling	

op	weerstandstappen	zijn	deze	stappen	kleiner.	Het	

vermogen	dat	de	Tacx	Flow	weergeeft	wordt	bepaald	

door	twee	factoren:	de	weerstandstap	en	de	snelheid	

van	de	band	op	de	roller.	Per	weerstandstap	wordt	

de	snelheid	met	een,	voor	ons	onbekende,	formule	

omgerekend	naar	een	vermogen.	In	totaal	kunnen	

er	14	weerstandstappen	op	de	Tacx	Flow	worden	

ingesteld.	Deze	stappen	lopen	van	-4	tot	9,	waarbij	

het	begin	op	-4	een	arbitrair	nummer	is.	Hoe	hoger	

de	weerstandstap,	hoe	hoger	de	remweerstand,	en	

hoe	hoger	de	weerstand.	Op	iedere	weerstandstap,	

werd	op	elke	versnelling,	totaal	9,	gefietst	met	een	

constante	cadans	van	60	rpm.	In	totaal	waren	er	dus	

126	combinaties	(14	weerstandstappen	x	9	versnel-

lingen,	range:	10-130	Watt).	Tijdens	de	gehele	periode	

werd	het	vermogen	weergegeven	op	de	display	beho-

rende	bij	de	ergotrainer	en	op	de	display	behorende	

bij	de	PowerTap,	op	video	vastgelegd.	Er	werd	op	elke	

combinatie	gefietst	tot	de	cadans	constant	was,	en	

dit	werd	dan	voor	een	periode	van	minimaal	drie	se-

conden	volgehouden.	In	verband	met	een	vertraging	

in	weergave	op	de	display	van	de	ergotrainer	werd	op	

de	video	gezocht	naar	een	periode	van	minimaal	drie	

seconden	waarin	de	cadans	constant	60	rpm	was.	

Het	vermogen	aan	het	einde	van	deze	drie	seconden,	

weergegeven	door	de	display	van	de	ergotrainer	en	

van	de	PowerTap,	werd	geregistreerd.	

Het	testprotocol	werd	in	zijn	geheel	tweemaal	

uitgevoerd	op	twee	verschillende	dagen.	Voor	het	

uitvoeren	van	de	tweede	test	werd	de	handbike	uit	de	

ergotrainer	gehaald	en	de	ergotrainer	opnieuw	afge-

steld.	Beide	metingen	werden	uitgevoerd	op	dezelfde	

ergotrainer	(Tacx	1).

Voor	het	bepalen	van	de	reproduceerbaarheid	heb-

ben	we	het	vermogen	weergegeven	door	de	display	

van	de	ergotrainer	vergeleken	tussen	de	eerste	en	

de	tweede	handbiketest.	De	gemiddelde	afwijking	

en	de	grootste	afwijking	werden	berekend.	Voor	het	

bepalen	van	de	nauwkeurigheid	werd	voor	alle	126	

combinaties	(14	weerstand	stappen	x	9	versnellingen)	

het	verschil	bepaald	tussen	het	vermogen	weerge-

geven	door	de	ergotrainer	en	weergegeven	door	de	

PowerTap.	Hierbij	werd	het	gemiddelde	vermogen	

gebruikt	van	de	eerste	en	van	de	tweede	test.	Uit	het	

bepalen	van	de	nauwkeurigheid	werd	duidelijk	dat	

per	weerstandstap	deze	nauwkeurigheid	verschil-

lend	was	en	daarom	werd	per	weerstandstap	het	

verband	bepaald	tussen	het	vermogen	gemeten	met	

de	ergotrainer	en	met	de	PowerTap	met	behulp	van	

regressievergelijkingen.	

Om	te	bestuderen	of	verschillende	Tacx	Flow	ergo-

trainers	hetzelfde	vermogen	weergeven	werd	op	

twee	andere	Tacx	Flow	ergotrainers	(Tacx	2	en	

PUBlICAtIe

Figuur 2. Instellen ergotrainer.
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Tacx	3)	op	twee	versnellingen	(12	en	24)	op	alle	14	

weerstandstappen	het	vermogen	geregistreerd	op	

dezelfde	manier	als	bovenstaand	beschreven.	Deze	

testen	werden	uitgevoerd	op	twee	verschillende	da-

gen.	Het	vermogen	werd	als	betrouwbaar	beschouwd	

wanneer	het	verschil	van	deze	twee	andere	ergotrai-

ners	met	de	ergotrainer	waarmee	de	andere	tests	

zijn	uitgevoerd	(Tacx	1)	kleiner	was	dan	10%.

Resultaten 
De	reproduceerbaarheid	van	de	vermogensmeting	

met	de	ergotrainer	was	hoog.	Bij	vergelijking	van	de	

eerste	en	de	tweede	uitvoering	van	het	testprotocol	

(op	Tacx	1),	werd	op	73	van	de	126	combinaties	(58%)	

exact	hetzelfde	vermogen	geregistreerd.	De	gemid-

delde	afwijking	over	de	overige	42%	was	0.60	Watt,	

waarbij	de	grootste	afwijking	2	Watt	was.	Er	was	

geen	patroon	te	zien	dat	de	afwijking	verschillend	

was	per	weerstandstap.	

In	figuur	3	wordt	de	gemiddelde	afwijking	en	stan-

daard	deviatie	(SD,	in	Watt)	per	weerstandstap,	

van	de	ergotrainer	ten	op	zichtte	van	de	Powertap	

weergegeven.	Bij	de	laagste	weerstandstappen	was	

er	sprake	van	een	overschatting	van	het	vermogen	

weergegeven	door	de	ergotrainer	en	bij	de	hogere	

weerstandstappen	van	een	onderschatting.	Het	

kleinste	verschil	tussen	het	vermogen	gemeten	met	

de	Powertap	en	met	de	ergotrainer	werd	gevonden	

op	weerstandstap	3.	Hierbij	was	de	gemiddelde	

afwijking	0.78	Watt	(SD=0.57).	De	grootste	afwijking	

in	vermogen	van	de	ergotrainer	werd	gevonden	op	

weerstandstap	9,	met	een	gemiddelde	afwijking	van	

-18.78	Watt	(SD=-7.03).	

Het	vermogen	gemeten	met	de	ergotrainer	en	met	

de	Powertap	liet	een	afwijking	zien	die	voor	elke	

weerstandstap	anders	was.	Zie	figuur	4	waarin	voor	

de	laagste	weerstandstap	(-4)	en	voor	de	hoogste	

weerstandstap	(+9)	het	vermogen	gemeten	met	de	

Powertap	uitgezet	is	tegen	het	vermogen	gemeten	

met	ergotrainer.	Voor	alle	weerstandstappen	werd	

een	sterk	verband	gevonden	tussen	het	vermogen	

gemeten	met	de	Powertap	en	met	de	ergotrainer.	Per	

weerstandstap	is	een	regressievergelijking	gemaakt,	

weergegeven	in	tabel	1.	Voor	alle	weerstandstappen	

PUBlICAtIe

Tabel 1.

Instelvariabele Storingsfactor R2

-4 0.809 -	3.204 0.99

-3 0.764 -	2.185 0.99

-2 0.818 -	1.209 0.99

-1 0.895 -	1.693 0.99

0 0.917 -	0.365 0.99

1 0.949 -	2.758 0.99

2 0.974 -	2.936 0.99

3 1.007 -	1.232 0.99

4 1.039 -	0.084 0.99

5 1.174 -	2.853 0.99

6 1.183 -	4.228 0.99

7 1.186 1.191 0.99

8 1.151 -	0.414 0.99

9 1.196 4.291 0.99

Regressievergelijking per weerstandstap (4 tot 9). 

Het vermogen gemeten met de ergotrainer kan met 

onderstaande vergelijking gecorrigeerd worden. 

Gebruik hierbij de instelvariabele en storingsfactor 

behorende bij de weerstandstap waarop gefietst werd.

Vermogen
gecorrigeerd

=(Instelvariabele 
weerstandstap

 * weerge

geven vermogen op ergotrainer) + Storingsfactor
weerstandstap

Figuur 3. Gemiddelde afwijking (in Watt) per weerstandstap tussen het vermogen gemeten 

met de ergotrainer en met de PowerTap.
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is	R2	berekend,	een	maat	die	informatie	geeft	over	de	

mate	waarin	de	opgestelde	regressielijn	overeenkomt	

met	de	werkelijke	data.	R2	was	voor	alle	weerstand-

stappen	hoog	(>0.99).	

Verschillende	ergotrainers	lieten	vergelijkbare	

resultaten	zien.	Vergeleken	met	Tacx	1	was	op	

versnelling	12	voor	Tacx	2	de	gemiddelde	afwijking	

7.7%	(SD=3.6)	en	voor	Tacx	3	was	dit	3.1%	(SD=2.6).	

Op	versnelling	24	was	voor	Tacx	2	de	gemiddelde	

afwijking	2.1%	(SD=1.9)	en	voor	Tacx	3	was	dit	5.1%	

(SD=3.8).	Het	verschil	over	de	verschillende	weer-

standstappen	was	min	of	meer	constant,	zie	figuur	5.	

discussie

De	Tacx	Flow	ergotrainer	is	een	geschikt	meetinstru-

ment	om	op	een	eenvoudige	en	goedkope	manier	

een	indicatie	te	krijgen	van	het	vermogen	gefietst	

met	een	handbike.	De	reproduceerbaarheid	van	het	

vermogen	gemeten	met	een	ergotrainer	was	hoog	

en	diverse	ergotrainers	lieten	vergelijkbare	resulta-

ten	zien.	Het	vermogen	van	de	ergotrainer	liet	een	

afwijking	zien	ten	opzichte	van	de	gouden	standaard	

die	per	weerstandstap	anders	was.	Met	behulp	van	

regressievergelijkingen	kan	het	vermogen	zoals	

gemeten	met	de	ergotrainer	gecorrigeerd	worden.	

De	regressievergelijkingen	zijn	van	toepassing	

voor	dit	type	ergotrainer	(Tacx	Flow),	wanneer	de	

handbike	in	de	ergotrainer	afgesteld	is	zoals	in	de	

methode	beschreven.	Deze	regressievergelijkingen	

toepassen	bij	andere	types	ergotrainers	is	niet	zo-

maar	mogelijk,	omdat	andere	types	mogelijk	andere	

weerstandstappen	hebben	en	het	vermogen	op	een	

andere	manier	bepalen	dan	de	Tacx	Flow.	

In	eerder	onderzoek	werden	andere	types	ergotrai-

ner	gebruikt	en	werden	de	testen	op	een	racefiets	

uitgevoerd,	waardoor	resultaten	niet	goed	vergele-

ken	kunnen	worden	met	de	resultaten	van	het	huidige	

onderzoek.9,10	In	één	van	de	voorgaande	onderzoeken	

werd	dezelfde	conclusie	getrokken	als	in	het	huidige	

Figuur 4. Verband tussen het vermogen van de PowerTap en het vermogen van de ergotrainer voor de laagste 

en hoogste weerstandstap (4 en 9).
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onderzoek,	namelijk	dat	de	reproduceerbaarheid	

van	de	vermogensmeting	met	de	ergotrainer	hoog	

was,	maar	dat	er	ook	een	relevante	afwijking	was	

ten	opzichte	van	de	gouden	standaard.9	In	een	ander	

onderzoek	werd	een	hogere	validiteit	gevonden	dan	

in	het	huidige	onderzoek.10

Een	beperking	van	de	Tacx	Flow	bij	gebruik	met	een	

aankoppelhandbike	is	dat	het	niet	mogelijk	is	om	de	

ergotrainer	te	kalibreren.	Hiervoor	moet	namelijk	

een	snelheid	van	30	km/h	worden	gefietst	wat	met	

een	aankoppelhandbike	voor	de	meeste	mensen	

niet	haalbaar	is.	De	kalibratiewaarde	staat	hierdoor	

standaard	op	0.	Omdat	niet	door	middel	van	kali-

bratie	gecorrigeerd	kan	worden	voor	de	druk	van	de	

roller	op	de	band	en	de	bandenspanning	is	van	groot	

belang	deze	instellingen	te	standaardiseren	zoals	

in	de	methode	beschreven.14	Verder	is	mogelijk	de	

temperatuur	van	invloed	op	de	vermogensmeting,	

maar	deze	parameter	hebben	we	niet	meegenomen.15	

We	verwachten	echter	niet	dat	dit	van	veelbetekende	

invloed	is	geweest,	gezien	op	meerdere	dagen	getest	

is	en	hierbij	vergelijkbare	resultaten	werden	gevon-

den.	Generalisatie	van	de	correctievergelijkingen	

naar	andere	type	handbikes,	met	bijvoorbeeld	andere	

wielgrootte	en	een	ander	aantal	tandwielen,	moet	

nog	verder	worden	onderzocht.	

conclusie 
De	Tacx	Flow	ergotrainer	is	een	betrouwbaar	instru-

ment	voor	het	meten	van	het	vermogen	gefietst	met	

een	handbike.	Met	behulp	van	correctievergelijkingen	

kan	een	goede	indicatie	verkregen	worden	van	het	

gefietste	vermogen	in	Watt.	Belangrijk	is	het	stan-

daardiseren	van	de	bandspanning	en	de	druk	van	de	

roller	op	de	band.	Als	hieraan	voldaan	wordt,	is	de	

Tacx	Flow	ergotrainer	een	eenvoudig	en	goedkoop	

middel	dat	ingezet	kan	worden	in	de	revalidatie	voor	

training	en	onderzoek.
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Abstract

Background

An	ergotrainer,	as	often	used	by	cyclists,	can	also	

be	used	in	combination	with	a	handcycle.	With	an	

ergotrainer	power	can	be	measured,	making	it	pos-

sible	to	cycle	with	controlled	resistance.	However,	

accuracy	of	this	power	measurement	is	unknown.

Aim

To	test	the	validity	and	reliability	of	the	power	mea-

surement	of	the	Tacx	Flow	ergotrainer	combined	

with	a	handcycle.	

Methods

An	able-bodied	person	performed	a	test	protocol	in	

an	add-on	handcycle,	placed	in	a	Tacx	Flow	ergotrai-

ner.	A	PowerTap,	known	to	measure	power	accu-

rately,	was	used	as	the	reference	method.	During	

the	test	protocol	power	(range:	10-130	Watt)	was	

measured	with	the	ergotrainer	and	with	the	Power-

Tap.	The	protocol	was	performed	twice	and	part	of	

the	protocol	was	repeated	on	two	other	Tacx	Flow	

ergotrainers.	

Results

The	power	measurement	with	the	ergotrainer	was	

found	to	be	reliable;	maximal	difference	between	

tests	was	2	Watt	and	difference	between	ergo-

trainers	<10%.	Deviations	were	found	between	

the	ergotrainer	and	the	PowerTap,	but	these	were	

strongly	related	to	the	setting	of	the	ergotrainer.	

For	each	setting	of	the	ergotrainer,	a	correction	

equation	was	made	which	can	be	used	for	adjusting	

the	power.

Conclusion

Using	correction	equations,	a	Tacx	Flow	ergotrainer	

combined	with	a	handcycle	can	be	used	to	measure	

power.	It	is	important	to	standardise	the	tire	pres-

sure	and	the	placement	of	the	handcycle	in	the	er-

gotrainer.	If	these	conditions	are	met,	this	ergotrai-

ner	can	be	used	as	a	simple	and	cheap	instrument	

for	training	and	testing	in	a	handcycle.

Keywords

Handcycle,	power,	training,	testing
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Vragenlijstonderzoek	heeft	eenduidig	aangetoond	

dat	mensen	met	een	chronische	aandoening	over	het	

algemeen	minder	fysiek	actief	zijn	dan	mensen	zon-

der	aandoening.4	Er	is	echter	slechts	weinig	onder-

zoek	beschikbaar	waarin	activiteitenniveaus	objectief	

gemeten	zijn.	Bovendien	zijn	onderzoeken	onderling	

vaak	moeilijk	vergelijkbaar	omdat	er	verschillende	

instrumenten	zijn	gebruikt.

Twee	decennia	geleden	zijn	we	gestart	met	de	ont-

wikkeling	van	een	activiteitenmonitor	(AM)	op	basis	

van	accelerometrie.	Uitgebreid	valideringsonderzoek	

in	de	beginfase	heeft	aangetoond	dat	het	instrument	

valide	is	om	een	set	van	lichaamshoudingen	en	

bewegingen	te	kwantificeren	in	het	dagelijks	leven;	

dit	geldt	zowel	voor	mensen	zonder	aandoening	als	

voor	mensen	met	een	afwijkend	beweegpatroon	

(waaronder	rolstoelafhankelijke	mensen).11,12	De	

afgelopen	jaren	hebben	we	in	diverse	onderzoeken	

de	AM	toegepast	bij	mensen	met	en	zonder	een	chro-

nische	fysieke	aandoening.	In	deze	onderzoeken	was	

de	hardware,	analyse	software,	en	meetprocedure	

	vergelijkbaar,	wat	vergelijking	tussen	de	verschil-

lende	chronische	aandoeningen	mogelijk	maakt.

Doelen	van	het	huidige	onderzoek	waren:	1)	een	over-

zicht	geven	van	de	impact	die	een	chronische	fysieke	

aandoening	kan	hebben	op	het	activiteitenniveau	

zoals	objectief	gemeten	met	accelerometrie,	en	het	

identificeren	van	high-risk	groepen;	2)	het	vergelijken	

van	deze	objectief	gemeten	activiteitenniveaus	met	

niveaus	geschat	door	revalidatieartsen.

Methoden

Deelnemers

We	hebben	in	verschillende	onderzoeksprojecten,	elk	

met	eigen	in-	en	exclusiecriteria	(tabel	1),	het	niveau	

van	dagelijkse	fysieke	activiteit	gemeten.	Het	totale	

onderzoekssample	bestond	uit	461	patiënten	(49%	

man)	met	18	(sub)typen	chronische	fysieke	aandoe-

ningen.	Patiënten	waren	ambulant	of	(deels)	afhan-

Wetenschappelijk	onderzoek	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	revalidatiegeneeskunde,	en	onderzoeksresultaten	

dragen	bij	aan	het	verbeteren	van	het	revalidatiegeneeskundige	handelen.	Veel	relevant	en	goed	nationaal	onderzoek	

blijft	echter	verborgen	voor	Nederlandse	revalidatieartsen,	omdat	dit	wordt	gepubliceerd	in	diverse	internationale	

tijdschriften.	Met	dit	in	het	achterhoofd	heeft	de	redactie	van	het	Nederlands	Tijdschrift	voor		Revalidatiegeneeskunde	

(NTR)	de	hoogleraren	revalidatiegeneeskunde	benaderd	met	het	verzoek	om	een	artikel	dat	om	redenen	van	kwaliteit	

en/of	relevantie	als	‘topper’	wordt	beschouwd	om	te	zetten	naar	een	Nederlandstalig	artikel	voor	het	NTR.	Hierbij	is	

specifieke	aandacht	gevraagd	voor	de	klinische	relevantie.	In	dit	nummer	het	TOP-artikel	van	prof.	dr.	Henk	Stam.

tOP-artikel van prof. dr. H. Stam

Activiteitenspectrum op basis van 
accelerometrie bij mensen met een 
chronische fysieke aandoening
R. van den BergEmons, H. Bussmann, H. Stam

Dr. Rita van den BergEmons, onderzoeker, universitair docent, programma

leider MoveFit, afdeling Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam 

Dr. Hans Bussmann, onderzoeker, universitair hoofddocent, programma

leider MoveFit, afdeling Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam 

Prof. dr. Henk Stam, revalidatiearts, afdeling Revalidatiegeneeskunde, 

 Erasmus MC, Rotterdam

Regelmatig	bewegen	is	belangrijk	voor	de	gezondheid,	kwa-
liteit	van	leven,	het	functioneren,	en	de	individuele	onafhan-
kelijkheid.1-4	Zestig	procent5	van	de	wereldbevolking	haalt	de	
minimaal	aanbevolen	hoeveelheid	fysieke	activiteit6-8	echter	
niet.	Mensen	met	een	chronische	fysieke	aandoening	hebben	
een	nog	grotere	kans	op	een	inactieve	leefstijl	omdat	zij	vaak	
beperkt	zijn	in	hun	normale	dagelijkse	activiteiten	zoals	werk,	
doen	van	het	huishouden,	tuinieren,	en	sporten.9,10

Op	grond	van	het	bovenstaande	zou	verwacht	mogen	worden	
dat	fysieke	activiteit	en	het	promoten	van	meer	bewegen	be-
langrijk	zijn	in	de	revalidatiebehandeling	van	mensen	met	een	
chronische	fysieke	aandoening.	Echter,	in	de	revalidatiebehan-
deling	zijn	deze	aspecten	vaak	onderbelicht,	mogelijk	omdat	
revalidatieartsen	de	mate	en	het	probleem	van	inactiviteit	bij	
hun	patiënten	onvoldoende	onderkennen.
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Tabel 1.

Aandoening* Inclusiecriteria exclusiecriteria†  Aantal  
patiënten

leef-
tijd 
(jaren)

Duur fysieke 
activi tei ten 
(AM,  
% 24 uur)

% 
normaal 
(AM)

% normaal 
(schatting 
artsen)

Aantal 
artsen  
die aan-
doe ning 
scoren 

1.	 Chronische	
	benigne	pijn(23)$

Leeftijd	>	18	jaar,		
>	3	jaar	pijn

Psychiatrische	
	aandoening,	rolstoel

18	(4	man) 44	(11) 10,0	(4,0)	 86 64	(18)§ 23

2a.	 Cerebrale	parese	
–	unilateraal(24)

Leeftijd	25-35	jaar,		
GMFCS‡	I	of	II

Ataxie/dyskinesie,	loop-
hulpmiddelen/rolstoel

16	(7	man) 28	(3) 10,6	(3,5) 95 76	(18)§ 27

2b.	 Cerebrale	parese	
–	bilateraal(16)

Leeftijd	25-45	jaar,		
GMFCS‡	I	of	II

Wilsonbekwaamheid 41	(27	man) 36	(6) 8,9	(3,5) 89# 65	(20)§ 24

2c.	 Cerebrale	parese	
–	bilateraal(16)

Leeftijd	25-45	jaar,		
GMFCS‡	III	of	IV

Wilsonbekwaamheid 15	(8	man) 39	(5) 5,7	(3,1) 56# 49	(21) 24

3.	 Hartfalen(25) Leeftijd	40-75,	stabiel,		
NYHA‡	II-III,	L-ventrikel	
ejectie	fractie	<	40%	

41	(32	man) 59	(11) 7,8	(3,2) 68# Niet		
bepaald

9

4.	 CRPS-1(26,	27)$ Criteria	van	Veldman	en		
CRPS1-gerelateerde	
klachten	in	1	arm

Comorbiditeiten	die	
armgebruik	beïnvloeden

30	(1	man) 55	(15) 11,3	(4,9) 96 70	(17)§ 22

5.	 Guillain-
Barré(28)$

Neurologisch	relatief		
goed	hersteld	en	stabiel,	
ernstig	vermoeid

Andere	oorzaken	voor	
vermoeidheid	dan		
Guillain-Barré

20	(6	man) 49	(12) 10,7	(3,6) 92 48	(16)§ 16

6.	 Lever	transplan-
tatie(29)

Leeftijd	18-65	jaar,	
transplantatie	>	1	jaar,		
merendeel	vermoeid

Multiorgaan	
transplantaties

25	(13	man) 49	(10) 10,5	(4,7) 94 Niet		
bepaald

0

7a.	 Myelomeningo-
cele(15)

Leeftijd	16-30	jaar,		
Hoffer	(13)	I	of	II

31	(19	man) 20,3		
(4,9)

7,8	(4,4) 69# 66	(18) 20

7b.	 Myelomeningo-
cele(15)

Leeftijd	16-30	jaar,		
Hoffer	(13)	III	of	IV

32	(14	man) 20,8		
(4,4)

3,9	(2,2) 34# 48	(20)§ 21

8a.	 Osteoartritis-
heup(30)

Gepland	voor	totale	
gewrichtsvervanging	
<	3	maanden

Leeftijd	>	80	jaar,	rol-
stoel,	niet	zelfstan	dig	
wonen,	osteoartritis	in	
contralateraal	gewricht	
waar	operatie	voor	
nodig	is	<	6	maanden

40	(16	man) 61	(12) 8,8	(4,2) 80& 46	(18)§ 19

8b.	 Osteoartritis-
knie(30)

Zie	8a Zie	8a 44	(20	man) 62	(10) 8,1	(3,8) 72# 53	(19)§ 20

9.	 Post-polio Leeftijd	18-70	jaar,	
ambu	lant,	vermoeid,	
symptomen	in	
minstens	1	quadriceps,	
neuromusculaire	
transmissie	defecten

24	(4	man) 54,5		
(8,9)

9,2	(2,8) 80# 69	(16)^ 14

10.	 Prader-Willi(31) Leeftijd	>	6	jaar Fysiek	of	emotioneel	
niet	in	staat	om	AM	te	
dragen

12	(5	man) 11	(2) 8,7	(2,5) 73# Niet		
bepaald

6

11.	 Dwarslaesie(32) Leeftijd	18-65	jaar,		
initiële	dwarslaesie,	
merendeel	rolstoel-
afhankelijk

Progressieve	of	
psychiatrische	
aandoening,	ambulant	
tijdens	klinische	fase

16	(14	man) 42	(13) 3,4	(3,3) 34# 63	(23)§ 19

12.	 CVA$ CVA	>	1	jaar	geleden,		
binnenshuis	ambulant,		
Brunnstrom	III,	IV,	of	V.

Neurologische	
aandoening,	reuma-
tische/orthopedische	
aandoening,	subarach-
noïdale	bloeding

38	(20	man) 57	(13) 6,8	(4,5) 61# 65	(19) 27

13a.	Transtibiale	
amputatie	–	
traumatisch(33)

Leeftijd	>	16,	>	1	jaar	post-	
trauma,	niet	kunnen	lopen	
met	prothese,	revalidatie	
programma	afgerond

Bilaterale	amputatie 9	(allen	man) 55	(16) 7,0	(2,8) 61& 82	(12)§ 26

13b.	Transtibiale	
amputatie	–	
vasculair(34)

Leeftijd	>	40,	gebruik	van		
prothese,	revalidatie	pro-
gramma	afgerond,	laatste	
behandeling	<	3	maanden

Bilaterale	amputatie 9	(8	man) 57	(10) 4,3	(2,6) 38# 59	(13)§ 26
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kelijk	van	een	handbewogen	rolstoel,	en	de	leeftijd	

varieerde	van	7	tot	81	jaar.

Om	de	impact	van	de	chronische	fysieke	aandoening	

op	het	activiteitenniveau	te	bepalen	hebben	we	

activiteitenniveaus	van	patiënten	vergeleken	met	

leeftijds-	en	geslachtsspecifieke	activiteitenniveaus	

van	mensen	zonder	aandoening	uit	een	referentie-

bestand.	

Objectieve	meting	van	fysieke	activiteit

De	rationale	voor	sensorconfiguratie,	signaalanalyse	

en	de	activiteiten	detectie	procedure	zijn	eerder	

uitgebreid	beschreven.11	De	AM	is	gebaseerd	op	het	

langdurig	ambulant	registreren	van	lichaamshou-

dingen	(liggen;	zitten;	staan),	lichaamsbewegingen	

(lopen,	inclusief	traplopen	en	rennen;	fietsen;	rijden	

in	een	handbewogen	rolstoel,	inclusief	handbiken;	en	

algemeen	[niet-cyclisch]	bewegen)	en	houdingsover-

gangen	in	het	dagelijks	leven.	De	normale	configura-

tie	bestond	uit	vier	accelerometers:	één	op	elke	dij,	

en	twee	ter	hoogte	van	het	sternum	(figuur	1a).	Bij	

mensen	die	(gedeeltelijk)	rolstoelafhankelijk	waren,	

werd	een	additionele	accelerometer	op	elke	pols	

bevestigd	(figuur	1b).	De	accelerometers	waren	ver-

bonden	met	een	draagbare	recorder	die	in	een	tasje	

rond	het	middel	werd	gedragen.	Bij	de	meeste	onder-

zoeksprojecten	werden	mensen	gedurende	48	uur	

gemeten,	tijdens	hun	reguliere	dagelijkse	leven.	We	

instrueerden	deelnemers	om	hun	normale	dagelijkse	

activiteiten	te	continueren,	inclusief	sport	en	thera-

pie;	echter,	deelnemers	mochten	niet	zwemmen	of	

douchen/baden	tijdens	de	meetperiode.	Indien	een	

meetdag	volgens	een	deelnemer	niet	representatief	

was,	werd	deze	dag	niet	in	de	data-analyse		betrokken.	

Met	behulp	van	specifieke	software	werden	de	AM-

uikomsten	berekend.	Voor	elke	patiëntgroep	werd	

bepaald:	1)	‘duur	van	fysieke	activiteiten’,	een	samen-

gestelde	maat	bestaande	uit	de	separaat	gedetec-

teerde	lichaamsbewegingen	lopen,	rijden	in	een	hand-

bewogen	rolstoel/handbike,	fietsen,	en	algemeen	

bewegen,	uitgedrukt	als	percentage	van	24	uur;	en	

2)	het	‘percentage	van	normaal’,	de	gemiddelde	duur	

van	fysieke	activiteiten	van	de	patiëntgroep	gedeeld	

door	de	gemiddelde	duur	van	fysieke	activiteiten	van	

leeftijdsgenoten	zonder	aandoening	(=referentie-

groep)	*	100.	

Schatting	door	revalidatieartsen

We	hebben	daarnaast	een	vragenlijst	voor	dit	

onderzoek	ontwikkeld	waarmee	revalidatieartsen	het	

activiteitenniveau	van	mensen	met	een	chronische	

fysieke	aandoening	hebben	geschat.	We	beschreven	

hierin	essentiële	karakteristieken	(onder	andere	

leeftijd,	geslacht,	in-	en	exclusiecriteria)	van	elke	

patiëntgroep	die	we	met	de	AM	hadden	gemeten.	

Het	activiteitenniveau	hebben	we	gedefinieerd	als	de	

Bij tabel 1:

Duur	van	fysieke	activiteiten	zoals	gemeten	met	een	op	accelerometrie	gebaseerde	activiteiten	monitor	

(AM)	bij	mensen	met	een	chronische	fysieke	aandoening,	uitgedrukt	als	percentage	van	een	24-uurs	

	periode,	vergeleken	met	niveaus	van	mensen	zonder	aandoening	(%	normaal)	en	activiteiten	niveaus	

	geschat	door	revalidatieartsen	(%	normaal).

legenda:

Data	zijn	gemiddelden	(SD),	of	aantallen.	*	CRPS-1:	complex	regionaal	pijn	syndroom	type	1;	$	meetduur	

is	24	uur;	†	in	alle	onderzoeken	werden	patiënten	met	andere	aandoeningen	die	dagelijks	bewegen		kunnen	

beïnvloeden	geëxcludeerd	(oa.	reuma),	patiënten	die	doel	van	het	onderzoek	niet	konden	begrijpen,	en	

	patiënten	die	volledig	afhankelijk	waren	van	een	electrische	rolstoel.	Bovendien	werden	in	een	aantal	onder-

zoeken	ook	fitheidstesten	uitgevoerd.	Daarom	zijn	patiënten	met	contra-indicaties	voor	maximale	fitheids-

testen	ook	geëxcludeerd.	‡	GMFCS:	Gross	Motor	Functioning	Classification	System(14),	NYHA:	New	York	

Heart	Association	classification(35);	&	Activiteitenniveau	van	patiënten	significant	(p	≤ 0,05)	lager	dan	

van	hun	referentiegroep;	#	Activiteitenniveau	van	patiënten	significant	(p	≤ 0,01)	lager	dan	hun	referentie-

groep;	^	significant	(p	≤ 0,05)	verschillend	van	metingen	met	AM;	§	significant	(p	≤ 0,001)	verschillend	van	

metingen	met	AM.

Figuur 1a. Activiteiten

monitor gedragen door 

ambulante persoon.

Figuur 1b. Activiteiten

monitor gedragen door 

rolstoelafhankelijke 

persoon. Daar wordt op 

elke pols een additionele 

accelerometer bevestigd.
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duur	van	de	dag	dat	mensen	fysieke	activiteiten	als	

lopen,	rijden	in	een	handbewogen	rolstoel,	handbi-

ken,	fietsen,	en	niet-cyclische	activiteiten	met	een	

matige	intensiteit	(onder	andere	tuinieren)	uitvoeren,	

overeenkomstig	de	activiteitendetectieprocedure	van	

de	AM.	Het	activiteitenniveau	van	de	leeftijdsgeno-

ten	zonder	aandoening	hebben	we	gesteld	als	norm	

(=100%).	Veertig	Nederlandse	revalidatieartsen	zijn	

gevraagd	om	te	participeren.	De	revalidatieartsen	

waren	niet	op	de	hoogte	van	de	AM	resultaten.	We	

hebben	de	artsen	ook	gevraagd	aan	te	geven	hoeveel	

ervaring	ze	hadden	met	elke	patiëntgroep	(veel,	

matig,	weinig	ervaring).	Per	aandoening	hebben	we	

alleen	de	schattingen	van	de	artsen	gebruikt	die	

aangaven	op	zijn	minst	‘matige’	ervaring	te	hebben	

met	de	aandoening,	en	we	hebben	alleen	de	schattin-

gen	van	artsen	vergeleken	met	de	AM-data	wanneer	

minstens	10	artsen	op	zijn	minst	matige	ervaring	

hadden	met	de	aandoening.

statistische analyse

We	hebben	onafhankelijke	t-testen	gebruikt	om	de	

	activiteitenniveaus	van	de	patiënten	te	vergelijken	

met	die	van	hun	referentiegroep.	We	hebben	een	

normaal	activiteitenniveau	gedefinieerd	als	een	

niveau	≥ 90%	van	het	niveau	van	de	referentie-

groep.		One-sample	t-testen	zijn	gebruikt	om	per	

patiënt	groep	de	activiteitenniveaus	zoals	geschat	

door	revalidatie	artsen	te	vergelijken	met	objectief	

gemeten	activiteit.	Een	p-waarde	≤ 0,05	werd	als	

significant	beschouwd.

Resultaten

Eenendertig	van	de	40	benaderde	revalidatieartsen	

(78%)	heeft	de	vragenlijst	ingevuld.	De	artsen	waren	

van	(universiteits)	ziekenhuizen	(n=7,22%),	revali-

datiecentra	(n=21,	68%)	of	van	beide	(n=3,10%).	Het	

gemiddeld	(SD)	aantal	ervaringsjaren	was	11,4	(8,0).	

Minder	dan	10	revalidatieartsen	hadden	ervaring	

met	patiënten	na	een	levertransplantatie,	patiënten	

met	het	syndroom	van	Prader-Willi,	en	patiënten	met	

hartfalen;	daarom	hebben	we	bij	deze	aandoeningen	

de	AM-data	niet	vergeleken	met	de	schattingen	door	

de	artsen.	

In	tabel	1	worden	de	resultaten	van	de	objectieve	

metingen	met	de	AM	en	de	schattingen	door	reva-

lidatieartsen	per	(sub)type	aandoening	beschre-

ven	(in		alfabetische	volgorde).	Figuur	2	toont	het	

‘percentage	normaal’	zoals	gemeten	met	de	AM,	in	

aflopende	volgorde,	en	het	percentage	normaal	zoals	

geschat	door	de	revalidatieartsen.	Resultaten	van	

de	AM	tonen	dat	sommige	patiëntgroepen	gemid-

deld	een	normaal	activiteitenniveau	(≥ 90%	van	

referentie	populatie)	hadden,	terwijl	andere	geken-

merkt	werden	door	een	zeer	laag	activiteitenniveau,	

met	minder	dan	40%	van	het	niveau	van	de	referen-

tiepopulatie.	

In	vergelijking	met	de	objectieve	metingen,	werd	het	

activiteitenniveau	van	patiënten	met	een	transtibiale	

amputatie	(traumatisch	en	vasculair),	dwarslaesie,	en	

myelomeningocele	(Hoffer	III-IV)13	door	revalidatie-

artsen	significant	(p	<	0,001)	overschat.	Het	activi-

teitenniveau	bij	patiënten	met	CRPS-1,	unilaterale	

cerebrale	parese,	chronisch	Guillain-Barré	syndroom,	

chronisch	benigne	pijn,	bilaterale	cerebrale	parese	

(GMFCS	I-II14),	en	osteoartritis	(heup	en	knie)	werd	

significant	onderschat	(p	≤ 0,001),	zo	ook	bij	patiën-

ten	post-polio	(p	≤ 0,05).

keuze van pRof. dR. henk staM

Een	wetenschappelijk	artikel	kan	om	verschillende	

redenen	door	de	auteurs	(en	hopelijk	ook	door	de	le-

zers)	als	TOP-artikel	beschouwd	worden.	Publicatie	

in	een	hoog	aangeschreven	tijdschrift,	veel	citaties	

door	andere	onderzoekers	in	de	jaren	na	publicatie,	

maar	ook	bevindingen	die	van	grote	invloed	zijn	op	

onze	dagelijkse	revalidatiepraktijk	kunnen	aanlei-

ding	zijn	voor	de	eretitel	TOP-publicatie.	

Ons	artikel	over	het	activiteitenspectrum	bij	

mensen	met	een	chronische	fysieke	aandoening	is	

bijzonder	omdat	het	bijna	20	jaar	onderzoek	samen-

vat.	Het	ontwikkelen	en	toepassen	van	op	accelero-

metrie	gebaseerde	objectieve	activiteitenregistra-

tie	is	een	speerpunt	van	onze	afdeling	sinds	begin	

jaren	90.	De	fysieke	activiteit	van	de	18	patiënten-

groepen	is	met	dezelfde	hard-	en	software	gemeten,	

hetgeen	de	onderlinge	vergelijkbaarheid	enorm	

versterkt.	We	waren	verrast	door	de	grote	onder-

linge	verschillen	en	door	de	erg	lage	niveaus	van	

fysieke	activiteit	van	sommige	diagnosegroepen,	

zoals	spina	bifida,	dwarslaesie	en	amputatie.	Een	

nog	grotere	verrassing	was	dat	revalidatieartsen	

blijkbaar	een	onjuist	beeld	hebben	bij	het	gemiddel-

de	activiteitenpatroon	van	hun	patiënten.	Kennelijk	

onderschatten	we	de	activiteit	van	patiënten	met	

cerebrale	parese,	Guillain	Barré	en	chronische	pijn.	

Zorgelijker	is	dat	we	als	beroepsgroep	de	fysieke	

activiteit	van	mensen	met	dwarslaesie	en	amputatie	

overschatten.

Kortom,	een	TOP-artikel	over	een	breed	spectrum	

van	diagnoses	met	onverwachte	en	relevante	

uitkomsten.	

Henk	Stam
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discussie

Resultaten	van	de	objectieve	metingen	met	de	AM	

laten	zien	dat	slechts	enkele	van	de	bestudeerde	

chronische	aandoeningen	het	activiteitenniveau	niet	

of	nauwelijks	beïnvloeden.	In	de	meeste	gevallen	

was	er	sprake	van	een	fors	lager	niveau	van	fysieke	

activiteit,	tot	minder	dan	40%	actief	van	de	referen-

tiepopulatie;	dit	was	het	geval	bij	transtibiale	ampu-

tatie	(vasculair),	dwarslaesie,	en	myelomeningocele	

(rolstoelafhankelijk).	Dit	komt	overeen	met	een	duur	

van	fysieke	activiteiten	van	minder	dan	1	uur	per	dag,	

in	vergelijking	met	meer	dan	2,5	uur	bij	mensen	

zonder	aandoening.	De	extreem	lage	niveaus	bij	

dwarslaesie	en	myelomeningocele	zouden	verklaard	

kunnen	worden	door	de	rolstoelafhankelijkheid	in	die	

groepen.	Andere	onderzoeken	laten	ook	zien	dat	het	

ambulantieniveau	een	sterke	determinant	is	van	het	

activiteitenniveau.15,16	Maar	ook	andere	barrières,	

	zoals	toegankelijkheid	van	gebouwen	en	gezond-

heidsproblemen,	kunnen	en	zullen	hebben	bijgedra-

gen	aan	de	extreem	lage	activiteitenniveaus.9,10

Over	het	algemeen	waren	de	revalidatieartsen	die	

deelnamen	aan	ons	onderzoek	zich	bewust	van	de	

lage	activiteitenniveaus	bij	de	diverse	chronische	

aandoeningen.	Het	overall	beeld	laat	zien	dat	artsen	

de	activiteitenniveaus	onderschatten	bij	groepen	

die	relatief	hoogactief	zijn,	en	overschatten	bij	de	

groepen	met	de	meest	inactieve	leefstijl.

Dit	onderzoek	kent	natuurlijk	ook	zijn	beperkingen:	er	

is	slechts	48	uur	gemeten,	en	omdat	deelnemers	niet	

konden	douchen/baden	werden	sommige	activiteiten	

misschien	niet	uitgevoerd.	Nieuwe,	draadloze	appa-

ratuur	die	we	tegenwoordig	gebruiken	staat	het	

verwijderen	tijdens	baden	en	douchen,	en	het	gebruik	

tijdens	5	tot	7	dagen	wel	toe.	Andere	beperkingen	

van	ons	onderzoek	zijn	dat	we	specifieke	in-	en	exclu-

siecriteria	hebben	gebruikt,	dat	onderzoekssamples	

relatief	klein	en	heterogeen	waren,	en	dat	niet	alle	

belangrijke	revalidatiedoelgroepen	zijn	geïncludeerd.	

Tot	slot	zijn	de	vragenlijsten,	die	we	bij	de	revalidatie-

artsen	hebben	gebruikt,	niet	gevalideerd.

De	afgelopen	decennia	is	de	levensverwachting	van	

mensen	met	een	chronische	aandoening	verbe-

terd.17-19	Hierdoor	stijgt	het	aantal	leefstijl-gerelateer-

de	gezondheidsproblemen,	en	heeft	een	verschuiving	

plaatsgevonden	van	het	voorkómen	van	beperkingen	

naar	het	voorkómen	van	secundaire	condities.20	

Zowel	de	Wereld	Gezondheids	Organisatie	als	de	

Centers	for	Disease	Control	and	Prevention	hebben	

erkend	dat	een	inactieve	leefstijl	bij	mensen	met	een	

chronische	aandoening	een	zorg	is	voor	de	volks-

gezondheid.5	We	hopen	dat	het	huidige	onderzoek	

zal	leiden	tot	meer	aandacht	van	zorgprofessionals	

voor	een	(meer)	actieve	leefstijl	bij	mensen	met	een	

chronische	fysieke	aandoening	en	tot	aanpassing	van	

het	behandelprogramma.	Revalidatiegeneeskunde	

kan	een	belangrijke	rol	spelen	in	het	promoten	van	

een	actieve	leefstijl	bij	mensen	met	een	chronische	

aandoening.	Revalidatieprofessionals	kunnen	patiën-

ten	informeren	over	de	gezondheidswinst	door	meer	

bewegen,	over	hoe	patiënten	kunnen	sporten	of	meer	

actief	zijn	in	het	dagelijkse	leven,	ze	kunnen	appara-

tuur	en	programma’s	(op	maat)	aanbieden,	en	super-

viseren	tijdens	het	bewegen/sporten.	Het	toevoegen	

van	preventieve	gedragsmatige	strategieën	aan	het	

reguliere	behandelprogramma	kan	leiden	tot	een	

meer	actieve	leefstijl;	er	is	preliminair	bewijs	voor	

de	effectiviteit	van	dergelijke	strategieën	bij	mensen	

met	chronische	aandoeningen.21,22	

Figuur 2. Duur van fysieke activiteiten bij mensen met een chronische fysieke aandoening zoals gemeten met de 

activiteitenmonitor en geschat door revalidatieartsen; uitgedrukt als percentage van niveau van leeftijdsgenoten 

zonder aandoening.

*CRPS1: complex regionaal pijn syndroom type 1, unilaterale CP: unilaterale cerebrale parese, bilaterale CPI/II: 

bilaterale cerebrale parese GMFCS I/II14, MMCI/II: myelomeningocele Hoffer I/II13, bilaterale CPIII/IV: bilaterale 

cerebrale parese GMFCS III/IV14, MMCIII/IV: myelomeningocele Hoffer III/IV.13



300

2013|6	 Nederlands	Tijdschrift	voor	Revalidatiegeneeskunde							tOP-ARtIKel

We	willen	niet	suggereren	dat	mensen	met	een	

chronische	fysieke	aandoening	dezelfde	activiteiten-

niveaus	zouden	moeten	nastreven	als	mensen	zonder	

aandoening.	Huidige	beweegrichtlijnen6-8	zijn	mogelijk	

niet	geschikt	voor	mensen	met	een	chronische	aan-

doening	omdat	de	belasting	tijdens	activiteiten	hoog	

kan	zijn	en	kan	resulteren	in	overbelasting.	Bovendien	

treden	er	door	het	(extreem)	lage	uitgangsniveau	

mogelijk	al	gunstige	effecten	op	bij	relatief	kleine	

aanpassingen	in	het	beweegpatroon.	Toekomstig	on-

derzoek	in	dit	segment	van	de	populatie	moet	gericht	

zijn	op	de	dosis-response	relatie	tussen	bewegen	

enerzijds	en	gezondheid,	kwaliteit	van	leven,	functio-

neren,	en	individuele	onafhankelijkheid	anderzijds.	
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Samenvatting 

Achtergrond	en	doel

Mensen	met	een	chronische	fysieke	aandoening	

zijn	at	risk	voor	een	inactieve	leefstijl.	Doelen	van	

het	onderzoek	waren:	1)	een	overzicht	geven	van	de	

impact	die	een	chronische	fysieke	aandoening	kan	

hebben	op	het	activiteitenniveau	zoals	objectief	

gemeten	met	accelerometrie,	en	het	identificeren	

van	high-risk	groepen;	2)	het	vergelijken	van	deze	

objectief	gemeten	activiteitenniveaus	met	niveaus	

geschat	door	revalidatieartsen.

Deelnemers	en	methoden

We	hebben	de	resultaten	van	metingen	met	een	op	

accelerometrie	gebaseerde	activiteiten	monitor	

bij	18	(sub)typen	chronische	fysieke	aandoeningen	

(461	patiënten)	samengevat.	De	resultaten	werden	

vergeleken	met,	en	uitgedrukt	ten	opzichte	van	

resultaten	van	op	leeftijd	gematchte	mensen	zonder	

aandoening	(referentiegroep).	Daarnaast	hebben	

31	revalidatie	artsen	een	vragenlijst	ingevuld	waar-

mee	het	activiteitenniveau	van	de	diverse	patiënt-

groepen	werd	geschat.	

Resultaten

Bij	slechts	vier	aandoeningen	was	er	sprake	van	een	

normaal	gemiddeld	activiteitenniveau	(≥ 90%	van	

niveau	van	hun	referentiegroep).	Mensen	met	een	

transtibiale	amputatie	(vasculair),	dwarslaesie,	en	

myelomeningocele	(rolstoelafhankelijk)	hadden	het	

laagste	activiteitenniveau,	namelijk	lager	dan	40%	

van	het	niveau	van	hun	referentiegroep.	Over	het	

algemeen	waren	revalidatieartsen	zich	bewust	van	

de	inactieve	leefstijl,	maar	de	ernst	van	inactiviteit	

bij	de	high-risk	aandoeningen	werd	aanzienlijk	

onderschat.	

Conclusie

Dit	is	het	eerste	artikel	dat	een	overzicht	geeft	van	

objectief	gemeten	activiteitenniveaus	bij	diverse	

chronische	fysieke	aandoeningen.	We	hopen	dat	het	

artikel	zal	leiden	tot	meer	aandacht	van	zorgprofes-

sionals	voor	een	(meer)	actieve	leefstijl	bij	mensen	

met	een	chronische	fysieke	aandoening	en	tot	

aanpassing	van	het	behandelprogramma.	
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1.	Hoe	ben	je	ertoe	gekomen	dit	vak	te	kiezen?	

“Toen	ik	werd	uitgeloot	voor	geneeskunde,	ben	ik	

eerst	een	jaar	fysiotherapie	gaan	doen	en	daarna	ben	

ik	psychologie	in	Leiden	gaan	studeren.	Toen	ik	voor	

de	derde	keer	werd	uitgeloot	besloot	ik	hierin	door	

te	gaan.	Ik	koos	voor	de	meest	exacte	richting,	de	

functieleer	psychologie,	omdat	Leiden	geen	specia-

lisatie	in	de	neuropsychologie	bood.	De	functieleer	

gaat	over	het	functioneren	van	het	brein	bij	gezonde	

mensen	en	is	een	goede	vooropleiding,	maar	bereid	

je	niet	voor	op	klinisch	werk.

Ik	heb	dus	ook	geen	klinische	stages	kunnen	doen.	

Mijn	keuzevakken	kon	ik	wel	op	het	gebied	van	

de	neuropsychologie	doen.	En	ik	heb	twee	onder-

zoekstages	gedaan	in	Amerika	en	op	de	afdeling	

bewegingswetenschappen	van	de	VU.	Ik	heb	daarna	

gesolliciteerd	op	een	onderzoekplaats	bij	het	Nivel.	

Ik	heb	gekozen	voor	patiëntgebonden	onderzoek	en	

zit	daardoor	dicht	genoeg	bij	de	patiëntenzorg.”

2.	Waar	gingen	je	afstudeeronderzoek	en	promotie-

onderzoek	over?

“Mijn	afstudeeronderzoek	ging	over	de	relatie		tussen	

bewegen	en	cognitie.	Ik	deed	dit	onderzoek	bij	

gezonde	proefpersonen.	Ik	ben	in	1998	in	Groningen	

gepromoveerd	op	een	onderzoek	naar	apraxie	bij	

patiënten	met	een	beroerte.”

3.	Wat	zijn	de	hoofdlijnen	van	je	onderzoek?

“Dit	zijn:

a.	 Het	bepalen	van	klinische	effectiviteit	en	

kosteneffectiviteit	van	neuropsychologische	

	behandeling.

b.	 Ontwikkeling	en	evaluatie	van	meetinstrumenten	

voor	diagnostiek	en	evaluatie	van	behandeling.	

Meetinstrumenten	bekijken	we	op	verschillende	

niveaus.	Neuropsychologische	testdiagnostiek	

doen	we	vooral	op	functieniveau.	Voor	het	meten	

van	het	effect	van	behandeling	kijken	we	op	

	participatieniveau.

c.	 Factoren	die	van	invloed	zijn	op	het	succes	

van	behandeling.	Ik	bedoel	daarmee	met	name	

persoonlijke-	en	omgevingsfactoren,	want	naar	

letselgerelateerde	factoren	is	al	veel	onderzoek	

gedaan.	Motivatie	voor	behandeling	zou	bijvoor-

beeld	wel	eens	een	grotere	rol	kunnen	spelen	bij	

het	succes	van	revalidatie	dan	letselgerelateerde	

factoren.”

4.	Wat	zijn	de	belangrijkste	onderzoeken	waar	je	nu	

mee	bezig	bent?

“Een	voorbeeld	is	het	ZonMw	revalidatieonderzoek	

Restore4stroke.	Dit	is	gericht	op	participatie	en	

kwaliteit	van	leven	van	patiënten	met	een	beroerte	

Mw. dr. Lily Heijnen, redactie Nederlands Tijdschrift voor Revalidatie

geneeskunde 

Prof. dr. Caroline van Heugten.

elf vragen aan prof. dr. Caroline van Heugten

‘De klinische toepasbaarheid staat 
voor mij op nummer één!’
L. Heijnen

Caroline	van	Heugten	is	bijzonder	hoogleraar	klinische	neuro-
psychologie	in	het	bijzonder	neuropsychologische	behande-
ling.	Hoewel	er	ongeveer	15	hoogleraren	neuropsychologie	
in	Nederland	zijn,	is	zij	de	enige	met	deze	specialisatie.	Zij	is	
	zowel	benoemd	aan	de	faculteit	geneeskunde	(0,5	fte)	als	aan	
de	faculteit	psychologie	(0,5	fte)	van	de	Universiteit	Maas-
tricht.	Dat	is	een	mooie	combinatie	omdat	de	neuropsycho-
logie	zich	in	de	medische	wetenschappen	bevindt	en	de	
	klinische	toepasbaarheid	voor	haar	op	nummer	één	staat.
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en	hun	partners.	Dat	onderzoeken	we	in	vier	verschil-

lende	projecten.

•	 Eén	longitudinale	cohortstudie	waarbij	we	mensen	

twee	jaar	volgen.	Er	wordt	zowel	gekeken	naar	kwa-

liteit	van	leven	en	participatie	als	naar	de	kosten	

gerelateerd	aan	de	beroerte.	En	we	bekijken	wat	de	

invloed	is	van	persoonlijke	factoren	op	participatie	

en	kwaliteit	van	leven	na	twee	jaar.	

•	 Twee	behandeleffectiviteit	studies	naar	de	poliklini-

sche	behandelingen	die	we	hebben	ontwikkeld.	De	

ene	kijkt	naar	de	effectiviteit	van	behandeling	van	

depressie	en	angst	na	een	beroerte	en	de	andere	

naar	de	effectiviteit	van	het	aanleren	van	zelfma-

nagementstrategieën	aan	patiënt	en	partner.	

•	 Het	vierde	onderdeel	is	een	kosteneffectiviteit	

studie	van	de	twee	nieuwe	behandelingen.

Het	doel	van	dit	onderzoek	is	om	concrete	producten	

op	te	leveren	in	de	vorm	van	twee	behandelproto-

collen,	maar	ook	inzicht	in	prognostische	factoren	

–	zoals	persoonlijke	factoren	–	van	invloed	op	uitkom-

sten,	bijvoorbeeld	de	coping	stijl	van	zowel	patiënt	

als	partner.	Is	een	passieve	coping	stijl	slechter?	Zo	

ja,	is	deze	te	beïnvloeden?	En	heeft	een	actievere	

coping	stijl	een	gunstige	invloed	op	het	resultaat	van	

de	behandeling?

De	vier	onderzoekers	in	het	Restore4stroke	consor-

tium	promoveren	in	Utrecht,	Nijmegen	en	Maastricht.	

We	hopen	de	projecten	in	2014	af	te	kunnen	ronden.

Het	tweede	grote	consortium	dat	onderzoek	doet	

op	het	gebied	van	revalidatie	voor	patiënten	met	

hersenletsel	is	het	HCMI	(Hersenen	Cognitie	Maat-

schappelijk	Initiatief).	Het	onderzoek	wordt	uitge-

voerd	met	geld	van	NWO	(Nederlandse	Organisatie	

voor	Wetenschappelijk	Onderzoek).	Het	gaat	hier	om	

bijna	1	miljoen	euro,	dat	NWO	van	de	overheid	heeft	

gekregen	uit	het	fonds	economische	structuurver-

sterking	(FES)	waarin	aardgasbaten	werden	gestort.	

Hiermee	zijn	vier	aios	en	een	postdoc	gefinancierd.	

Omdat	het	gaat	om	een	maatschappelijk	initiatief,	

hebben	we	de	opdracht	gekregen	om	reeds	bestaan-

de	behandelingen	breder	toepasbaar	te	maken	voor	

andere	groepen.	Als	voorbeeld:	Groningen	heeft	een	

behandelprogramma	voor	executieve	problemen	na	

hersenletsel	ontwikkeld	dat	effectief	is	gebleken.	In	

het	kader	van	het	HCMI-programma	wordt	nu	onder-

zocht	of	het	behandelprogramma	in	aangepaste	vorm	

werkt	bij	patiënten	met	Parkinson.	

De	onderzoekers	werken	in	Utrecht,	Groningen,	

	Rotterdam,	Nijmegen	en	Maastricht.	Het	onderzoeks-

programma	is	naar	verwachting	in	de	tweede	helft	

van	2014	klaar	en	dan	kunnen	de	behandelprotocol-

len	de	praktijk	in.”

5.	Met	wie	werk	je	samen	in	het	kader	van	onder-

zoek?

“In	Maastricht	werken	twee	postdoc’s	en	twee	

universitair	docenten	in	mijn	onderzoek	in	de	beide	

vakgroepen	waar	ik	aangesteld	ben.	Ik	werk	bij	de	

faculteit	psychologie	bij	de	vakgroep	neuropsycho-

logie	en	psychofarmacologie;	bij	de	faculteit	genees-

kunde	ben	ik	aangesteld	bij	de	vakgroep	psychiatrie	

en	neuropsychologie.	Daarnaast	werk	ik	binnen	de	

universiteit	natuurlijk	met	allerlei	vakgroepen	samen,	

zoals	revalidatiegeneeskunde,	neurologie,	ouderen-

zorg,	transmurale	zorg	en	health	services	research.

Het	bovengenoemde	onderzoek	Restore4stroke	

is	een	samenwerking	van	Maastricht	met	het	Ken-

niscentrum	Revalidatiegeneeskunde	Utrecht	(Anne	

Visser,	Marcel	Post	en	Vera	Schepers)	en	de	afdeling	

revalidatiegeneeskunde	van	de	universiteit	Nijmegen	

(Sander	Geurts	en	Luciano	Fasotti).	Daarnaast	wer-

ken	vele	professionals	vanuit	revalidatieafdelingen	en	

instellingen	mee	aan	het	onderzoek.	

In	het	HCMI-programma	werk	ik	ook	samen	met	twee	

andere	groepen;	in	Groningen	met	Joke	Spikman	en	

in	Rotterdam	met	Gerard	Ribbers.

Hoeveel	promovendi	begeleidt	je?

Ik	ben	betrokken	bij	12	projecten	met	promovendi,	

deels	in	Maastricht	en	deels	elders.	Ik	ben	dus	afwis-

selend	eerste	of	tweede	promotor.”

6.	Participeer	je	ook	in	internationaal	onderzoek?

“Ik	werk	samen	met	Derick	Wade	in	Oxford	en	bege-

leidt	met	hem	en	andere	onderzoekers	twee	promo-

vendi.	Dat	zijn	beiden	revalidatieartsen	die	naast	hun	

klinisch	werk	ook	onderzoek	doen	naar	de	gevolgen	

van	hersenletsel.	Daarnaast	zijn	er	samenwerkings-

verbanden	met	Jennie	Ponsford	(Melbourne),	Tamara	

Ownsworth	(Brisbane),	George	Prigatano	(Phoenix),	

Jon	Evans	(Glasgow).	De	samenwerking	bestaat	er	

meestal	uit	dat	er	een	uitwisseling	is	van	onderzoe-

kers	die	voor	een	project	bij	een	andere	groep	gaan	

werken.”

	

7.	Welke	rol	speel	je	bij	het	onderwijs	op	je	eigen	

vakgebied	en	in	de	revalidatiegeneeskunde?	

“Ik	geef	onderwijs	aan	de	universiteit	waarbij	ik	

vooral	Master	en	Research	Master	studenten	neuro-

psychologie	opleid.	Ik	ben	bijvoorbeeld	stagecoördi-

nator	van	beide	opleidingen.	Studenten	participeren	

bovendien	vaak	in	onze	promotieonderzoeken	als	sta-

giaire.	Daarnaast	geef	ik	les	bij	diverse	postdoctorale	

opleidingen	in	de	psychologie	zoals	de	GZ-opleiding	

en	de	landelijke	specialistenopleiding	tot	klinisch	

neuropsycholoog.	

Als	een	student	geneeskunde	een	onderzoeksstage	

op	mijn	interessegebied	wil	doen,	kan	dat	ook.	In	

Utrecht	ben	ik	momenteel	ook	nog	betrokken	bij	

INteRVIew
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diverse	onderzoeksprojecten	van	aios	revalidatie-

geneeskunde;	dit	doe	ik	samen	met	Anne	Visser.	

De	laatste	jaren	verzorg	ik	presentaties	tijdens	de	

basiscursussen	van	de	VRA	op	het	gebied	van	CVA	

en	traumatisch	hersenletsel.	

Ook	was	ik	destijds	een	van	de	coördinatoren	van	

de	VRA-SGO-cursus.”	

8.	Waar	moet	het	wetenschappelijk	onderzoek	zich	

in	de	komende	jaren	volgens	jou	op	richten?	

“Wat	mij	betreft	op	twee	aspecten	binnen	mijn	vak-

gebied.	Op	dit	moment	moeten	de	neuropsychologen	

bij	de	behandeling	volstaan	met	het	de	patiënt	leren	

leven	met	zijn	beperkingen	en	het	gebruik	maken	van	

compensatiestrategieën.	Met	de	uitkomsten	van	het	

hersenenonderzoek	van	de	afgelopen	tien	jaar	moet	

het	mogelijk	zijn	om	te	gaan	streven	naar	functieher-

stel,	ook	al	zijn	de	mogelijkheden	op	dit	moment	nog	

beperkt.	De	functietraining	die	nu	gedaan	wordt	laat	

wel	verbetering	zien	op	de	taken	die	getraind	worden,	

maar	het	resultaat	generaliseert	niet	naar	activi-

teiten	in	het	dagelijks	leven	op	participatieniveau.	

Ik	hoop	dat	we	de	komende	tien	jaar	daar	verder	

mee	komen.	De	mensen	die	onderzoek	doen	naar	de	

plasticiteit	van	het	brein	gebruiken	niet	de	uitkomst-

maten	die	voor	ons	in	de	revalidatie	van	belang	zijn.	

Ik	zou	heel	graag	een	brug	slaan	tussen	het	neuro-

wetenschappelijk	onderzoek	en	het	revalidatieonder-

zoek	op	dit	gebied.	

Het	tweede	is	dat	er	een	grote	groep	mensen	met	

hersenletsel	niet	gezien	wordt	en	later	mogelijk	wel	

problemen	krijgt.	Van	de	mensen	met	traumatisch	

hersenletsel	is	80%	licht	aangedaan,	zij	bezoeken	

vaak	alleen	maar	een	spoedeisende	hulp	of	de	huis-

arts.	De	vraag	is	welke	mensen	na	licht	traumatisch	

hersenletsel	risico	lopen	op	late	gevolgen.	Het	blijkt	

dat	25%	na	drie	maanden	nog	niet	terug	is	naar	werk	

of	school.	Voor	deze	mensen	is	er	nog	te	weinig	aan-

dacht	zowel	in	de	kliniek	als	bij	het	onderzoek.	Het	

is	belangrijk	om	deze	groep	te	kunnen	identificeren,	

zodat	we	deze	patiënten	in	een	vroeg	stadium	kunnen	

zien	en	adequate	zorg	kunnen	bieden.	Hier	is	goed	

prognostisch	onderzoek	voor	nodig.”

9.	Welke	kansen	zie	je	voor	de	komende	periode?

“Het	multidisciplinaire	revalidatieteam,	dus	zowel	

de	revalidatiearts	als	de	psycholoog	en	de	andere	

teamleden,	moeten	breed	denken	op	het	gebied	van	

maatschappelijke	participatie.	Want	in	de	nieuwe	

visie	op	zorg	van	de	overheid	is	plaats	voor	het	bege-

leiden	van	grote	groepen	vanuit	de	multidisciplinaire	

revalidatie	omdat	de	overheid	streeft	naar	zelfstan-

digheid	van	de	burgers	en	het	zolang	mogelijk	thuis	

wonen.	Bij	het	monitoren	van	chronische	zieken	heeft	

de	huisarts	het	nadeel	dat	hij	bijvoorbeeld	maar	vier	

patiënten	met	een	beroerte	ziet.	Het	is	dan	van	be-

lang	de	zichtbaarheid	van	de	revalidatie	in	de	eerste	

lijn	te	vergroten.”

10.	Wat	wil	je	de	komende	periode	in	je	carrière	

realiseren?	

“Een	belangrijke	ontwikkeling	waar	ik	mee	bezig	

ben,	is	het	opzetten	van	een	Hersenletsel	Centrum	

Limburg	bedoeld	voor	patiënten	die	niet	of	in	een	

later	stadium	gezien	worden	en	die	vaak	onzichtbare	

problemen	hebben.	Dit	centrum	gaat	bestaan	uit	een	

multidisciplinaire	polikliniek	met	daaraan	gekoppeld	

onderzoek,	onderwijs	en	maatschappelijke	activitei-

ten.	Een	beetje	vergelijkbaar	met	de	Alzheimercentra	

in	Nederland.	Ik	heb	een	startsubsidie	aangevraagd	

bij	de	provincie	Limburg	en	hoop	binnenkort	te	horen	

of	zij	dit	een	goed	plan	vinden.	Ik	ga	uit	van	een	

groeimodel	van	tien	jaar	en	samenwerking	met	alle	

vijf	de	Limburgse	ziekenhuizen.	Het	moet	uiteinde-

lijk	een	nieuw	academisch	behandelaanbod	worden	

dat	als	reguliere	zorg	gefinancierd	gaat	worden.	De	

investering	van	de	provincie	wordt	‘terugbetaald’	

doordat	de	zorg	in	het	reguliere	aanbod	wordt	opge-

nomen,	het	onderzoek	via	externe	subsidiekanalen	

wordt	voortgezet	en	het	centrum	stageplaatsen	op-

levert	die	in	het	reguliere	onderwijsaanbod	indalen;	

bovendien	geven	wij	wat	terug	aan	de	Limburgse	

bevolking	in	de	vorm	van	kennis	en	maatschappelijke	

activiteiten	zoals	lezingen,	workshops	en	folders.”

11.	Is	er	iets	dat	je	moeilijk	vind	in	je	werk?

“Ja,	omdat	ik	zelf	niet	in	de	kliniek	werk	ervaar	ik	

soms	spanningen	tussen	wat	de	onderzoeker	wil	en	

wat	de	kliniek	vraagt.	Daar	moet	je	mee	leren	om-

gaan.	Verder	is	een	bedreiging	dat	er	steeds	minder	

mogelijk	is	omdat	de	financiering	van	onderzoek	

steeds	moeilijker	wordt.	Je	moet	tegenwoordig	vaak	

een	internationale	samenwerking	aangaan	om	geld	

te	genereren.	En	internationaal	werken	is	gecompli-

ceerd	omdat	andere	landen	andere	gezondheidszorg-

systemen	hebben	en	er	vaak	andere	meetinstrumen-

ten	gebruikt	worden.	Ik	ben	overigens	van	mening	

dat	we	op	mijn	vakgebied	in	Nederland	nog	genoeg	

onderzoek	moeten	doen	voordat	we	het	in	internatio-

naal	perspectief	moeten	plaatsen.”
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Een	hoge	leeftijd,	een	meer	proximale	amputatie,	een	

lage	cognitie	en	lage	functionaliteit	voorafgaand	aan	

de	amputatie	zijn	factoren	die	de	kans	op	succesvolle	

protheserevalidatie	negatief	beïnvloeden.	Ook	de	

aanwezigheid	van	een	amputatie	als	gevolg	van	vas-

culaire	deficiëntie	wordt	geassocieerd	met	een	lagere	

kans	op	een	goede	loopvaardigheid	met	een	prothe-

se.	Deze	factoren	zijn	belangrijke	voorspellers	die	het	

gekozen	behandeltraject	mede	bepalen,	maar	ze	zijn	

niet	veranderbaar	en	daarmee	geen	aangrijpingspunt	

voor	behandelaren	om	loopvaardigheid	van	pa	tiënten	

met	een	prothese	te	verbeteren.	Om	te	komen	tot	

zinvolle	interventies	die	leiden	tot	het	bevorderen	

van	de	loopvaardigheid	is	kennis	over	de	onderlig-

gende	oorzakelijke	mechanismen	van	belang.	Naast	

dat	mensen	die	lopen	vaak	problemen	ondervinden	

met	betrekking	tot	stomp-	en	fantoompijn,	wonden	

en	problemen	met	de	fitting	van	de	prothese,	kost	

lopen	met	een	prothese	veel	meer	energie	dan	lopen	

met	twee	intacte	benen.	Als	daarnaast	de	beschik-

bare	aerobe	capaciteit	is	verlaagd	resulteert	dit	in	

een	verhoogde	relatieve	aerobe	belasting	tijdens	het	

lopen.	Lopen	wordt	voor	deze	mensen	daardoor	een	

uitdagende,	en	vooral	erg	vermoeiende,	en	wellicht	

wel	niet	realiseerbare	zware	activiteit.	Om	te	komen	

tot	effectieve	revalidatieadviezen,	is	het	van	belang	

dat	er	informatie	beschikbaar	is	over	enerzijds	de	

aerobe	belasting	tijdens	het	lopen	en	anderzijds	de	

aanwezige	aerobe	capaciteit	en	de	mate	waarin	deze	

factoren	de	loopvaardigheid	kunnen	beïnvloeden.	In	

mijn	proefschrift	heb	ik,	in	samenwerking	met	mijn	

coauteurs,	de	aerobe	capaciteit	en	de	factoren	die	de	

aerobe	belasting	beïnvloeden	onderzocht	bij	mensen	

die	lopen	met	een	beenprothese.	

de aeRobe capaciteit

De	aerobe	capaciteit	is	afhankelijk	van	het	vermogen	

van	het	cardiovasculaire	en	respiratoire	systeem	

om	de	actieve	spieren	van	zuurstof	te	voorzien	en	

van	het	vermogen	van	de	spieren	om	die	zuurstof	te	

gebruiken.	De	grootte	van	de	aerobe	capaciteit	is,	

naast	een	genetische	factor,	afhankelijk	van	geslacht,	

leeftijd	en	de	mate	waarin	iemand	lichamelijk	actief	

is.	De	leefstijl	van	de	meeste	oudere	mensen	die	een	

amputatie	hebben	ondergaan	kenmerkt	zich	door	een	

lange	periode	van	inactiviteit	voorafgaand	en	na	de	

operatie.	Deze	mensen	zullen	naar	alle	waarschijnlijk-

heid	een	verlaagde	aerobe	capaciteit	hebben	verge-

leken	met	niet-geamputeerde	mensen	van	een	zelfde	

leeftijd.	

Dr. Daphne Wezenberg is onderzoeker aan het MOVE Research Institute 

Amsterdam, Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amster

dam & Heliomare Research & Development, Wijk aan Zee  

Momenteel is zij betrokken bij het FITALL onderzoek. Binnen dit onderzoek 

wordt de aerobe capaciteit en belasting van de mensen die een beenamputa

tie hebben ondergaan, bij aanvang en aan het eind van het revalidatie traject 

onderzocht. Daarnaast is Daphne werkzaam op de Haagse Hogeschool bij de 

opleiding Bewegingstechnologie en binnen het Lectoraat Gezonde Leefstijl 

in een Stimulerende Omgeving van de Haagse  Hogeschool.  
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Het	ondergaan	van	een	beenamputatie	is	een	drastische	chi-
rurgische	ingreep,	die	grote	gevolgen	heeft	voor	het	functio-
neren.	Mensen	die	na	een	amputatie	in	staat	zijn	om	te	lopen	
met	een	prothese,	zijn	functioneel	onafhankelijker	en	hebben	
een	hogere	kwaliteit	van	leven	dan	mensen	die	in	een	rolstoel	
belanden.	Maar	lopen	met	een	prothese	is	niet	eenvoudig,	en	
dit	geldt	zeker	voor	de	grote	groep	ouderen	die	een	amputatie	
ondergaan	als	gevolg	van	vasculaire	deficiëntie.	In	het	proef-
schrift	worden	biofysische	factoren	onderzocht	die	van	belang	
zijn	voor	het	verwerven	en	verbeteren	van	loopvaardigheid	
lopen	met	een	prothese.	

Optimizing prosthetic gait; 
 balancing capacity and load
D. Wezenberg
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Een	maximale	inspanningstest	is	een	wijdverbreide	

en	vaak	gebruikte	valide	methode	om	inzicht	te	

krijgen	in	de	aerobe	capaciteit.	Daarnaast	kan	met	

behulp	van	een	inspanningstest	gescreend	worden	op	

coronaire	vaatproblematiek	en	andere,	aan	inspan-

ning	gerelateerde	risicofactoren.	Tevens	biedt	een	

inspanningstest	de	mogelijkheid	tot	het	opzetten	

van	veilige	en	effectieve	trainingsprogramma’s,	en	

kan	na	een	periode	van	training	de	aerobe	capaciteit	

objectief	worden	geëvalueerd.	Helaas	zijn	er	maar	

een	beperkt	aantal	wetenschappelijke	studies	bekend	

die	de	aerobe	capaciteit	van	mensen	na	een	amputa-

tie	rapporteren.	

Dit	gebrek	aan	gedegen	onderzoek	is	wellicht	te	

verklaren	door	het	feit	dat	het	uitvoeren	van	een	

standaard	inspanningstest	niet	toereikend	is	voor	

deze	patiëntengroep.	De	verstoorde	motoriek,	

gereduceerde	spiermassa,	balansproblematiek,	

stomppijnen,	problemen	aan	de	contralaterale	zijde	

en	de	hoge	prevalentie	van	secundaire	coronaire	

vaatproblematiek	vergt	een	gedegen	afweging	van	

het	inspanningsprotocol.	In	het	eerste	deel	van	mijn	

proefschrift	heb	ik	een	methode	ontwikkeld	om	

op	een	valide	en,	wellicht	nog	belangrijker,	veilige	

manier	een	inspanningstest	uit	te	voeren	bij	deze	

patiëntengroep.	Uiteindelijk	is	er	gekozen	voor	een	

één-benige,	stapsgewijze	inspanningstest	op	een	

fietsergometer.	Daarbij	is	gekozen	voor	een	discon-

tinu	protocol	waarbij	inspanningsperiode	van	90	

seconden	worden	afgewisseld	met	periode	van	30	se-

conden	rust.	Tijdens	deze	rustperioden	kan	de	bloed-

druk	en	ECG	betrouwbaar	worden	geregistreerd.	Met	

behulp	van	deze	test	kon	op	een	veilige,	valide	en	

praktisch	toepasbare	manier	de	aerobe	capaciteit	

van	oudere	mensen	die	lopen	met	een	beenprothese	

worden	bepaald.1	

Gebruikmakend	van	deze	inspanningtest	is	bij	

36	personen	die	lopen	met	een	prothese	en	21	niet-	

geamputeerde	controlepersonen,	allen	tussen	de	50	

en	75	jaar,	de	aerobe	capaciteit	bepaald.	Uit	de	resul-

taten	bleek	dat	de	proefpersonen	die	een	beenampu-

tatie	hebben	ondergaan,	gemiddeld	een	13,1%	lagere	

piek	aerobe	capaciteit	hadden	dan	de	controlegroep.	

Dit	is	toe	te	schrijven	aan	de	groep	mensen	die	een	

vasculaire	amputatie	hebben	ondergaan.	Deze	groep	

proefpersonen	had	gemiddeld	een	29,1%	lagere	piek	

aerobe	capaciteit	dan	de	controlegroep.2	De	piek	

aerobe	capaciteit	van	de	door	trauma	geamputeerde	

groep	verschilde	niet	met	die	van	de	controlegroep.	

Interessant	is	dat	er	geen	associatie	is	gevonden	

tussen	piek	aerobe	capaciteit	en	de	hoogte	van	de	

amputatie.2

de Relatieve aeRobe belasting

De	vastgestelde	beperkte	aerobe	capaciteit	van	men-

sen	met	een	beenamputatie	als	gevolg	van	vaatlijden	

kan,	samen	met	de	hogere	energetische	kosten,	

leiden	tot	een	hoge	relatieve	aerobe	belasting.	De	re-

latieve	aerobe	belasting	is	de	hoeveelheid	van	de	to-

tale	beschikbare	aerobe	capaciteit	die	gebruikt	wordt	

tijdens	het	lopen.	Hoe	hoger	de	relatieve	belasting	

hoe	vermoeiender	het	lopen.	De	relatieve	belasting	

van	de	groep	met	vaatproblematiek	was	gemiddeld	

44,6%	hoger	dan	die	van	de	controlegroep	en	de	

groep	met	een	traumatische	amputatie.	De	mensen	

met	een	traumatische	amputatie	waren	in	staat	om	

op	eenzelfde	relatieve	belasting	te	lopen	maar	deden	

dit	op	een	lagere	loopsnelheid.	De	mensen	met	een	

amputatie	als	gevolg	van	vasculaire	deficiëntie	liepen	

op	de	langzaamste	loopsnelheid,	maar	ondanks	de	

grote	afname	in	loopsnelheid	waren	ze	niet	in	staat	

om	de	relatieve	belasting	te	verlagen	naar	dat	van	

de	controlegroep.	Gebruikmakend	van	de	gevonden	

gegevens	kunnen	we	het	effect	van	een	verbeterde	

aerobe	capaciteit	op	loopvaardigheid	in	termen	van	

relatieve	belasting,	loopsnelheid	en	loopeconomie	

voorspellen.	Zo	kan	voorspeld	worden	dat	een	relatief	

geringe	verhoging	van	de	piek	aerobe	capaciteit	van	

bijvoorbeeld	10%	kan	leiden	tot	een	9,1%,	verlaging	

van	de	relatieve	belasting.	Daarnaast	kan	een	10%	

verbetering	van	de	capaciteit	resulteren	in	een	17,3%	

verhoging	van	de	loopsnelheid	wat	gelijktijdig	leidt	

tot	een	6,8%	verbetering	in	de	loopeconomie	van	

mensen	die	lopen	met	een	amputatie	als	gevolg	van	

vasculaire	deficiëntie.3	Deze	resultaten	bevestigen	

dat	vooral	bij	personen	met	een	amputatie	als	gevolg	

van	vaatproblematiek,	aerobe	training	een	essentieel	

onderdeel	zou	moeten	zijn	van	het	revalidatietraject.	

veRlagen van de aeRobe belasting 
Naast	het	vergroten	van	de	aerobe	capaciteit	kan	de	

relatieve	belasting	ook	worden	gereduceerd	wanneer	

de	aerobe	belasting	van	het	lopen	met	een	prothese	

kan	worden	verlaagd.	In	dit	proefschrift	zijn	de	ener-

getische	kosten	van	het	lopen	met	een	beenprothese	

onderzocht	door	gebruik	te	maken	van	een	eenvoudig	

mechanisch	loopmodel.	Dit	model	voorspelt	dat	een	

verschil	van	de	energetische	kosten	tussen	lopen	met	

en	zonder	beenprothese	voortkomt	uit	een	gestoorde	

stap-naar-stap	transitie	als	gevolg	van	een	gebrek	

aan	afzetkracht	in	de	prothesevoet.4	In	totaal	liepen	

15	mensen	met	zowel	een	prothesevoet	die	energie	

kan	opslaan	en	weer	kan	teruggeven	(Energy	Storage	

and	Return;	ESAR),	als	met	een	conventionele	

prothesevoet	(Solid	Ankle	Cushioned	Heel;	SACH).	

Het	blijkt	dat	tijdens	het	lopen	met	de	ESAR-voet	er	

minder	mechanische	energie	nodig	is	voor	de	stap-

naar-stap	transitie	dan	met	de	SACH-voet.	Dit	geeft	

aan	dat	het	herstellen	van	het	vermogen	om	afzet-
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kracht	te	genereren	in	de	prothesevoet	een	belang-

rijke	factor	is	om	de	energetische	belasting	van	het	

lopen	met	een	prothese	te	verminderen.	Desondanks	

biedt	eerder	onderzoek	onvoldoende	bewijs	dat	de	

ESAR-voet	ook	daadwerkelijk	de	aerobe	belasting	

tijdens	het	lopen	reduceert	ten	opzichte	van	de	

conventionele	SACH-voet.	Blijkbaar	zijn	er	naast	

mechanische	kosten	voor	de	stap-naar-stap	transitie,	

andere	factoren	die	de	aerobe	belasting	tijdens	het	

lopen	met	de	prothesevoet	beïnvloeden.	Eén	andere	

mogelijke	factor	is	de	energie	die	nodig	is	voor	de	

balanscontrole.	Door	een	gebrek	aan	propioceptieve	

informatie	tijdens	het	lopen	met	een	beenprothese,	

zijn	mensen	aangewezen	op	andere,	wellicht	minder	

efficiënte	mechanismen	om	de	stabiliteit	tijdens	het	

lopen	te	waarborgen.	In	een	onderzoek	bij	een	groep	

niet	geamputeerde	personen	hebben	we	aan	kunnen	

tonen	zien	dat	een	veranderde	balanscontrole	daad-

werkelijk	tot	een	verhoging	van	het	energieverbruik	

kan	resulteren.5	

huidig en toekoMstig ondeRzoek

Het	onderzoek	naar	het	belang	van	aerobe	capaciteit	

voor	het	herstel	van	de	loopvaardigheid	wordt	op	

dit	moment	voortgezet	in	het	zogenaamd	FITALL	

project,	dat	uitgevoerd	wordt	in	samenwerking	met	

Heliomare	in	Wijk	aan	Zee	en	Beatrixoord	in	Haren.	In	

dit	onderzoek	wordt	de	aerobe	capaciteit	tijdens	de	

start	van	de	revalidatie	vergeleken	met	dat	aan	het	

einde	van	de	revalidatie.	Daarnaast	wordt	informatie	

verzameld	over	de	belasting	tijdens	de	revalidatie.	

iMplicaties vooR de Revalidatie

Dit	proefschrift	biedt	de	revalidatie	een	praktische,	

veilige	en	valide	methode	om	de	aerobe	capaciteit	

van	patiënten	die	een	beenamputatie	hebben	onder-

gaan	te	meten.	Conditietraining	is	vooral	van	belang	

voor	de	grote	groep	vasculaire	patiënten	die	laag	

geconditioneerd	zijn.	Dit	neemt	niet	weg	dat	ook	voor	

de	door	trauma	geamputeerde	groep	conditietraining	

kan	leiden	tot	een	verbeterde	loopvaardigheid,	ze	

kunnen	immers	de	verhoogde	aerobe	belasting	van	

het	lopen	met	een	prothese	beter	aan.	Wat	betreft	

het	verlagen	van	de	aerobe	belasting	voor	het	lopen	

met	een	prothese	is	het	voorschrijven	van	dynami-

sche	prothesevoeten	deels	effectief;	ontwikkelingen	

op	het	gebied	van	actief	aangedreven	prothesevoe-

ten	kunnen	mogelijk	de	positieve	effecten	verder	

verbeteren.	Daarnaast	zijn	er	andere	factoren	die	

van	invloed	zijn	op	het	aerobe	energieverbruik	en	die	

moeten	worden	verbeterd.	De	mate	van	balanscon-

trole	lijkt	een	belangrijke	parameter	die	getraind	kan	

worden.	Voor	de	revalidatie	na	een	beenamputatie	is	

het	daarom	van	belang	dat	men	zich	realiseert	dat	

zowel	aerobe	training	als	balanstraining	een	sub-

stantiële	bijdrage	kan	leveren	aan	het	optimaliseren	

van	de	loopvaardigheid	met	een	beenprothese.	Om	

die		reden	zouden	beide	facetten	dan	ook	een	geïnte-

greerd	onderdeel	van	de	revalidatie	moeten	zijn.	
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In	dit	artikel	wordt	de	haalbaarheid	van	de	module	

TeleACT	beschreven	en	de	tevredenheid	over	deze	

module.	Deelnemers	volgen	de	module	voorafgaand	

aan	een	multidisciplinaire	face-to-face	behandeling	in	

het	revalidatiecentrum.	Dit	werd	bij	zeven	patiënten	

uitgeprobeerd.	De	patiënten	zijn	geïnterviewd	aan	

het	einde	van	de	TeleACT-module	en/of	het	einde	van	

de	multidisciplinaire	behandeling.	Daarnaast	zijn	de	

drie	behandelend	psychologen	geïnterviewd	aan	het	

einde	van	het	project.

hoe ziet de pijnbehandeling eR uit

Alle	patiënten	hadden	een	klinische	observatie-

periode	van	twee	weken	gehad	waarin	de	indicatie	

werd	gesteld	voor	multidisciplinaire	pijnrevalidatie.	

In	de	wachttijd	voor	deze	behandeling	werkten	de	

patiënten	in	vier	weken	een	gedeelte	van	het	zelf-

hulpboek	Leven	met	pijn	door.1	Ze	werden	daarbij	via	

e-mail	ondersteund	door	de	behandelend	psycholoog.	

Vooraf	was	er	een	kennismakingsgesprek	met	de	

behandelend	psycholoog.	De	verwachting	was	dat	

patiënten	na	de	module	meer	kunnen	profiteren	van	

de	multidisciplinaire	pijnrevalidatie	en	dat	de	inzet	

van	psychologen	in	de	behandeling	kan	verminderen.	

eRvaRingen van patiënten Met teleact 
De	algemene	ervaring	met	TeleACT	is	volgens	alle	

geïnterviewde	patiënten	erg	positief.	Vaak	genoemde	

voordelen	zijn	het	meteen	aan	de	slag	kunnen.	De	

module	geeft	een	goede	voorbereiding	op	de	therapie	

in	het	centrum,	de	patiënt	kan	met	de	module	werken	

wanneer	hij	er	aan	toe	is	en	de	patiënt	weet	beter	

wat	er	tijdens	de	multidisciplinaire	behandeling	in	het	

centrum	aan	de	orde	zal	komen.	Eén	van	de	patiënten	

geeft	aan	dat	ze	de	TeleACT-behandeling	als	erg	

confronterend	heeft	ervaren	en	dat	ze	tijdens	de	

behandeling	er	nog	niet	zo	positief	over	was,	maar	er	

achteraf	erg	positief	op	terugkijkt.	

Een	belangrijke	voorwaarde	die	patiënten	stellen	aan	

de	TeleACT-behandeling	is	het	face-to-face	intake-

gesprek	met	de	behandelend	psycholoog.	Het	is	erg	

belangrijk	elkaar	eerst	een	keer	‘in	het	echt’	te	spre-

ken	zodat	er	een	band	kan	ontstaan	en	er	vertrouwen	

is.	Alle	patiënten	geven	aan	dat	ze	niet	behandeld	

wilden	worden	door	een	onbekende.	

Patiënten	noemen	geen	nadelen	van	de	TeleACT-

behandeling.	De	meerderheid	vindt	de	duur	te	kort,	

zes	weken	is	beter	dan	vier	weken.	

Geen	van	de	patiënten	heeft	problemen	met	de	

communicatie	en/of	feedback	via	e-mail.	Een	voor-

deel	van	de	communicatie	via	e-mail	is	dat	er	goed	

nagedacht	kan	worden	over	de	opdrachten.	Verder	

zijn	alle	patiënten	positief	over	de	feedback	die	werd	

gegeven.	Deze	is	als	prettig,	stimulerend,	corrigerend	

en	complimenterend	ervaren.	De	patiënten	vinden	

dat	er	geen	veranderingen	nodig	zijn	in	de	gevolgde	

opzet,	behalve	de	duur.	Men	zou	de	behandeling	

zeker	aanraden	aan	medepatiënten	en	geeft	een	

gemiddeld	het	cijfer	8	op	een	schaal	van	0	tot	10.

eRvaRingen van de behandelend psychologen 
Met teleact
Ook	de	ervaringen	van	de	psychologen	met	TeleACT	

zijn	positief.	De	voordelen	die	worden	genoemd	zijn	

de	voorbereiding	die	TeleACT	geeft	op	de	verdere	be-

handeling	en	dat	het	voor	de	individuele	behandeling	

tijdbesparend	kan	werken.	Een	ander	voordeel	is	het	

rustig	en	goed	kunnen	nadenken	over	de	e-mails.	Het	

is	uiteraard	belangrijk	om	de	antwoorden	zorgvuldig	

te	formuleren	en	er	rekening	mee	te	houden	dat	

non-verbale	communicatie	ontbreekt.	Tevens	wordt	

aangegeven	dat	complimenten	via	e-mail	posi	tief	

en	stimulerend	werken.	Doordat	er	opdrachten	via	

de	e-mail	worden	gegeven,	wordt	er	concreet	aan	

zaken	gewerkt.	Beide	partijen	beoordelen	dit	positief.	

Ondanks	dat	patiënten	erg	verschillend	zijn	en	het	

soms	tijdens	de	TeleACT-behandeling	leek	of	deze	

niet	aansloeg,	lijkt	het	verdere	traject	voorspoediger	

te	zijn	verlopen	door	deelname	aan	TeleACT.

INNOVAtIe ReVAlIDAtIe

een kwalitatieve pilotstudie

ACt op afstand
K.M.G. Schreurs

Prof. dr. Karlein M.G. Schreurs, senior GZpsycholoog Roessingh Centrum 

voor Revalidatie, hoogleraar chronische pijn en chronische vermoeidheid 

vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie, Universiteit Twente

Acceptance	&	Commitment	Therapy	(ACT)	is	een	geschikte	
vorm	van	cognitieve	gedragstherapie	in	de	revalidatie	bij	chro-
nische	pijn	waarvan	de	effectiviteit	ook	is	bewezen.2	Omdat	we	
verwachtten	dat	het	kan	helpen	als	een	programma	gebaseerd	
op	ACT	voor	aanvang	van	de	multidisciplinaire	pijnrevalidatie	
wordt	doorlopen,	hebben	we	de	module	TeleACT	ontworpen	
(met	subsidie	van	Innovatiefonds	Revalidatie	en	ZonMw).	
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Nadelen	die	genoemd	worden	zijn	dat	patiënten	

vaag	kunnen	zijn/blijven	in	hun	antwoorden	via	de	

e-mail.	Dit	is	via	e-mail	lastiger	te	corrigeren	dan	

face-to-face.	

Een	ander	nadeel	was	het	logistieke	aspect.	Op	dit	

gebied	ging	het	een	en	ander	mis.	Voor	succesvolle	

implementatie	moet	de	module	in	de	plannings-

routine	van	de	instelling	worden	ingebed.	De	geïnter-

viewde	psychologen	doen	de	aanbeveling	om	de	duur	

van	de	TeleACT-behandeling	van	minimaal	vier	naar	

vijf	weken	te	verlengen.	Verder	dienen	de	indicaties	

vastgelegd	te	worden.

conclusie

Alle	geïnterviewden	zijn	erg	positief	over	de	TeleACT-

behandeling.	Belangrijkste	voordelen	zijn:

•	 Patiënten	werken	in	eigen	tijd	en	tempo.

•	 Beide	partijen	hebben	rustig	de	tijd	om	vraag	en	

antwoord	te	formuleren	via	e-mail.

•	 De	module	vormt	een	goede	voorbereiding	op	de	

multidisciplinaire	face-to-face	behandeling	in	het	

centrum.

•	 De	behandeling	in	het	centrum	is	voorspoedig	

verlopen	bij	zes	van	de	zeven	deelnemers.

•	 De	psychologen	vinden	dat	de	face-to-face	behan-

delduur	in	het	centrum	kan	worden	ingekort	na	het	

doorlopen	van	de	TeleACT-module.

Er	zijn	geen	nadelen	genoemd	door	patiënten	en	

behandelaars.	

aanbevelingen

•	 De	TeleACT-module	kan	standaard	worden	inge-

voerd	bij	patiënten	die	na	een	observatieperiode	

wachten	op	een	multidisciplinaire	behandeling	in	

het	revalidatiecentrum.

•	 Het	is	te	verwachten	dat	TeleACT	ook	kan	worden	

gebruikt	wanneer	er	geen	observatieperiode	heeft	

plaatsgevonden.	

•	 Essentieel	is	een	eerste	face-to-face	kennismaking	

van	behandelend	psycholoog	en	patiënt.	In	deze	

kennismaking	wordt	een	vertrouwensband	ge-

creëerd	en	kan	de	psycholoog	nagaan	of	TeleACT	

geïndiceerd	is.	

•	 Als	vuistregels	voor	het	inzetten	van	de	TeleACT-

module	kan	worden	uitgegaan	van	verhoogde	score	

(>	4,	range	0-6)	op	de	subschaal	interferentie	

van	pijn	van	de	Multidimensional	Pain	Inventory	

	(MPI-DLV)	en	het	vermogen	en	bereidheid	van	de	

patiënt	om	thuis	zelfstandig	aan	de	slag	te	gaan.

•	 Bij	invoering	moet	de	module	een	standaard	onder-

deel	van	het	logistieke	proces	in	de	instelling	zijn.	

•	 De	tijd	van	de	psychologen	kan	worden	vergoed	op	

basis	van	tarieven	voor	e-consult.
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Uitgangspunt	van	Acceptance	&	Commitment	

Therapy	(ACT)	is	dat	lijden	wordt	veroorzaakt	

door	vruchteloze	pogingen	om	pijnlijke	ervarin-

gen	en	emoties	te	vermijden.	ACT	is	gericht	op	

doen	wat	men	waardevol	vindt	in	het	leven	en	

daarbij		onvermijdelijke	pijn,	negatieve	emoties	en	

ervaringen	aanvaarden.	Wie	zich	aanmeldt	voor	

pijnrevalidatie	heeft	doorgaans	een	geschiedenis	

van	behandelingen	in	het	medische	circuit	die	niet	

of	niet	afdoende	hebben	geholpen.	Doorgaan	op	

deze	weg	helpt	dan	ook	niet.	ACT	biedt	hier	een	

uitweg	omdat	ACT-interventies	niet	gericht	zijn	op	

pijncontrole,	maar	op	aanvaarding	van	pijnklachten	

om	een	leven	te	kunnen	realiseren	dat	de	moeite	

waard	is.	ACT	is	daarmee	geen	vervanging	maar	een	

aanvulling	op	gangbare	interventies	in	de	pijnrevali-

datie	zoals	graded	activity	en	pacing.	Door	ACT	kan	

iemand	meer	gemotiveerd	worden	om	zijn	gedrag	

te	veranderen.	ACT	kan	worden	toegepast	door	

multidisciplinaire	teams.	In	de	psychologiesessies	

worden	ACT	processen	systematisch	doorlopen,	de	

behandelonderdelen	van	andere	disciplines	sluiten	

aan	bij	dit	overkoepelende	kader.	Aan	het	begin	van	

de	behandeling	inventariseert	de	patiënt	alle	pogin-

gen	tot	pijnbestrijding	en	pijncontrole	en	brengt	de	

korte-	en	langetermijneffecten	in	kaart.	Daarmee	

ontstaat	het	besef	dat	pijncontrole	niet	(afdoende)	

heeft	gewerkt,	anders	was	behandeling	immers	

niet	nodig.	Wanneer	het	inzicht	is	ontstaan	dat	een	

andere	weg	nodig	is,	streven	we	naar	een	begin	van	

aanvaarding	van	pijn-	en	vermoeidheidsklachten	

door	levenswaarden	vroeg	in	de	behandeling	te	

identificeren.	Daarna	stemt	de	patiënt	weekdoelen	

en	doelen	bij	andere	behandelonderdelen	af	op	deze	

waarden.	Acties	gekoppeld	aan	waarden	vormen	de	

rode	draad	van	de	behandeling	bij	alle	disciplines.

Het	paradoxale	is	dat	ACT	niet	is	gericht	op	afname	

van	klachten,	maar	dat	dit	doorgaans	wel	het	geval	

is.	Als	gevolg	van	het	anders	in	het	leven	staan,	

neemt	de	intensiteit	van	pijnklachten	en	vermoeid-

heid	gemiddeld	genomen	af.2	
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Het	is	belangrijk	dat	de	zorg	voor	deze	kleine,	maar	

intensieve	cliëntengroep	kwalitatief	van	hoog	niveau	

is,	omdat	de	aandoening	ingrijpt	op	alle	facetten	

van	het	functioneren	en	omdat	de	zorg	gepaard	kan	

gaan	met	hoge	kosten,	vooral	wanneer	prothesen	of	

adaptaties	worden	verstrekt	(figuur	1).

De	Werkgroep	Amputatie	en	Prothesiologie	van	de	

Arm	(WAP-A)	van	de	Vereniging	van	Revalidatieartsen	

(VRA)	heeft	daarom	in	2009	het	initiatief	genomen	

tot	het	ontwikkelen	van	het	Protocol	Prijssystematiek	

Prothesen	voor	de	doelgroep	armamputaties	en	aan-

geboren	afwijkingen	van	de	armen,	oftewel	PPP-Arm.

de ontwikkeling van het ppp-aRM pRotocol

Naast	de	nieuwe	wet-	en	regelgeving	(onder	andere	

marktwerking,	functiegericht	omschreven	verzekerde	

prestaties	en	clusterprijzen)	zijn	ontwikkelingen	in	

de	armprothesiologie	mede	aanleiding	geweest	om	

het	PPP-Arm	protocol	te	ontwikkelen.	De	afgelopen	

jaren	zijn	technisch	innovatieve	en	dure	voorzienin-

gen,	zoals	de	multiarticulaire	prothesehanden	(onder	

andere	I-Limb,	BeBionic	en	Michelangelo)	en	elektro-

nische	elle	bogen,	zoals	de	Dynamic	arm,	op	de	markt	

gekomen.

PPP-Arm	is	een	beslishulp	met	als	doel	de	keuze	voor	

een	hulpmiddel	of	prothesevoorziening	te	structu-

reren,	te	onderbouwen,	te	evalueren	en	een	uniform	

voorschrijfbeleid	te	creëren	dat	nationaal	toepasbaar	

is.	De	intentie	werd	uitgesproken	het	protocol	te	gaan	

gebruiken	in	alle	centra	in	Nederland,	die	de	genoem-

de	doelgroepen	behandelen	(figuur	2).

Het	protocol	is	tot	stand	gekomen	vanuit	een	

samen	werkingsverband	tussen	diverse	revalidatie-

centra,		afdelingen	revalidatiegeneeskunde	van	

(academische)	ziekenhuizen,	patiëntenverenigingen,	

orthopedisch	instrumentmakerijen	en	zorgverze-

keraars.	Afgevaardigden	van	deze	groeperingen	

vormen	de	Stuurgroep	PPP-Arm.	Financiering	voor	

deze	opstartfase	werd	verkregen	van	de	Stichting	

Kwaliteitsgelden	Medisch	Specialisten	(SKMS)	en	

van		deelnemende	instrumentmakerijen.

In	het	najaar	van	2011	was	de	definitieve	versie	van	

het	protocol	op	papier	gereed.	Deze	versie	werd	ge-

accordeerd	door	de	Algemene	Ledenvergadering	van	

de	VRA.	Om	het	protocol	efficiënt	en	gebruiksvrien-

delijk	te	maken,	was	een	digitale	versie	gewenst.	Het	

ontwikkelen	van	deze	digitale	versie	en	het	imple-

menteren	van	het	protocol	in	de	dagelijkse	praktijk,	

vormden	de	basis	voor	het	project	PPP-Arm,	dat	in	

maart	2012	van	start	is	gegaan.	Met	financiering	van	

Revalidatie	Nederland	kon	een	projectcoördinator	

worden	aangesteld.

Protocol Prijssystematiek Prothesen voor 
 cliënten met een arm deficiëntie

PPP-Arm
P.A. Wijdenes, M.A.H. Brouwers, C.K. van der Sluis

Paula Wijdenes, ergotherapeut/handtherapeut en projectcoördinator 

PPPArm, UMCG te Groningen 

Drs. Michael Brouwers, revalidatiearts en projectleider PPPArm, 

De  Hoogstraat te Utrecht 

Prof. dr. Corry van der Sluis, revalidatiearts en projectleider PPPArm, 

UMCG te Groningen

Jaarlijks	verliezen	in	Nederland	ongeveer	40	mensen	een	
arm	of	hand	en	worden	ongeveer	50	kinderen	geboren	met	
een	transversaal	reductiedefect	van	de	arm.	De	cliëntengroep	
met	een	armamputatie	(verworven	of	aangeboren)	is	daarmee	
klein,	maar	heeft	vaak	langdurige	zorg	nodig,	omdat	zij	door-
gaans	een	normale	levensverwachting	hebben.
Het	verlies	van	een	arm	of	het	krijgen	van	een	kind	met	een	
korte	arm	is	een	zeer	ingrijpende	gebeurtenis	en	kan	leiden	
tot	fysieke	en	psychologische	problemen.	Ouders	van	kinde-
ren	die	geboren	worden	met	een	korte	arm,	hebben	vaak	veel	
vragen	over	de	toekomst	van	hun	kind	en	hebben	behoefte	
aan	begeleiding.

Figuur 1. Een armprothese kan de zelfredzaamheid van 

de cliënt verbeteren.
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de opbouw van het ppp-aRM pRotocol

Het	PPP-Arm	protocol	bestaat	uit	diverse	lagen,	

zoals	geformuleerd	in	de	Procesbeschrijving	Hulp-

middelenzorg	(figuur	3):

1.	 Formuleren	van	de	hulpvraag.

2.	 Het	bepalen	van	de	zorgvraag.

3.	 De	keuze	van	de	oplossingsrichting	en	opstellen	

Programma	van	Eisen.

4.	 Selecteren	en	proberen	van	het	hulpmiddel	en	

beslissen	wat	de	definitieve	keuze	wordt.

5.	 Afleveren	van	het	hulpmiddel.

6.	 Instructies	ten	aanzien	van	het	gebruik	van	het	

hulpmiddel	en	training	met	het	hulpmiddel.

7.	 Evaluatie	van	het	gebruik	van	het	hulpmiddel.

Stap	1-4	van	het	protocol	geven	de	informatie	weer	

die	nodig	is	voor	het	advies	voor	een	prothesevoor-

ziening	of	adaptatie.	Stap	5-7	evalueren	het	gebruik	

van	de	voorziening:	training	en	klinimetrie.

het ppp-aRM pRotocol in gebRuik

Om	het	digitale	PPP-Arm	protocol	in	te	kunnen	vullen	

moet	de	behandelaar	inloggen	op	een	specifieke	site	

(Orthofirm)	met	een	persoonlijke	gebruikersnaam	en	

wachtwoord.	De	gegevens	van	de	cliënt	kunnen	in	de	

verschillende	mappen	en	tabs	op	gestructureerde	

wijze	worden	ingevuld	en	opgeslagen	(zie	figuur	4).	

De	gelaagdheid	van	het	protocol	geeft	mogelijk-

heden	aan	de	diverse	behandelaars	om	voor	hen	

relevante	informatie	op	snelle	en	eenvoudige	wijze	

te		registreren.	

Voordelen	van	het	protocol	zijn:

•	 Compleet,	overzichtelijk,	gestructureerd.

•	 Gebruiksvriendelijk.

•	 Hanteren	van	dezelfde	ICF-terminologie	door	alle	

gebruikers.

•	 Landelijk	toegepast.

•	 Alle	stappen	van	hulpmiddelengebruik	worden	

gevolgd.

•	 Digitale	verslaglegging.

•	 Inlogmogelijkheden	voor	alle	teamleden,	onafhan-

kelijk	van	werkplek.

•	 Machtigingsaanvragen	voor	zorgverzekeraar	

	worden	gegenereerd.

•	 Database	voor	onderzoek.

•	 Patiënt	krijgt	inzicht	in	eigen	behandelproces.

•	 Het	protocol	is	een	check	voor	de	behandelaar	

om	te	beoordelen	of	alle	stappen	in	het	behandel-

traject	zijn	gevolgd.

Het	protocol	kent	ook	enkele	nadelen:

•	 Tijdsinvestering	is	nodig	om	het	protocol	te	leren	

toepassen.

•	 Computer	met	internettoegang	is	nodig	op	de	

werkplek.

hoe veRliep de iMpleMentatie van ppp-aRM

In	maart	2012	werd	gestart	met	het	digitalise-

ren	van	PPP-Arm	in	samenwerking	met	de	firma	

Handy-Brains.	In	juni	2012	werd	de	eerste	versie	

van	het	protocol	geïmplementeerd	in	vier	centra,	

de	zogenaamde	eerste	fase	centra:	De	Hoogstraat	

INNOVAtIe ReVAlIDAtIe

Figuur 2. Deelnemende centra aan PPPArm.

Figuur 3. Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg.

Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg
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Revalidatie	te	Utrecht,	Erasmus	MC	te	Rotterdam,	

St.	Maartens	kliniek	te	Nijmegen	en	het	UMCG	te	

	Groningen.	Deze	eerste	fase	centra	waren	proeftui-

nen	met	de	uitdrukkelijke	opdracht	verbetersugges-

ties	ten	aanzien	van	het	protocol	aan	te	leveren.	

Ieder	centrum	stelde	een	Knowledge	Broker	aan.	Dit	

is	een	lokale	behandelaar,	die	zorg	draagt	voor	de	

implementatie	binnen	het	eigen	centrum	en	sugges-

ties/problemen	terugkoppelt	aan	de	projectcoördina-

tor.	Om	de	eerste	fase	van	het	project	te	evalueren,	

het	digitale	protocol	te	demonstreren	en	de	tweede	

implementatiefase	te	starten,	werd	in	mei	2013	een	

Landelijke	Bijeenkomst	PPP-Arm	georganiseerd	in	

de	St.	Maartenskliniek	te	Nijmegen.	Ruim	60	deelne-

mers,	revalidatieartsen,	therapeuten,	instrumentma-

kers,	technici,	cliënten,	zorgverzekeraars	en	leveran-

ciers,	werden	op	hoogte	gebracht	van	de	stand	van	

zaken	en	namen	deel	aan	diverse	workshops.

Na	deze	bijeenkomst	startte	de	tweede	implemen-

tatiefase,	waaraan	tien	revalidatieteams	deelne-

men.	De	zes	revalidatieteams	die	in	de	tweede	fase	

instroomden,	konden	een	protocol	gebruiken	waarin	

de	meeste	‘kinderziektes’	overwonnen	waren.	De	

implementatie	in	de	centra	werd	verder	gestimuleerd	

door	bezoeken	van	de	projectcoördinator	aan	alle	

deelnemende	centra.

Het	implementeren	van	een	landelijk	te	gebruiken	

protocol	is	geen	eenvoudige	klus.	Er	komt	heel	wat	bij	

kijken,	voordat	alle	medewerkers	voldoende	ken-

nis	van	het	protocol	hebben	en	hun	oude	werkwijze	

vervangen	door	een	nieuwe	werkwijze.	Inzicht	in	

factoren	die	implementatie	van	een	landelijk	protocol	

kunnen	faciliteren	of	belemmeren,	kan	nuttige	infor-

matie	zijn	voor	anderen	die	een	vergelijkbaar	project	

zouden	willen	uitvoeren:

Wat	bevorderde	implementatie	van	het	protocol?

•	 Betrokkenheid	van	alle	stakeholders,	waardoor	het	

protocol	breed	gedragen	wordt.

•	 Een	projectcoördinator	met	kennis	van	zaken	die	

enkele	dagen	per	week	gedurende	minimaal	twee	

jaar	voor	het	project	beschikbaar	is.

•	 Het	project	verdelen	in	fasen,	zodat	‘kinderziektes’	

door	een	beperkt	aantal	centra	worden	ervaren.

•	 Het	aanstellen	van	Knowledge	Brokers	(KB-ers)	op	

de	werkvloer.

•	 Het	financieel	compenseren	van	KB-ers	en	mede-

werkers,	die	tijd	stoppen	in	het	zich	wegwijs	maken	

in	het	protocol.

•	 Het	houden	van	bijeenkomsten	voor	KB-ers	en	

instrumentmakers/adaptatietechnici.

•	 Iedereen	op	de	hoogte	houden	van	de	stand	van	

zaken	door	nieuwsbrieven	en	het	organiseren	van	

een	landelijke	bijeenkomst	voor	alle	stakeholders.

Wat	had	een	negatieve	invloed	op	implementatie	van	

het	protocol?

•	 Matige	motivatie	van	medewerkers.

•	 Digitale	problematiek,	zoals	verdwijnen	van	gege-

vens,	een	niet	optimale	lay-out	van	de	prints.

	

het veRvolg van ppp-aRM

Het	landelijke	implementatieproject	PPP-Arm	heeft	

bewerkstelligd	dat	alle	deelnemende	centra	inmiddels	

gebruikmaken	van	het	digitale	protocol.	Hierdoor	is	

er	een	goede	basis	gelegd	voor	een	landelijk	uniform	

beleid,	dat	nog	verder	ontwikkeld	zal	worden.	Het	in-

Figuur 4. Voorbeeldveld van digitale versie PPPArm.
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vullen	van	het	protocol	levert	een	verslag	op	voor	de	

zorgverzekeraar	met	daarin	een	gestructureerde	en	

objectieve	motivatie	voor	de	aanvraag	van	een	pro-

thesevoorziening	of	hulpmiddel.	Als	een	behandelaar	

eenmaal	ervaring	heeft	opgedaan	met	het	protocol,	

gaat	het	invoeren	van	de	informatie	steeds	makkelij-

ker	en	sneller,	waardoor	uiteindelijk	tijd	(en	dus	ook	

kosten)	wordt	bespaard.	Het	doel	voor	de	toekomst	is	

dat	het	protocol	ook	bijdraagt	aan	het	opbouwen	van	

een	landelijke	database	voor	onderzoek.	Er	is	al	veel	

bereikt,	mede	dankzij	de	medewerking	en	inzet	van	

velen,	maar	er	zijn	nog	wel	een	aantal	toekomstwen-

sen.	Een	vervolgsubsidie	is	ingediend	om	de	imple-

mentatie	van	het	protocol	te	consolideren.	Daarnaast	

willen	we	het	protocol	inhoudelijk	doorontwikkelen.	

De	mappen	Componenten,	Informatie,	Evaluatie	en	

Klinimetrie	willen	we	graag	uitbreiden	en	we	willen	

de	toegankelijkheid	van	het	protocol	uitbreiden	met	

inlogmogelijkheden	voor	de	cliënt.

Ook	de	koppeling	van	het	PPP-Arm	protocol	aan	het	

toekomstig	EPD	zal	worden	uitgewerkt.

conclusie

Het	PPP-Arm	project	heeft	geleid	tot	het	realiseren	

van	een	landelijk	toepasbare,	digitale	beslishulp.	

Met	dit	protocol	kan	de	keuze	voor	een	hulpmid-

del	of	prothesevoorziening	voor	een	cliënt	met	een	

arm	deficiëntie	op	een	uniforme	en	gestructureerde	

wijze	worden	onderbouwd.	Tevens	is	het	protocol	te	

gebruiken	om	het	verstrekte	hulpmiddel	te	evalueren.	

Het	PPP-Arm	protocol	is	een	goed	voorbeeld	van	in-

novatieve	zorgmogelijkheden	die	het	digitale	tijdperk	

ons	biedt,	maar	het	is	vooral	de	inzet	en	motivatie	

van	de	deelnemers	die	de	implementatie	tot	nu	toe	

succesvol	heeft	doen	verlopen.	Wij	hopen	dat	het	pro-

tocol	nog	verder	uitgebreid	kan	worden	en	dat	cliënt	

en	medewerkers	daar	hun	voordeel	mee	zullen	doen.	
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aanleiding vooR het pRoject RaceRunneR

Kinderen	met	Cerebrale	Parese	(CP)	hebben	een	

verminderde	fysieke	fitheid	ten	opzichte	van	gezond	

ontwikkelende	kinderen.1,2,3	Om	gezond	te	blijven	is	

lichamelijke	activiteit	belangrijk.	Er	wordt	gesug-

gereerd	dat	lichamelijke	activiteit	nog	belangrijker	

is	voor	kinderen	met	CP,	omdat	hun	beperkingen	

interfereren	met	hun	dagelijkse	activiteiten	en	sport-

participatie.3	

Om	fysieke	fitheid	te	verbeteren	zijn	er	diverse	trai-

ningsprogramma’s	ontwikkeld	voor	kinderen	met	CP	

geclassificeerd	in	Gross	Motor	Function	Classification	

System	(GMFCS)	klasse	I	(lopen	zonder	beperkingen)	

en	II	(belemmeringen	in	het	buitenshuis	lopen	en	in	

de	woonomgeving).1,4,5,6	Voor	kinderen	met	CP	geclas-

sificeerd	in	GMFCS	klasse	III	(lopen	met	hulpmid-

delen;	belemmeringen	bij	het	lopen	buitenshuis	en	in	

de	woonomgeving)	is	er	slechts	één	oefenprogramma	

ontwikkeld	waarbij	deze	kinderen	trainen	met	behulp	

van	een	loophulpmiddel.4,6	Er	is	nog	geen	programma	

beschikbaar	voor	kinderen	met	CP	geclassificeerd	

in	GMFCS	klasse	IV	(zelf	voortbewegen	met	belem-

meringen;	kinderen	worden	vervoerd	of	gebruiken	

buitenshuis	of	in	de	woonomgeving	een	elektrische	

rolstoel).4	De	Racerunner	is	voor	hen	een	mogelijke	

oplossing	omdat	het	deze	kinderen	in	staat	stelt	

grote	spiergroepen	(in	de	benen)	te	gebruiken	tijdens	

de	training,	waardoor	zowel	hun	aerobe	als	anaerobe	

capaciteit	wordt	aangesproken.	Hierdoor	wordt	

verwacht	dat	de	fysieke	fitheid	verbetert	tijdens	het	

trainen	met	de	Racerunner.

eindelijk kunnen rennen met 
de  Racerunner!
M.W. Versteegt, E.A.M. Bolster, P.E.M. van Schie

Drs. Marieke Versteegt, bewegingswetenschapper en  kinderfysiotherapeut 

i.o., afdeling Kinderrevalidatie, sectie Fysiotherapie, De Vogellanden 

 centrum voor revalidatie, Zwolle 

Drs. Eline Bolster, kinderfysiotherapeut en klinisch epidemioloog,  afdeling 

Revalidatiegeneeskunde, sectie Fysiotherapie, VU medisch centrum, 

 Amsterdam 

Dr. Petra van Schie, senior kinderfysiotherapeut en senior  onderzoeker, 

 afdeling Revalidatiegeneeskunde, sectie Fysiotherapie, VU medisch 

 centrum, Amsterdam

Rennen	is	voor	de	meeste	kinderen	met	een	Cerebrale	
	Parese	(CP)	niet	vanzelfsprekend.	De	Racerunner	zorgt	
	ervoor	dat	deze	kinderen	kunnen	rennen	waardoor	ze	een	
hele	nieuwe	bewegingservaring	op	doen.	Vanuit	het	VU	
medisch	centrum	zijn	de	mogelijkheden	van	de	Racerunner	
binnen	de		revalidatie	onderzocht,	diverse	revalidatiecentra	
hebben		hieraan		meegewerkt.
De	kinderen	en	hun	kinderfysiotherapeuten	zijn	heel	enthou-
siast.	Uit	een	pilot	bleek	dat	de	piek	hartfrequentie	tijdens	
de	6-minuten	Racerunner-test	significant	hoger	was	dan	
die	tijdens	de	test	met	de	rolstoel.	Naar	aanleiding	van	deze	
uitkomsten	wordt	verwacht	dat	de	Racerunner	een	geschikt	
trainingsmiddel	is	voor	kinderen	met	CP.	Vandaar	dat	het	
VUmc	het	project	wil	voortzetten	zodat	er	onderzocht	kan	
worden	of	de	Racerunner	een	geschikt	hulpmiddel	kan	zijn	bij	
het	verbeteren	van	de	conditie	van	kinderen	met	CP.

Racerunner.
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de RaceRunneR

In	April	2012	is	het	innovatieproject	Racerunner	in	

het	VU	medisch	centrum	(VUmc)	van	start	gegaan,	

met	behulp	van	financiering	door	het	Revalidatie-

fonds,	Stichting	Rotterdams	Kinderrevalidatie	Fonds	

Adriaanstichting	en	het	Johanna	Kinderfonds.	

De	Racerunner	is	een	loop-	en	renhulpmiddel	dat	be-

staat	uit	een	frame	met	een	zadel,	stuur,	borststeun,	

handremmen	en	drie	grote	wielen.	De	kinderen	zetten	

zich,	tijdens	het	verplaatsen	met	de	Racerunner,	

af	op	de	grond	om	zich	voorwaarts	te	bewegen.	De	

Racerunner	is	bij	uitstek	geschikt	voor	kinderen	(en	

volwassenen)	met	een	beperkte	loopfunctie	die	zich	

in	het	dagelijks	leven	voortbewegen	in	een	rolstoel.	

Dit	zijn	bijvoorbeeld	kinderen	met	CP	geclassificeerd	

in	GMFCS	III	en	IV	en	sommige	kinderen	met	Spina	

Bifida	(SB).	Het	hulpmiddel	biedt	deze	kinderen	de	

mogelijkheid	om	hun	loopafstand	met	behulp	van	de	

Racerunner	te	vergroten,	waardoor	ze	een	actie-

vere	leefstijl	aan	kunnen	nemen.	Zo	kunnen	ze	de	

Racerunner	gebruiken	tijdens	het	sporten,	maar	ook	

tijdens	de	trainingen	met	de	kinderfysiotherapeut	en	

bijvoorbeeld	wanneer	ze	met	hun	ouders	buiten	gaan	

wandelen	of	fietsen.	In	1993	is	de	Racerunner	door	

Connie	Hansen	geïntroduceerd	in	Denemarken.	In	het	

Verenigd	Koninkrijk	en	Scandinavië	wordt	de	Race-

runner	inmiddels	gebruikt	tijdens	sportcompetities	

(atletiek)	en	gym.	

Zie	voor	meer	informatie	en	filmpjes	de	website:

http://www.vumc.nl/afdelingen/revalidatiegenees-

kunde/direct/racerunner.pdf/

Door	het	VUmc	zijn	vier	Racerunners	aangeschaft	

in	verschillende	maten.	Deze	Racerunners	zijn	vanaf	

april	2012	verdeeld	over	de	revalidatiecentra	Helio-

mare,	De	Trappenberg	locaties	Huizen	en	Almere	en	

De	Vogellanden.	

eRvaRingen Met de RaceRunneR

De	betrokken	kinderfysiotherapeuten	hebben	

ervaring	opgedaan	met	de	Racerunner.	Ze	hebben	

bekeken	voor	welke	kinderen	de	Racerunner	geschikt	

is	en	wat	de	(on)mogelijkheden	zijn.	Het	blijkt	dat	

deze	uitermate	geschikt	is	voor	kinderen	met	CP	

(zowel	de	spastische,	maar	vooral	ook	de	atactische	

en	dyskinetische	vorm),	maar	ook	bij	kinderen	met	

Spina	Bifida	en	kinderen	met	verschillende	syndro-

men	bleek	de	Racerunner	een	goede	aanvulling	op	

de	behandeling.	Sommige	kinderen	ondervinden	

tijdens	het	lopen	met	de	Racerunner	problemen	zoals	

zadelpijn,	snelle	slijtage	van	de	schoenen,	pijn	van	

de	borststeun,	schuurplekken	op	de	dijen,	moeite	

met	op-	en	afstappen	en	moeite	met	sturen.	Maar	

de	meeste	kinderen	zijn	tot	nu	toe	erg	positief!	Het	

geeft	de	kinderen	de	vrijheid	om	zich	‘lopend’	met	

een	behoorlijke	snelheid	te	verplaatsen.	Er	komen	

reacties	als:	“dit	is	echt	tof”,	“gaan	we	morgen	weer	

op	de	Racerunner”,	“mijn	hart	bonkt	heel	hard,	dat	

heb	ik	nog	nooit	gevoeld”,	“nu	kunnen	kinderen	met	

een	handicap	ook	eindelijk	sporten”	en	“ik	ga	ervan	

zweten”.	

pilot RaceRunneR als Middel oM te tRainen

Wij	hebben	een	pilot	uitgevoerd	waarbij	acht	kinderen	

met	CP	in	de	leeftijd	van	6	tot	18	jaar	geclassificeerd	

in	GMFCS	klasse	III	en	IV	een	6-minuten	test	heb-

ben	afgelegd	met	zowel	de	Racerunner	als	met	een	

rolstoel.	Hierbij	werd	gevonden	dat	de	gemiddelde	

piek	hartfrequentie	tijdens	de	6-minuten	test	met	de	

Racerunner	(174	slagen	per	minuut;	range	128-192)	

significant	hoger	was	dan	die	tijdens	de	test	met	de	

rolstoel	(121	slagen	per	minuut;	range	84-159).	

6-Minuten RaceRunneR-test

Om	de	prestatie	op	de	Racerunner	te	evalueren	bij	

kinderen	met	CP	geclassificeerd	in	GMFCS	klasse	III	

en	IV	is	gekozen	om	de	Racerunner	te	gebruiken	tij-

dens	de	6-minuten	test	(6-minuten	Racerunner-test).	

De	6-minuten	Racerunner-test	is	gebaseerd	op	de	

bestaande	6-minuten	wandeltest	met	enkele	aan-

passingen	voor	de	doelgroep.	In	onze	pilot	bleek	de	

6-minuten	Racerunner-test	uitvoerbaar	voor	kinde-

ren	met	CP	geclassificeerd	in	GMFCS	klasse	III	en	IV.	

Wij	zijn	gestart	met	een	nieuwe	studie	om	de	repro-

duceerbaarheid	en	betrouwbaarheid	van	de	6-minu-

ten	Racerunner-test	te	beoordelen.	De	test	wordt	

afgenomen	bij	26	kinderen	met	CP,	geclassificeerd	

in	GMFCS	klasse	III	en	IV,	leeftijd	6-18	jaar.	Om	de	

test-hertest	betrouwbaarheid	en	reproduceerbaar-

heid	te	kunnen	beoordelen	wordt	de	test	drie	keer	

afgenomen.	De	kinderen	worden	hierbij	gevraagd	om	

een	zo’n	groot	mogelijke	afstand	af	te	leggen	met	de	

Racerunner	in	6	minuten.	De	afgelegde	afstand	is	de	

uitkomstmaat.

de RaceRunneR als tool oM te spoRten 
Naast	dat	verschillende	revalidatiecentra	de	Race-

runners	hebben	uitgeprobeerd	tijdens	de	kinder-

fysiotherapeutische	behandeling,	is	de	Racerunner	

in	september	2012	geïntroduceerd	tijdens	de	Spina	

Bifida-dag	bij	Only	Friends,	georganiseerd	door	het	

VUmc.	Only	Friends	is	een	organisatie	die	kinderen	

met	een	beperking	uit	Amsterdam	en	omstreken	de	

mogelijkheid	biedt	om	georganiseerd	te	sporten.	

Om	de		Racerunner	als	hulpmiddel	voor	sport	te	

introduceren,	heeft	Only	Friends	twee	Racerunners	

aangeschaft	en	is	er	een	Racerunner	trainingsgroep	

gestart.

Tevens	zijn	de	Racerunners	ingezet	bij	Heliolympics	

(sportdagen	van	Heliomare)	op	het	terrein	van	Only	

Friends.	De	kinderfysiotherapeuten	van	Heliomare	
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waren	zo	enthousiast	over	de	Racerunner	dat	ze	vijf	

Racerunners	aangeschaft	hebben	met	behulp	van	

de	‘Vrienden	van	Heliomare’.	In	september	hebben	

drie	kinderen	van	Heliomare	met	een	Racerunner	

meegedaan	aan	de	mini-Dam-tot-Damloop	in	Zaan-

dam,	en	twee	van	hen	ook	aan	de	Skylanderloop	in	

Amsterdam.	Samen	met	de	andere	kinderen	zonder	

beperkingen;	dat	is	echte	participatie!	

De	Stichting	Witte	Bedjes	sponsort	zeven	extra	

Racerunners	voor	revalidatiecentra	en	mythylscholen	

in	de	regio	Amsterdam,	zodat	nog	meer	kinderen	met	

een	Racerunner	kennis	kunnen	maken.	

Om	de	Racerunner	nog	meer	te	promoten	is	contact	

gezocht	met	Special	Heroes,	een	landelijk	sportsti-

muleringsprogramma	voor	leerlingen	in	het	speciaal	

onderwijs.	Ze	laten	leerlingen	ervaren	hoe	leuk	

sporten	en	bewegen	kan	zijn.

toekoMst

Wanneer	blijkt	dat	de	6-minuten	Racerunner-test	

een	reproduceerbare	een	betrouwbare	test	is	voor	

kinderen	met	CP	geclassificeerd	in	GMFCS	klasse	III	

en	IV,	zouden	we	graag	een	interventiestudie	starten	

waarin	de	effecten	van	een	trainingsprogramma	met	

de	Racerunner	op	de	fysieke	fitheid	van	de	kinderen	

wordt	onderzocht.	Er	wordt	verwacht	dat	trainen	met	

de	Racerunner	een	positief	effect	heeft	op	de	fysieke	

fitheid	bij	deze	kinderen.	In	een	eerdere	studie	werd	

al	aangetoond	dat	het	lopen	met	de	Racerunner	

zeer	intensief	is.7	De	hartfrequentie	steeg	bij	aan-

vang	van	het	lopen	met	de	Racerunner	direct	naar	

hoge	waarden,	ook	tijdens	het	lopen	bleef	de	hart-

frequentie	hoog.7	

De	interventiestudie	zou	kunnen	leiden	tot	een	on-

derbouwd	trainingsprogramma	voor	kinderen	met	CP	

geclassificeerd	in	GMFCS	klasse	III	en	IV.

Met	dank	aan	onze	financiers	(Revalidatiefonds,	

Stichting	Rotterdams	Kinderrevalidatie	Fonds	

Adriaanstichting	en	het	Johanna	Kinderfonds)	en	

aan	alle	kinderfysiotherapeuten	van	Heliomare,	

de	Trappenberg	locaties	Huizen	en	Almere	en	

De		Vogellanden	die	enthousiast	meegeholpen	

		hebben	met	het	project.

En	speciale	dank	aan	alle	kinderen	die	zo	hard	

	hebben	getraind	met	de	Racerunner.
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Wanneer	leren	we	ons	kind	fietsen?	Doen	we	dat	al	

voor	het	eerste	levensjaar	of	beginnen	we	er	pas	aan	

na	de	zesde	verjaardag?	Alle	aanwezigen	vonden	dat	

je	daar	tussenin	moet	zitten.	En	hoe	vaak,	hoe	lang	

per	keer	en	hoe	complex?	Keuzes	die	we	maken	met	

ons	gezond	verstand.	We	handelen	in	een	sociale	con-

text	zoals	ook	vaak	in	de	(neuro-)revalidatie.	Maar	we	

zijn	ook	bezig	met	het	gezonde	en	zich	ontwikkelende	

brein.	Maar	bestaat	er	evidence	over	wanneer	het	

kind	het	fietsen	geleerd	dient	te	worden?	Een	kwestie	

van	gezond	verstand,	maar	genoeg	stof	tot	nadenken	

in	neuro	fysiologische	of	neuropsychologische	termen	

en	wellicht		uitdagingen.	Een	leuk	item	halverwege	

de	toespraak.	

Gerard	plaatst,	na	een	korte	inleiding,	neurorevali-

datie	–	revalidatie	gericht	op	niet-aangeboren	

hersen	aandoeningen	(NAH)	–	uiteraard	centraal	

in	zijn	betoog.	NAH	kunnen	vele	oorzaken	hebben,	

	vasculaire	oorzaken,	traumata,	zuurstoftekort,	

ontstekingen,	tumoren	of	metabole	stoornissen.	

De	problematiek	is	zeer	omvangrijk	en	complex	

met	belangrijke	maatschappelijke	implicaties.	In	de	

revalidatiecentra	en	de	revalidatieafdelingen	in	de	

ziekenhuizen	wordt	gemiddeld	50%	van	de	behan-

delcapaciteit	ingezet	ten	behoeve	van	specialistische	

revalidatie	voor	patiënten	met	hersenaandoeningen.	

Het	jaarbudget	van	de	revalidatiesector	bedraagt	

jaarlijks	ongeveer	400	miljoen	euro,	de	helft	daarvan	

dus	ten	behoeve	van	NAH.	Gerard	wijst	ons	er	op	dat	

in	Nederland	naar	schatting	van	de	European	Brain	

Council	(ECB)	in	2010,	1.800	euro	per	hoofd	van	de	

bevolking	aan	hersenaandoeningen	werd	uitgegeven.	

Eén	derde	daarvan	betreft	NAH.	Afgezet	naar	het	

jaarbudget	van	de	revalidatiesector	heeft	per	saldo	

slechts	ongeveer	10%	van	de	patiënten	met	NAH	

toegang	tot	specialistische	revalidatiegeneeskunde.	

Hoe	maak	je	keuzes?	Hoe	indiceer	je?

Gerard	geeft	aan	hoe	nieuw	neurorevalidatie	eigen-

lijk	is.	Pas	vanaf	1992	werd	het	begrip	‘cognitieve	

revalidatie’	erkend.	Niet	langer	waren	problemen	

van	het	houding-	en	bewegingsapparaat	leidend	

voor	revalidatiegeneeskundig	handelen,	maar	nu	ook	

cognitieve,	gedragsmatige	en	emotionele	gevolgen	

van	NAH.	Neurorevalidatie	is	in	korte	tijd	uitgegroeid,	

vooral	dankzij	het	wetenschappelijk	onderzoek	wat	

gefaciliteerd	werd	door	het	Stimuleringsprogramma	

ACtUeel

Oratie prof. dr. Gerard Ribbers

een kwestie van gezond verstand
B. Drentje

De oratie van prof. dr. Gerard Ribbers.

Oratieboekje.

Op	11	oktober	2013	sprak	Gerard	Ribbers	zijn	inaugurele	
rede	uit	ter	gelegenheid	van	het	aanvaarden	van	de	bijzon-
dere	leerstoel	Neurorevalidatie	aan	het	Erasmus	MC,	facul-
teit		geneeskunde	van	de	Erasmus	Universiteit	Rotterdam.	
	Gerard	is	tevens	als	revalidatiearts	verbonden	aan	Rijndam	
Revalidatie	centrum,	eveneens	in	Rotterdam.
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Revalidatieonderzoek	aan	het	begin	van	deze	eeuw.	

Inzichten	zijn	finaal	veranderd;	het	begrip	neuroplas-

ticiteit	en	de	beïnvloeding	daarvan	waren	de	kern	van	

dit	onderzoek.	Echter,	de	dagelijkse	praktijk	loopt	

ver	achter	ten	opzichte	van	de	inzichten	die	uit	het	

wetenschappelijk	onderzoek	zijn	verkregen.	Het	is	

nog	steeds	niet	bekend	of	en	hoe	revalidatiebehande-

ling	het	herstel	van	hersenfuncties	kan	beïnvloeden,	

of	dat	we	voornamelijk	bezig	zijn	met	trucjes	leren	

aan	het	beschadigde	brein.

Gerard	Ribbers	plaatst	in	dit	verband	het	‘gezond	

verstand’	tegenover	wetenschappelijke	bewijsvoering	

en	kosten-effectiviteitsonderzoek.	Hij	maakt	zich	

zorgen	omdat,	door	de	enorme	kosten	die	‘aanspre-

kende	geneeskunde’	met	zich	meebrengen,	voor	

andere	goede	zorg	–	zorg	die	nodig	is	om	de	kwetsba-

re	patiënt	en	zijn	gezin	voorwaarden	te	bieden	voor	

kwaliteit	van	leven	–	het	gezonde	verstand	het	tegen	

de	evidence	based	medicine-waan	moet	afleggen.

Gelukkig	zijn	er	dus	genoeg	belangrijke	wetenschap-

pelijke	uitdagingen.	Niet	alleen	in	de	acute	fase	van	

aandoeningen	maar	juist	ook	in	wat	daarop	volgt	en	

in	de	zorgketen	moet	worden	uitgebouwd.

Gerard	maakt	een	opsomming	van	lopend	en	nader	

te	ontwikkelen	onderzoek	in	een	viertal	hoofdlijnen	

binnen	het	Rotterdam	Neurorehabilitation	Research,	

kortweg	RoNeRes:	

1.	 Het	identificeren	en	voorspellen	van	de	gevol-

gen	van	NAH.

2.	 Het	onderzoek	naar	het	effect	en	de	onder-

liggende	mechanismen	van	behandeling.	

3.	 De	implementatie	van	routinematige	uitkomst-

registratie.	

4.	 Ambulante	activiteitenregistratie.

Het	onderzoek	richt	zich	op	patiënten	met	beroerte	

en	met	traumatisch	hersenletsel	maar	ook	op	de	

gevolgen	van	hersentumoren.	Het	heeft	een	interdis-

ciplinair	karakter	met	drie	belangrijke	hoofdthema’s:	

motorische,	(neuro-)psychologische	en	linguïstische	

gevolgen.

De	inaugurele	rede	van	Gerard	Ribbers	was	boeiend.	

Zijn	stijl,	vloeiende	volzinnen	en	welgekozen	bewoor-

dingen	–	vrijwel	volledig	los	van	de	geschreven	tekst	–	

droegen	daartoe	in	hoge	mate	bij.	Stof	tot	nadenken	

genoeg,	al	is	het	alleen	al	zijn	waarschuwing	dat	

revalidatie	zo	onzichtbaar	is	in	de	beleidsbepalende	

gremia!

Wanneer	u	de	tekst	van	de	oratie	wilt	ontvangen,	kunt	u	een	e-mail	sturen	naar	l.knoope@rijndam.nl.	Als	pdf	is	de	

tekst	te	downloaden	van	de	Rijndam	website	(www.rijndam.nl/onderzoek/neurorevalidatie)	en	daar	is	ook	de	video	

van	de	oratie	online	gezet.
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Hans	Arendzen	is	in	het	jaar	2000	begonnen	op	een	

nieuw	ingestelde	leerstoel	revalidatiegeneeskunde	

aan	het	LUMC.	Hiermee	erkende	het	LUMC	het	be-

lang	van	wetenschappelijk	onderzoek	op	het	gebied	

van	revalidatie.

Hans	had,	en	heeft	een	geheel	eigen	visie	op	wat	

onderzoek	betekent	voor	de	revalidatiegeneeskunde.	

Die	visie	was	toen	zeker,	en	nog	steeds,	tegen	de	

stroom	in.	Hij	legde	de	nadruk	op	het	onderzoek	naar	

de	mechanismen	en	onderliggende	oorzaken	van	de	

beperkingen	van	de	patiënten,	om	op	die	manier	een	

goed	beredeneerde	en	wetenschappelijk	onderbouw-

de	therapie	te	kunnen	ontwikkelen.	Ik	ben	het	met	

Hans	eens	dat	dat	een	effectievere	methode	is	dan	

alleen	het	klinische	onderzoek,	waar	gekeken	wordt	

naar	de	functionele	uitkomstmaten

Hans	is	een	bruggenbouwer.	Hij	wist	een	goede	

samenwerking	tot	stand	te	brengen	met	prof.	Rozing	

en	de	afdeling	orthopedie,	de	reumatologie,	met	

prof.	Van	Hilten	van	de	afdeling	neurologie	en	met	

prof.	Van	Dijk	van	de	afdeling	neurofysiologie.	En	

waarschijnlijk	met	nog	veel	meer	mensen,	maar	dat	

onttrok	zich	aan	mijn	oog.	En	dat	alles	in	nauwe	sa-

menwerking	met	Carel	Meskers,	steun,	toeverlaat	en	

geestverwant,	en	Jurriaan	de	Groot,	die	het	onder-

zoek	op	het	bewegingslab	coördineert	en	begeleidt.

Hans	Arendzen	heeft	de	leerstoel	Revalidatie-

geneeskunde	uitgebouwd	tot	een	belangrijke	post,	

die	centraal	staat	tussen	vele	afdelingen	binnen	het	

LUMC.	Ook	heeft	hij	de	klinische	zorg	en	de	oplei-

ding	van	revalidatieartsen	vorm	gegeven,	in	nauwe	

samenwerking	met	het	Rijnlands	Revalidatie	Centrum	

in	Leiden.

Tot	ons	grote	plezier	werd	ook	de	samenwerking	met	

de	TU	Delft	steeds	nauwer.	Doordat	we	heel	comple-

mentair	zijn	op	het	gebied	van	kennis,	vaardigheden	

en	methoden,	maar	meer	nog	doordat	we	met	veel	

onderling	respect,	veel	geduld	en	inspanning	de	

vakgebieden	bij	elkaar	gebracht	hebben,	voelt	het	

uiteindelijk	als	een	grote	gezamenlijke	onderzoeks-

groep.	Waarbij	de	ingenieurs	uit	Delft	hielpen	met	

de	ontwikkeling	van	nieuwe	instrumenten	voor	de	

revalidatie,	en	waar	de	patiënten	uit	het	LUMC	zelfs	

in	Delft	gemeten	werden	met	behulp	van	geavan-

ceerde	prototypes.

Deze	samenwerking	is	een	schoolvoorbeeld	van	

wat	er	binnen	de	Medical	Delta	mogelijk	is.	De	

	Medical	Delta	is	de	samenwerking	tussen	het	

LUMC,		Erasmus	MC	en	de	TU	Delft	op	het	gebied	

van	medische	technologie.	En	daar	zijn	een	aantal	

mooie		onderzoeksprojecten	uit	ontstaan,	waarvan	

ik		hieronder	een	aantal	voorbeelden	zal	geven.

Een	belangrijke	poot	in	het	onderzoek	is	de	ontwik-

keling	van	diagnostische	robotmanipulatoren.	Met	

deze	robotmanipulatoren	worden	krachtverstoringen	

aangebracht	op	de	ledematen.	Door	de	positie-	en	

krachtresponsie,	en	ook	het	EMG	te	meten,	kan	bij	

Afscheid van Hans Arendzen als 
hoogleraar Revalidatiegeneeskunde 
lUMC
F.C.T. van der Helm

Prof. dr. J.H. (Hans) Arendzen nam op 20 september jl. 

afscheid als hoogleraar Revalidatiegeneesdkunde.

Op	20	september	2013	nam	Hans	Arendzen	afscheid	als	
hoogleraar	Revalidatiegeneeskunde	aan	het	Leids	Universitair	
Medisch	Centrum	(LUMC).	Deze	bijzondere	dag	stond	in	het	
	teken	van	zijn	wetenschappelijke	carrière	en	visie.	De	auteur	
van	dit	artikel,	Frans	van	der	Helm,	hield	een	inleiding	waarin	
hij	het	revalidatie-onderzoek	in	Nederland	beschreef,	waar	
Hans	Arendzen	een	bijzondere	rol	in	heeft	gespeeld.
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proefpersonen	en	patiënten	de	bijdrage	en	modulatie	

van	de	reflexactiviteit	gemeten	worden,	zowel	van	

de	positie-,	snelheids-	als	krachtterugkoppeling.	

Als	archaïsch	prototype	was	er	de	zogenaamde	

‘Proprio’	in	Delft,	waarmee	schouderbewegingen	

geanalyseerd	kunnen	worden.	Samen	met	het	LUMC	

zijn	de	PolsPerturbator	(PoPe),	de	Wristalyzer	(een	

commerciële	versie	van	de	PoPe)	en	de	Achilles,	een	

enkelperturbator,	ontwikkeld.

Deze	apparaten	geven	veel	inzicht	in	de	mogelijk-

heden	van	patiënten	om	hun	bewegingen	te	coör-

dineren,	en	hun	reflexen	te	moduleren.	Dit	is	onder	

andere	toegepast	in	het	landelijke	Explicit	onderzoek,	

een	longitudinaal	effectonderzoek	bij	CVA-patiënten,	

onder	de	leiding	van	prof.	Gert	Kwakkel	van	het	

VUmc.

Hans	Arendzen	was	ook	nauw	betrokken	bij	de	

totstandkoming	van	het	STW	(stichting	technische	

wetenschappen)	perspectief	programma	NeuroSIPE		

(System	Identification	and	Parameter	Estimation	of	

Neurophysiological	Systems),	waar	STW	5.25	miljoen	

euro	voor	uitgetrokken	heeft,	maar	waar	de	biomedi-

sche	industrie	in	Nederland	ook	nog	1.75	miljoen	euro	

in	natura	bijdragen	aan	toegevoegd	heeft.	Samen	

hebben	we	het	programma	verdedigd	ten	overstaan	

van	de	STW-jury,	waarbij	Hans	de	klinische	toepas-

singen	uitstekend	kon	uitleggen.

Inmiddels	zijn	de	eerste	producten	ook	in	de	klini-

sche	praktijk	geland,	zoals	de	enkelperturbator	in	

het	Bronovo	ziekenhuis,	en	de	lopende	banden	van	

ForceLink.	Ook	de	bedrijven	Motek	en	Moog	spelen	

een	belangrijke	rol	in	dit	zeer	innovatieve	neuro-

revalidatie	programma.

Hans	Arendzen	was	ook	de	medische	trekker	van	

het	IMDI	Center-of-Excellence	NeuroControl.	IMDI	

staat	voor	Innovative	Medical	Devices	Initiative,	een	

door	ZonMw	getrokken	initiatief	in	het	kader	van	

het	topsectorenbeleid	van	de	Nederlandse	overheid.	

IMDI	NeuroControl	viel	zowel	onder	de	topsector	

High	Tech	Systems	&	Materials,	subsector	Health,	

als	onder	topsector	Life	Sciences	and	Health.	In	

NeuroControl	hebben	zes	Nederlandse	universiteiten	

zich	verenigd	in	hun	streven	om	het	neurorevalidatie-

onderzoek	op	internationale	schaal	vorm	te	geven.

Dit	alles	illustreert	de	wetenschapsvisie	van	Hans	

Arendzen,	dat	er	goed	fundamenteel	onderzoek	op	

het	gebied	van	neuro-revalidatie	mogelijk	is.		Sterker	

nog,	dat	het	noodzakelijk	is	om	de	zorg	voor	de	

	patiënten	naar	een	hoger	niveau	te	brengen.

Beste	Hans,	dank	voor	de	belangrijke	voortrekkersrol	

die	je	gespeeld	hebt	in	het	neurorevalidatie	onder-

zoek	in	Nederland.	Het	ga	je	goed	!

Prof. dr. Frans C.T. van der Helm.

Frans	van	der	Helm	is	hoogleraar	Biomechatro-

nica	en	Biorobotica	aan	de	TU	Delft	en	heeft	ook	

een	aanstelling	als	zogenaamde	‘Medical	Delta’	

hoogleraar	aan	het	LUMC.	Deze	dubbelaanstelling	

laat	zien	hoe	nauw	de	samenwerking	is	tussen	het	

LUMC	en	de	TU	Delft	op	het	gebied	van	onderzoek	

en	de	ontwikkeling	van	nieuwe	technieken	voor	

de	revalidatie.	Deze	samenwerking	stamt	al	uit	de	

tijd	dat	Hans	Arendzen	nog	directeur	was	van	het	

revalidatiecentrum	Beatrixoord.	Hij	nam	toen	het	

initiatief	om	samen	met	de	TU	Delft	een	meet-

methode	en	model	te	ontwikkelen	voor	de	bewe-

gingen	van	het	sleutelbeen,	samen	met	een	aantal	

fysiotherapeuten	in	opleiding.
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Prijzen op het VRA Annual 
 Congress 2013
H. Wals

Het	project	beoogt	om	op	een	doelmatige,	goed-

kope	en	innovatieve	manier	lichamelijke	activiteit	

(bijvoorbeeld	lopen	en	oefenen)	en	sedentair	gedrag	

(bijvoorbeeld	zitten)	bij	patiënten	na	een	beroerte	te	

beïnvloeden	door	implementatie	van	een	activiteiten-

monitor.

De	jury	benoemde	dat	het	project	een	grote	maat-

schappelijke	relevantie	heeft	en	zeer	actueel	is.	Het	

is	een	bescheiden	project,	realistisch	van	opzet	en	

financieel	haalbaar.	Het	betreft	een	grote	doelgroep	

en	legt	de	nadruk	op	zelfmanagement	van	de	patiënt	

en	maakt	de	inzet	van	de	patiënt	inzichtelijk.	Mede	

gezien	het	feit	dat	directe	partners	en	patiëntenorga-

nisaties	hun	steun	aan	het	project	hebben	gegeven,	

heeft	dit	project	naar	de	mening	van	de	jury	een	

grote	kans	van	slagen	en	kan	als	voorbeeld	dienen	

voor	andere	doelgroepen.

Anne	Visser	is	revalidatiearts	op	de	afdeling	Re-

validatie,	Verplegingswetenschap	&	Sport	van	het	

UMC	Utrecht	(medisch	hoofd	neurorevalidatie)	en	De	

Hoogstraat.	Zij	geeft	tevens	leiding	aan	het	Kennis-

centrum	Revalidatiegeneeskunde	Utrecht,	het	onder-

zoeks-	en	innovatiecentrum	van	het	UMC	Utrecht	en	

De	Hoogstraat	Revalidatie.	Zij	is	op	1	juli	jongstleden	

benoemd	tot	hoogleraar	revalidatiegeneeskunde.	

De	prijs	wordt	beschikbaar	gesteld	door	Ipsen	Farma-

ceutica	in	het	kader	van	Innovation	for	patient	care	

binnen	de	revalidatiezorg	en	is	tijdens	de	Algemene	

Ledenvergadering	van	de	VRA	op	31	oktober	2013	

voor	de	tweede	keer	uitgereikt.	Het	doel	van	deze	

prijs	is	om	patiëntenzorg	binnen	de	revalidatie	verder	

te	verbeteren.	De	prijs	wordt	alleen	uitgereikt	voor	

een	projectvoorstel	waarvan	patiënten	direct	en	

meetbaar	kunnen	profiteren	in	de	dagelijkse	revali-

datiezorg.	Met	het	geldbedrag	van	20.000	euro	kan	

het	initiatief	worden	opgestart	of	gerealiseerd	en	

mogelijk	worden	geïmplementeerd.

Voor	deze	prijs	werden	in	totaal	11	projectvoorstellen	

ingediend.	De	jury	was	zeer	verheugd	over	het	hoge	

niveau	van	deze	voorstellen.	Zij	bevatten	stuk	voor	

stuk	goede,	innovatieve	elementen.	Vier	projecten	

werden	genomineerd	en	mochten	door	naar	de	

tweede	ronde.	

De	andere	genomineerden	(en	projecten)	voor	deze	

prijs	waren:

•	 f. van Asbeck	(De	Hoogstraat	Revalidatie)	-	Thuis-

behandeling	van	decubitus	bij	dwarslaesiepatiënten

•	 K. folmer	(Revalidatiecentrum	De	Trappenberg)	-	

EVO-uitlijnstraatje

•	 C. Meskers	(LUMC)	-	i-Motion

Ipsen Revalidatie Jaarprijs 2013 voor Anne Visser

Het projectteam als winnaar van de Ipsen Revalidatie 

Jaarprijs 2013.

De	Ipsen	Revalidatie	Jaarprijs	van	20.000	euro	is	gewonnen	
door	Anne	Visser-Meily	(UMCU/De	Hoogstraat		Revalidatie)	
met	het	project	Elke	beweging	telt!	Implementatie	van	
	activiteitenmonitors	in	CVA	revalidatie.	
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PhD Award Rehabilitation Medicine 2013

Het	betreft	een	mooi	voorbeeld	van	translationeel	

onderzoek	waarin	de	meerwaarde	van	technologie	

voor	de	klinische	dagelijkse	praktijk	wordt	getoetst.	

De	doelgroep	en	daarmee	de	potentiële	praktische	

impact	is	groot.	Roelof	Waaijman	heeft	zich	tevens	

geprofileerd	door	op	diverse	andere	congressen	pre-

sentaties	te	geven.	Na	de	prijsuitreiking	heeft	Roelof	

Waaijman	zijn	onderzoek	mogen	presenteren.

Het	doel	van	de	PhD	Award	is	de	aandacht	te	ves-

tigen	op	hoogwaardig	wetenschappelijk	onderzoek	

door	onderzoekers	en	deze	te	waarderen	en	te	

bevorderen.	Genomineerden	worden	voorgedragen	

door	hun	promotor	en	de	beoordeling	wordt	gedaan	

door	vier	leden	van	de	Wetenschappelijke	Commissie	

(WeCo)	van	de	VRA.

Andere	genomineerden	voor	de	PhD	Award	waren:

•	 laurien Aben	-	Memory	Self-Efficacy	after	Stroke

•	 lenie van den engel-Hoek	-	Dysphagia	in	children	

with	neuromuscular	disorders

•	 lauren fortington	-	Enabling	the	elderly	person	

with	lower	limb	amputation	through	surgery,	

	rehabilitation	and	care

•	 wilma van der Slot	-	Health	Issues	and	Partici-

pation	in	Adults	with	Cerebral	Palsy

Roelof Waaijman.

De	PhD	Award	Rehabilitation	Medicine	wordt	uitgereikt	aan	
het	beste	en	meest	aansprekende	proefschrift	dat	betrekking	
heeft	op	de	revalidatiegeneeskunde.	De	prijs	werd	dit	jaar	toe-
gekend	aan	Roelof	Waaijman	met	zijn	proefschrift	Improving	
footwear	to	prevent	ulcer	recurrence	in	diabetes;	analysis	of	
adherence	and	pressure	reduction.	

Anita	heeft	in	haar	opleiding	onderzoek	gedaan	naar	

de	behandelmogelijkheden	van	mensen	met	een	CVA	

(effectiviteit	van	training	op	de	C-mill),	waarover	zij	

recentelijk	een	artikel	heeft	gepubliceerd.	Al	eerder	

heeft	zij	hierover	op	een	internationaal	congres	een	

poster	gepresenteerd.	Zij	is	daarnaast	2e	auteur	bij	

een	ander	artikel	over	dit	onderwerp	dat	is	ingediend	

voor	publicatie.	Onderzoek	naar	training	op	de	C-mill	

is	ook	gedaan	met	mensen	met	cerebellaire	ataxie,	

een	studie	waarbij	Anita	nauw	betrokken	is	en	wat	

geleid	heeft	tot	een	artikel	waar	zij	2e	auteur	bij	is	

en	dat	nog	moet	worden	ingediend.

Reeds	voor	haar	opleiding	is	Anita	betrokken	ge-

weest	bij	onderzoek	van	de	afdeling	Revalidatie	van	

het	UMC	St	Radboud,	in	het	kader	van	de	weten-

schappelijke	stage	in	haar	masterfase	geneeskunde.	

Dit	onderzoek	is	nog	verder	voortgezet	en	zij	is	

mede-auteur	van	twee	publicaties	hierover.	

De	Livit	Trofee	wordt	toegekend	aan	een	aios	revali-

datiegeneeskunde	die	zich	tijdens	de	opleiding	op	we-

tenschappelijk	gebied	bijzonder	verdienstelijk	heeft	

gemaakt.	Bij	deze	prijs	behoort	een	wissel	trofee	en	

een	bedrag	van	500	euro,	beschikbaar	gesteld	door	

Livit	Orthopedie.

Voor	deze	prijs	was	tevens	erik Grauwmeijer	uit	

circuit	Rotterdam	genomineerd.

livit trofee voor Anita Heeren

De	Livit	Trofee	2013	is	gewonnen	door	Anita	Heeren.	Zij	
was	tot	september	2013	als	aios	in	opleiding	in	het	circuit	
St.	Maartens	kliniek,	UMC	St.	Radboud,	Tolbrug	en	is	door	haar	
opleider	voorgedragen	voor	deze	trofee.	

Anita Heren.
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lily Heijnen wint Van Hoytema trofee

Lily	is	uitgekozen	voor	deze	eervolle	prijs	omdat	ze	

niet	alleen	in	het	afgelopen	jaar,	maar	gedurende	vele	

jaren	zich	bezig	heeft	gehouden	met	de	revalidatie-

geneeskunde	in	woord	en	geschrift,	in	letterlijke	zin.	

Sinds	eind	2010	is	Lily	betrokken	bij	het	Nederlands	

Tijdschrift	voor	Revalidatiegeneeskunde,	waar	ze	met	

name	de	interviews	voor	haar	rekening	neemt.	Haar	

bijdragen	maken	het	tijdschrift	meer	toegankelijk	en	

leveren	interessante	informatie	over	bijvoorbeeld	

de	geïnterviewde	hoogleraren	en	sporters	van	de	

Paralympische	Spelen.

Lily	is	verder	voor	de	VRA	betrokken	bij	de	geriatri-

sche	revalidatie.	Zij	heeft	zich	sterk	gemaakt	voor	de	

rol	van	de	revalidatiearts	binnen	het	triage-instru-

ment	en	heeft	een	grote	bijdrage	geleverd	aan	het	tot	

stand	komen	ervan.	Daarvoor	was	zij	ook	betrokken	

bij	de	proeftuinen.

Tevens	is	Lily	een	grote	motivator	voor	de	Senioren-

bijeenkomst	die	zij	sinds	enkele	jaren	organiseert.	Ze	

deed	dit	tot	vorig	jaar	samen	met	Joke	ten	Kate,	die	

dit	jaar	helaas	is	overleden.	De	Seniorenbijeenkomst	

is	voor	veel	niet	meer	praktiserende	revalidatie-

artsen	een	leuke	manier	om	kennis	te	maken	met	

de	laatste	ontwikkelingen	op	het	vakgebied	en	om	

bij	te	praten	met	oud-collega’s.	

De	VRA	is	Lily	zeer	dankbaar	voor	haar	inzet.	Het	

	bestuur	heeft	daarom	besloten	om	Lily,	op	voor-

dracht	van	de	jury,	de	Van	Hoytema	Wisseltrofee	

toe	te	kennen.

Lily Heijnen ontvangt de Van Hoytema Trofee uit 

handen van bestuursvoorzitter Juan Martina.

De	Van	Hoytema	Trofee	is	dit	jaar	toegekend	aan	Lily	Heijnen.	
Deze	trofee	wordt	toegekend	aan	degene	die	zich	het	afgelo-
pen	jaar	met	betrekking	tot	de	revalidatiegeneeskunde	bijzon-
der	verdienstelijk	heeft	gemaakt	in	woord	en	geschrift.	

De	prijs	voor	de	beste presentatie	tijdens	het	VRA	

Annual	Congress	is	dit	jaar	naar	Laura	Hak	gegaan	

met	haar	onderzoek	Stepping	strategies	used	by	

stroke	patients	to	maintain	margins	of	stability	

during	walking.	Zij	wist	op	een	heldere	en	toeganke-

lijke	manier,	de	in	de	klinische	praktijk	vaak	moeilijk	

gevonden,	biomechanische	principes	van	loopstrate-

gieën	bij	CVA-patiënten	uit	te	leggen	en	de	link	naar	

de	praktijk	te	leggen.	Hiermee	draagt	haar	onderzoek	

niet	alleen	bij	aan	kennisvermeerdering,	maar	ook	

aan	de	toepassing	ervan.	Bovendien	gaf	zij	op	relatief	

speelse	wijze	vorm	aan	de	discussie	die	volgde	na	

haar	presentatie.	Zij	won	een	certificaat	en	een	

geldbedrag	van	250	euro.

Han	Houdijk	had	op	het	najaarscongres	van	de	VRA	

de	beste poster	met	als	titel	Step	length	asymmetry	

in	trans-tibial	amputees:	a	strategy	to	regulate	gait	

stability?	De	jury	vond	dat	er	sprake	was	van	goed	

onderzoek	naar	een	zeer	relevante	klinische	vraag	

die	al	langer	wachtte	op	antwoord.	Han	Houdijk	

won	hiermee	een	geldbedrag	van	100	euro	en	een	

	certificaat.

Beste presentatie en beste poster

Laura Hak wint de prijs 

voor de beste presentatie 

op het VRA congres.

Han Houdijk is blij met zijn 

prijs voor de beste poster 

op het VRA congres.
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Het uitschrijven van een CAt
J. Vloothuis

CAt: Verbetert de aandacht na het terugplaatsen 
van een botlap?

klinisch scenaRio

Het	valt	mij	op	dat	meerdere	revalidanten	op	

mijn	(klinische)	afdeling	voor	neurorevalidatie	na	

het	terugplaatsen	van	een	botlap	beter	lijken	te	

	functioneren.	

Bijvoorbeeld	een	patiënte	van	54	jaar	met	een	groot	

media	infarct	rechts	in	maart	2013.	In	verband	met	

zwelling	en	verhoogde	druk	vond	na	drie	dagen	hemi-

craniectomie	plaats.	In	juni	werd	de	botlap	terug-

geplaatst.	Het	valt	het	team	op	dat	de	revalidatie	

daarna	beter	gaat.	Patiënte	pakt	aanwijzingen	beter	

op	en	heeft	meer	inzicht.	Dit	lijkt	vooral	te	komen	

door	een	verbetering	van	de	aandacht	functies.

klinische vRaag

Verbetert	de	aandacht	bij	mensen	met	niet	aange-

boren	hersenletsel	en	status	na	hemi-craniectomie	

nadat	de	botlap	is	teruggeplaatst?	

zoekstRategie

De	gebruikte	zoektermen	staan	beschreven	in	tabel	1.	

Omdat	‘aandacht’	een	beperkt	begrip	is,	heb	ik	beslo-

ten	ruimer	te	zoeken.	Ik	heb	de	termen	‘cognition’	en	

‘neuropsychological	effects’	toegevoegd.Judith Vloothuis, revalidatiearts en supervisor bij Reade  

In	het	Nederlands	tijdschrift	voor	Revalidatiegenees-

kunde	(NTR)	nummer	drie	van	dit	jaar,	stond	een	

artikel	waarin	een	aios,	opleider	en	onderwijskundige	

hun	visie	over	de	CAT	gaven.	Hierin	kwam	naar	voren	

dat	de	CAT	op	verschillende	plekken	verschillend	

wordt	benaderd.	Ook	kwam	naar	voren	dat	het	een	

mooi	(onderwijskundig)	instrument	is.1

Als	supervisor	vindt	ik	de	CAT	een	goede	manier	

om	klinische	vragen	te	beantwoorden	en	literatuur	

kritisch	te	leren	beoordelen.

RefeReeRlunch Met cat-pResentatie

In	Reade	hebben	we	een	manier	gevonden	de	CAT	

goed	te	implementeren.	We	hebben	wekelijks	een	

refereerlunch.	Tijdens	deze	lunch	combineren	we	

de	presentatie	van	een	CAT	met	ons	middageten.	

Doordat	voor	lunch	gezorgd	is,	is	de	drempel	laag	en	

kunnen	de	aios	en	een	groot	deel	van	de	supervisoren	

aanwezig	zijn.

Een	aios	houdt	een	CAT-presentatie.	En	deze	verde-

len	we	over	twee	lunches.	De	eerste	keer	presenteert	

de	aios	het	klinisch	scenario,	de	vraag,	de	zoekstrate-

gie	en	de	titels	van	de	gevonden	artikelen.	De	tweede	

keer	vervolgt	de	aios	met	de	beoordeling	van	artike-

len,	conclusie	en	de	bottomline.	

Deze	manier	geeft	ons	de	mogelijkheid	tijdens	de	

presentatie	met	zijn	allen	mee	te	denken.	De	eerste	

keer	over	de	formulering	van	de	gekozen	vraag	en	

zoekstrategie.	De	tweede	keer	over	de	beoordeling	

van	de	artikelen	en	de	conclusie.

Met z’n allen

Ik	merk	dat	we	iedere	keer	weer	enthousiast	weg-

gaan	na	een	presentatie.	Het	is	erg	leuk	en	leerzaam	

om	met	zijn	allen	mee	te	denken.	

Bij	het	formuleren	van	de	vraag	gaat	dit	vaak	over	

het	‘niet	te	groot	maken’	van	een	vraag.	

Bij	de	zoekstrategie	bespreken	we	alternatieve	

zoektermen	en	volgorde.	Hierbij	wordt	regelmatig	

opgemerkt	hoe	moeilijk	het	is	volledig	te	zijn	en	geen	

artikelen	te	missen.	Waarbij	we	vaak	concluderen	dat	

een	CAT	ook	geen	systematische	review	is.	En	dat	het	

met	name	belangrijk	is	dat	anderen	de	zoekstrategie	

kunnen	volgen.

Bij	beoordeling	en	conclusie	wordt	meegedacht	hoe	

relevant	artikelen	zijn.	

Tot	slot	geven	aios	en	supervisoren	degene	die	

gepresenteerd	heeft,	feedback.	Hierbij	leren	de	aios	

van	elkaars	feedback.	In	de	twee	jaar	dat	we	dit	doen	

zie	ik	de	CAT’s	steeds	beter	worden.

Ik	heb	inmiddels	al	heel	wat	leuke	vragen	en	uitkom-

sten	voorbij	zien	komen	tijdens	deze	lunch.	Ik	kan	me	

voorstellen	dat	dit	ook	elders	in	het	land	zo	is.	Dit	

inspireerde	mij	om	een	CAT	uit	te	schrijven	voor	het	

NTR,	misschien willen anderen volgen?
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Ik	heb	gekozen	voor	de	operator	OR	als	het	gaat	om	

meerdere	termen	voor	hetzelfde	begrip,	omdat	ik	

voor	dat	begrip	zo	ruim	mogelijk	wil	zoeken.	Vervol-

gens	heb	ik	de	begrippen	1,	2	en	3	uit	tabel	1	gecom-

bineerd	met	de	operator	AND.	Omdat	ik	artikelen	wil	

vinden	waar	deze	begrippen	allen	instaan.

Oftewel:	Met	OR	verbreed	je,	met	AND	versmal	je.

De	uiteindelijke	zoekstring	in	Pubmed	is:

(((((bone	flap)	OR	cranioplasty))	AND	(((((stroke)	

OR	cerebrovascular	disorders)	OR	brain	injury)	

OR	“Brain	Injuries”[Mesh])	OR	“Cerebrovascular	

Disorders”[Mesh])))	AND	(((((“Cognition”[Mesh])	OR	

cognition)	OR	attention)	OR	“Attention”[Mesh])	OR	

neuropsychological	effects)

Met	deze	zoekstring	vind	ik	17	titels.	Na	beoordeling	

van	de	titels	en	abstracts	blijken	vier	artikelen	rele-

vant.	Zeven	artikelen	hebben	een	ander	onderwerp,	

ze	gaan	wel	allemaal	over	hersenletsel.	Vijf	artikelen	

gaan	over	hemi-craniectomie,	maar	niet	over	het	

terugplaatsen	van	de	botlap.	En	een	artikel	is	een	

beschrijving	van	het	syndrome	of	the	trephined.*

Resultaten

Ik	vind	drie	casestudies	en	een	prospectieve	studie.	

De	eerste	casestudie	noemt	zichzelf	caseseries	en	

is	eigenlijk	een	kleine	prospectieve	vergelijkende	

(pre-post)	studie	(n=5).	Niveau	van	bewijs	(volgens	

CBO,	zie	tabel	2.)	is	daarom	discutabel.	Vanwege	het	

prospectieve	en	vergelijkende	aspect	een	B,	maar	

de	omvang	is	erg	klein	waardoor	C	(niet	vergelijkend	

onderzoek)	meer	op	zijn	plaats	lijkt.2	

Ook	de	andere	twee	casestudies	zou	ik	waarderen	

met	C	(niet	vergelijkend	onderzoek).	Al	kun	je	discus-

siëren	of	een	case	studie	niet	valt	onder	D	(mening	

van	deskundigen).3,4

De	prospectieve	studie	is	een	artikel	in	het	Frans.	Dit	

artikel	heb	ik	daardoor	niet	kunnen	beoordelen.5	Een	

suggestie	zou	nog	zijn	het	artikel	te	laten	vertalen	

MeDISCH ONDeRwIJS & OPleIDING

Tabel 2. CBO Levels of evidence.

Tabel 1. Gebruikte zoektermen.

MeSH Vrije zoekterm

1. Niet-aangeboren hersenletsel Cerebrovascular	disorders
Brain	injuries

Cerebrovascular	disorders
Brain	injury
Stroke

OR

2. terugplaatsen botlap - Cranioplasty
Bone	flap

OR

3. Aandacht Attention
Cognition

Attention
Cognition
Neuropsychological	effects

OR

 
© Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 
   Handleiding voor werkgroepleden, november 2007 

Bijlage A-1

Bijlage A. Levels of evidence 
Indeling van methodologische kwaliteit van individuele studies 

 Interventie Diagnostisch accuratesse onderzoek Schade/bijwerkingen*, etiologie, prog-
nose 

A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van A2-niveau 
A2 Gerandomiseerd dubbelblind 

vergelijkend klinisch onderzoek 
van goede kwaliteit en van vol-
doende omvang 

Onderzoek ten opzichte van een referentietest (een 
‘gouden standaard’) met tevoren gedefinieerde afkap-
waarden en onafhankelijke beoordeling van de resulta-
ten van test en gouden standaard, betreffende een 
voldoende grote serie van opeenvolgende patiënten 
die allen de index- en referentietest hebben gehad 

Prospectief cohort onderzoek van vol-
doende omvang en follow-up, waarbij 
adequaat gecontroleerd is voor ‘confoun-
ding’ en selectieve follow-up voldoende is 
uitgesloten. 

B Vergelijkend onderzoek, maar 
niet met alle kenmerken als 
genoemd onder A2 (hieronder 
valt ook patiënt-controle onder-
zoek, cohort-onderzoek) 

Onderzoek ten opzichte van een referentietest, maar 
niet met alle kenmerken die onder A2 zijn genoemd 

Prospectief cohort onderzoek, maar niet 
met alle kenmerken als genoemd onder 
A2 of retrospectief cohort onderzoek of 
patiënt-controle onderzoek 

C Niet-vergelijkend onderzoek 
D Mening van deskundigen 

* Deze classificatie is alleen van toepassing in situaties waarin om ethische of andere redenen gecontroleerde trials niet mogelijk zijn. Zijn die wel mogelijk 
dan geldt de classificatie voor interventies. 
 
Niveau van conclusies 

 Conclusie gebaseerd op 
1 Onderzoek van niveau A1 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau A2 
2 1 onderzoek van niveau A2 of tenminste 2 onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B 
3 1 onderzoek van niveau B of C 
4 Mening van deskundigen 
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middels	google	translate,	al	heeft	dit	ook	nadelen.	

Ik	heb	er	voor	gekozen	dit	niet	te	doen.

De	eerste	casestudie,	degene	die	eigenlijk	een	kleine	

prospectieve	studie	is,	beschrijft	vijf	casussen	van	

mannelijke	patiënten	met	traumatisch	hersenletsel.	

Bij	allen	werd	de	botlap	na	langere	termijn	(mediaan	

14	maanden,	range	12-36	maanden)	teruggeplaatst.	

Een	week	voor	en	drie	maanden	na	het	terugplaatsen	

van	de	botlap	werden	neuropsychologische	tests	ge-

daan	en	is	een	MRI	gemaakt.	De	resultaten	laten	zien	

dat	de	verbal	fluency,	het	werkgeheugen	en	snelheid	

van	aandacht	significant	verbeterden.2	

De	tweede	casestudie	beschrijft	vier	casussen	

(	mannen)	die	retrospectief	uit	een	cohort	geselec-

teerd	zijn.	Bij	deze	studie	gaat	het	om	patiënten	

die	na	de	craniectomie	eerst	verbeterden,	maar	

vervolgens	weer	verslechterden.	Bij	deze	patiën-

ten	is	sprake	van	het	syndrome	of	the	trephined	of	

	syndrome	of	the	sinking	skin	flap*.	Al	deze	patiënten	

hadden	na	terugplaatsen	van	de	botlap	fors	cognitief	

herstel.	In	het	artikel	wordt	dit	per	casus	besproken.3	

De	laatste	casestudie	beschrijft	een	casus	(man).	

Er	wordt	onderzocht	of	neuropsychologische	tests	

waarde	hebben	bij	de	evaluatie	van	het	terugplaatsen	

van	een	botlap.	Er	wordt	in	deze	casus	vooral	verbe-

tering	in	taal	en	redeneren	gezien.	Daarnaast	wordt	

geconcludeerd	dat	het	zinvol	is	neuropsychologische	

tests	uit	te	voeren	rondom	het	terugplaatsen	van	een	

botlap.4	

Tot	slot	de	prospectieve	studie.	De	volgende	infor-

matie	komt	uit	het	abstract	naar	voren:	24	patiënten	

zijn	in	deze	multicenterstudie	geïncludeerd.	Mensen	

werden	geïncludeerd	bij	craniectomie	en	terugplaat-

sen	van	de	botlap	vond	bij	allen	plaats	binnen	12	

weken.	Ze	beschrijven	dat	bij	92%	van	de	patiënten	

neurologische	en	cognitieve	verbetering	bij	zes	

maanden	follow-up	wordt	gezien.	Radiologisch	zien	

ze	dat	de	perfusie	van	het	brein	verbeterde.5	

In	al	deze	studies	worden	hypothesen	genoemd	voor	

het	verbeteren	van	(cognitief)	functioneren	na	het	

terugplaatsen	van	de	botlap.	Overeenkomstig	is	de	

hypothese	dat	na	craniectomie	fysiologische	veran-

deringen	in	het	brein	plaatsvinden	(in	intracraniële	

druk,	de	liquorcirculatie,	het	glucosemetabolisme,	

cerebrale	perfusie)	en	dat	herstel	hiervan,	door	het	

terugplaatsen	van	de	botlap,	zorgt	voor	verbetering	

van	met	name	het	cognitief	functioneren.	

besluitvoRMing

Ik	vind	vier	artikelen,	waarvan	ik	er	drie	heb	kunnen	

beoordelen.	Van	de	vierde	heb	ik	alleen	informatie	uit	

de	abstract.	Allen	laten	een	verbetering	in	cognitief	

functioneren	zien	(zie	tabel	3).	De	artikelen	zijn	niet	

allemaal	specifiek	over	welke	cognitieve	functies	het	

betreft.2-5	Het	niveau	van	deze	conclusie	is	niveau	3	

(volgens	CBO,	tabel	2).

Een	artikel	geeft	antwoord	op	mijn	initiële	uitkomst-

maat,	aandacht;	Jelcic	et	al.	zien	een	verbetering	

na	terugplaatsen	van	de	botlap	op	snelheid	van	

aandacht.2	Het	niveau	van	deze	conclusie	is	niveau	3	

(volgens	CBO,	tabel	2).

Wat	opvalt	is	dat	alle	case	studies	alleen	over	

mannen	gaan,	mijn	klinisch	scenario	gaat	over	een	

vrouw.2-4	Ook	was	er	in	mijn	scenario	geen	sprake	

van	syndrome	of	the	trephined	of	syndrome	of	the	

sinking	skin	flap,	terwijl	dit,	in	ieder	geval	in	een	van	

de	casestudies,	wel	het	geval	is.3	

bottoMline

Er	is	te	weinig	(goed)	onderzoek	gedaan	om	te	

concluderen	dat	de	aandacht	en	andere	cognitieve	

functies	verbeteren	na	terugplaatsen	van	een	botlap.	

Er	zijn	wel	aanwijzingen	voor:	de	studies	die	gedaan	

zijn	laten	allemaal	een	verbetering	zien.

Als	een	patiënt	achteruit	gaat	na	een	craniectomie	

denk	dan	ook	aan	syndrome	of	the	trephined	of	

syndrome	of	the	sinking	skin	flap.

*	syndrome	of	the	trephined	of	syndrome	of	the		sinking	

skin	flap	is	een	weinig	voorkomende		situatie	bij	patiënten	

met	een	groot	schedeldak	defect,	waarbij	progressieve	

	neurologische	achteruitgang	plaatsvindt	geassocieerd	

met	de	huidflap	die	in	het	defect	‘zinkt’.6

MeDISCH ONDeRwIJS & OPleIDING

Tabel 3: Overzicht uitkomsten.

Onderzoek Soort studie Resultaten Bewijs

2 Casestudie	(prospectief	cohort) Verbetering	verbal	fluency,	werkgeheugen	
en	snelheid	van	aandacht

B
(C)

3 Casestudie Fors	cognitief	herstel C

4 Casestudie Verbetering	in	taal	en	redeneren C

5 Prospectief	cohort	(alleen	abstract) Bij	92%	verbetering	in	neurologisch	en	
cognitief	functioneren

-
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Het	NTR	opent	de	nieuwe	rubriek	‘de	CAT’	en	

	nodigt	aios	en	anderen	uit	om	–	geïnspireerd	door	

de	uitgeschreven	CAT	in	dit		artikel	–	een	CAT	in	te	

dienen	voor	publicatie	in	het	NTR.	Indienen	kan	via	

e-mail	naar:	ntr@revalidatiegeneeskunde.nl.
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Verkorte productinformatie Dysport® poeder voor 
injectievloeistof 500 E en Dysport 300 E poeder voor oplossing 
voor injectie. Samenstelling Per injectieflacon 500 E of 300 E 
Clostridium botulinum type A toxine-hemagglutininecomplex (E = 
eenheid van activiteit). Indicaties Behandeling van blefarospasme, 
hemifacialisspasmen, spas-modische torticollis, symptomatische 
behandeling van axillaire hyperhidrose en spasticiteit van de arm 
volgend op een CVA bij volwassenen. Niet te gebruiken bij kinderen 
onder 12 jaar. Dosering en wijze van toediening Voor subcutane 
of intramusculaire toediening na oplossing in natriumchloride 
oplossing 0,9%. De aanduiding voor de eenheid is specifiek voor 
Dysport en is niet gelijk aan de eenheid van andere botuline toxine 
type A bevattende producten. Het zichtbare midden van de rubber 
sluiting dient met alcohol te worden gereinigd, direct vóórdat er door 
heen wordt gestoken. Een steriele naald van 23 of 25 Gauge dient 
te worden gebruikt. Het gereconstitueerde product is fysisch-
chemisch stabiel gedurende 8 uur bij 2-8 °C. Axillaire 
hyperhidrose: De initiële aanbevolen dosis is 100 E per oksel. De 
toegediende maximale dosis mag niet hoger zijn dan 200 E per oksel. 
Dysport wordt op 10 plekken per oksel intradermaal toegediend, 
met 10 E op elke injectieplaats. Het maximaal effect dient zichtbaar 
te zijn bij week 2 na injectie. In het merendeel van de gevallen geeft 
de aanbevolen dosis een voldoende onderdrukking van de 
zweetsecretie voor ongeveer 48 weken. Injecties worden niet 
frequenter dan iedere 12 weken toegediend. Blefarospasme en 
hemifacialisspasmen: De minimale effectieve dosis is 40 E per oog. 
De maximale dosis van 120 E per oog mag niet overschreden worden. 
Dysport wordt mediaal en lateraal subcutaan toegediend op de 
overgang van de pars palpebralis en pars orbitalis van zowel het 
bovenste als onderste deel van de musculus orbicularis oculi van de 
ogen. Verlichting van de symptomen kan binnen 2 tot 4 dagen 
worden verwacht en de maximale werking binnen 2 weken. Om te 
voorkomen dat de symptomen terugkomen, worden de injecties om 
de 12 weken herhaald of wanneer nodig, afhankelijk van de respons 
van de individuele patiënt, maar niet vaker dan om de 12 weken. 
Spasmodische torticollis: Initiële dosering is 500 E per patiënt, die 
verspreid in de twee of drie meest actieve nekspieren worden 
toegediend. Injecties worden het meest toegepast in de musculus 
sternocleidomastoideus, de musculus splenius capitis en de musculus 
trapezius. Bij herhalingsinjecties dient de dosering te worden 
aangepast aan het klinische effect en de waargenomen bijwerkingen. 
Aanbevolen worden doseringen tussen 250 - 1000 E. De maximale 
dosis die wordt toegediend mag niet hoger zijn dan 1000 E. Injecties 
kunnen ongeveer elke 16 weken herhaald worden, of zoals vereist 
om een respons te houden, maar niet vaker dan elke 12 weken. 
Spasticiteit van de arm na een CVA: De aanbevolen dosis bedraagt 
1000 E, verdeeld over vijf spieren: musculus flexor digitorum 
profundus, musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor 
carpi ulnaris, musculus flexor carpi radialis en musculus biceps brachii. 
Klinische verbetering mag worden verwacht binnen 2 weken na 
injectie. De injecties kunnen worden herhaald ongeveer iedere 16 
weken, of zo vaak als nodig is om de respons te handhaven, doch 
niet vaker dan iedere 12 weken. Contra-indicaties Niet gebruiken 
bij overgevoeligheid voor één van de componenten van Dysport. 
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Er zijn 
bijwerkingen gemeld die verband houden met de verspreiding van 
het toxine op afstand van de toedieningsplaats, wat soms heeft 
geresulteerd in overlijden van de patiënt, wat in sommige gevallen 
gepaard ging met dysfagie, pneumonie en/of significant krachtverlies. 
De kans op het optreden van deze bijwerkingen kan worden 
verminderd door de laagst mogelijke effectieve dosis te gebruiken 

en de maximaal aanbevolen dosering niet te overschrijden. Patiënten 
die met therapeutische doses werden behandeld, kunnen een 
verergerde spierzwakte ervaren. Patiënten met onderliggende 
neurologische aandoeningen inclusief slikproblemen lopen een 
verhoogd risico op deze bijwerkingen. Het botulinetoxineproduct 
moet bij deze patiënten onder supervisie van een specialist worden 
gebruikt en mag alleen worden gebruikt als wordt aangenomen dat 
de voordelen van behandeling zwaarder wegen dan de risico’s ervan. 
Patiënten met dysfagie en aspiratie in de voorgeschiedenis moeten 
met uiterste voorzichtigheid worden behandeld. Aan patiënten of 
zorgverleners moet worden geadviseerd om onmiddellijk medische 
hulp in te roepen als er problemen met slikken, met praten of met 
de ademhaling ontstaan. Dysport mag niet worden gebruikt voor de 
behandeling van spasticiteit bij patiënten bij wie een vaste 
contractuur ontstaan is. Bij patiënten met verlengde bloedingstijden 
of een infectie/ontsteking op de voorgestelde toedieningsplaats(en) 
dient Dysport, zoals bij elke intramusculaire injectie, alleen te worden 
gebruikt indien strikt noodzakelijk. De behandelend arts dient 
ervaring te hebben met de diagnostiek van de aandoening en met 
de toepassing van botulinum toxine hierbij. Bij het overschakelen 
van het ene botulinum toxine bevattende product naar het andere 
dient opnieuw naar de optimale dosering te worden gezocht met 
inachtneming van de instructies in de bijsluiter. Patiënten met 
(preëxistente) stoornissen in de neuromusculaire prikkeloverdracht, 
zoals myasthenia gravis, hebben mogelijk een verhoogde 
gevoeligheid voor het botulinum toxine. Bij een gering aantal 
patiënten behandeld met Dysport is vorming van antilichamen 
geconstateerd. Interacties Het effect van botulinum toxine kan 
worden versterkt door antibiotica of andere geneesmiddelen, die de 
neuromusculaire transmissie beïnvloeden, zoals lithiumzouten, 
benzodiazepines, 4-aminopyridine, guanidines, corticosteroïden, 
aminoglycosiden en cholinesteraseremmers. Polymyxine, tetracycline 
en lincomycine dienen met voorzichtigheid aan de patiënt te worden 
gegeven. Ook bij gebruik van spierrelaxantia met een langdurige 
werking moet men bedacht zijn op een mogelijke wisselwerking 
door de begindosis hiervan te verminderen of door een spierrelaxans 
te gebruiken met een onmiddellijk effect (zoals vencuronium of 
atracurium). Gebruik bij zwangerschap en het geven van 
borstvoeding Er zijn beperkte gegevens over het gebruik van 
Clostridium botulinum toxine type A-hemagglutinine complex bij 
zwangere vrouwen. Dysport dient alleen te worden gebruikt tijdens 
de zwangerschap als de voordelen opwegen tegen de mogelijke 
risico’s voor de foetus. Voorzichtigheid is geboden bij het 
voorschrijven aan zwangere vrouwen. Het is niet bekend of Dysport 
in de moedermelk overgaat. Het gebruik van Clostridium botulinum 
toxin type A-hemagglutinine complex tijdens de lactatie wordt niet 
aanbevolen. Belangrijkste bijwerkingen Algemeen: 
gegeneraliseerde zwakte, vermoeidheid, griepachtige symptomen, 
pijn/buil op plaats van toediening. In zeer zeldzame gevallen zijn 
bijwerkingen als gevolg van de verspreiding van toxine op afstand 
van de toedieningsplaats gemeld (verergerde spierzwakte, dysfagie, 
aspiratiepneumonie met in sommige gevallen een fatale afloop). 
Axillaire hyperhidrose: een verhoogd zweten in andere 
huidgebieden, dyspneu, pijn in de schouder, bovenarm en nek, 
myalgie van de schouder en kuit. Blefarospasme en 
hemifacialisspasmen: ptosis, zwakte van de aangezichtspieren, 
oedeem van de oogleden. Spasmodische torticollis: spierzwakte, 
dysphagia, droge mond. Spasticiteit van de arm na CVA: dysphagia, 
zwakte van de armspieren, ongevalletsels/val. Afleverstatus U.R. 
Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor de volledige 
productinformatie wordt verwezen naar de geregistreerde SPC’s (mei 
2012 en februari 2013). Registratienummer Dysport 500 E: RVG 
17505, Dysport 300 E: RVG 110868. Ipsen Farmaceutica B.V., 
Taurusavenue 33b, 2132 LS Hoofddorp - Telefoon: 023 554 16 00 
E-mail: ipsen.nl@ipsen.com - Website: www.ipsen.nl,  
www.botulineconnect .nl         Februari 2013
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een dag als RevalidatieaRts: the aussie way

Met	de	auto,	op	de	linkerrijstrook,	vanaf	onze	

‘woonst’	dichtbij	het	strand	rijd	ik	richting	het	Repa-

triation	General	Hospital	(REPAT)	in	het	suburb	Daws	

Park	te	Adelaide.	De	zon	rijst	reeds	richting	noorden	

–	terwijl	de	weervrouw	van	een	locaal	radiostation	

door	de	speakers	mededeelt:	“Sunny	and	22	with	

temperatures	reaching	a	top	of	35	degrees	today,	

UV	index	extreme”.

Aangekomen	in	het	ziekenhuis	groet	ik	iedereen	met	

een	welgemeend:	“How	are	you?”	met	als	respons	

“How	are	you?”	en	een	enkele	“Very	well,	thank	you.”	

Ik	doe	mijn	stethoscoop	rond	mijn	nek	en,	in	tegen-

stelling	tot	het	beleid	in	de	Nederlandse	zieken-

huizen,	trek	ik	mijn	witte	jas	niet	aan.

Voor	het	gehele	doktersteam	bestaande	uit;	

	consultant	(=	revalidatiearts),	registrar	(=	aios),	

resident	medical	doctor	(RMO)	(=	anios)	en	medi-

cal	students,	geldt:	trek	op	een	werkdag	je	nette	

	kleren	aan,	een	spijkerbroek	of	sneakers	is	not	done.	

Dagelijks	is	er,	voor	iedere	patiënt,	een	visite	door	de	

registrar	en	RMO,	voorafgegaan	door	een	overdracht	

van	ongeveer	15	minuten	door	de	hoofdverpleegkun-

dige	aan	het	volledige	revalidatieteam.	Twee	keer	per	

week	is	er	visite,	bij	alle	patiënten,	door	het	gehele	

doktersteam	inclusief	de	afdelingsapotheker.	Voorts	

is	er	twee	keer	per	week	revalidatieteamoverleg	met	

de	zeer	betrokken	en	vaardige	therapeuten.	Iedereen	

in	het	doktersteam	kent	zijn	plaats	binnen	het	team,	

en	er	heerst	een	ontspannen	en	goede	werksfeer,	ook	

in	het	bijzijn	van	de	consultant.

Tijdens	de	lunch	geniet	ik	van	mijn	eerste	koffie	van	

de	dag,	en	proef	ik	van	verscheidene	wereldrecepten	

uit	de	lunchboxen	van	mijn	multiculturele	collega’s.

Revalidatiegeneeskunde over de grens

Een	periode	werken	in	het	buitenland	als	revalidatiearts	of	het	volgen	van	een	gedeelte	van	je	opleiding	in	het	

buitenland	wordt	door	velen	als	waardevol	ervaren.	De	Kerngroep	heeft	het	initiatief	genomen	om	deze	ervaringen	

te		bundelen	in	deze	nieuwe	rubriek.	In	dit	nummer	wordt	de	revalidatiegeneeskunde	in	Australië	belicht.	

Namens	de	Kerngroep:	P.	van	der	Meer,	V.	Baadjou

Aios over de grens

Revalidatie: ‘the Aussie way’
J.G. Dierkes

Drs. Judith G. Dierkes, aios opleidingscircuit revalidatiegeneeskunde 

 OORZON

Judith G. Dierkes.

Naam:	 Judith	G.	Dierkes

Leeftijd:	 34	jaar

Studies:	 Bewegingswetenschappen	

(2002),	Biologische	Gezond-

heidkunde	(2007),	Genees-

kunde	(2008)	aan	Universiteit	

Maastricht

In	opleiding	tot	 Revalidatiearts,	sinds	2009

Opleidingscircuit:	 Adelante	Zorggroep

Buitenland	(waar):	 Adelaide,	South	Australia,	

Australië

Buitenland	(omdat):	geïnspireerd	door	eerdere	

buitenlandervaringen:	stage	

	gynaecologie	B.P.	Koirala	

Hospital	Dharan,	Nepal	(2007),	

stage	keuzeonderwijs	Para-

plegikerzentrum	Balgrist,	

Zuerich,	Zwitserland	(2006),	

afstudeerstage	Bewegings-

wetenschappen	Rehabilita-

tionszentrum	Klinik	Valens,	

Zwitserland	(2002)
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Ik	vervolg	de	werkdag	met	opnames	van	nieuwe	

patiënten.	Deze	worden	binnen	een	uur	na		opname	

beoordeeld	door	de	RMO,	vervolgens	door	de	

	registrar,	en	binnen	24	uur	na	opname	door	de	

	consultant.	Voortgangsgesprekken,	waar	de	familie	

bij	kan	aanwezig	zijn,	worden	voor	iedere	patiënt	om	

de	twee	weken	na	opname,	en	op	verzoek,	gepland.	

Op	woensdag	en	vrijdag	is	mijn	middag	aangevuld	

met	(spasticiteits-)poli	of	onderwijs.

Wat	zijn	je	ervaringen	met	het	onderwijs?

Het	onderwijs	ervaar	ik	als	subliem	en	is	zowel	lokaal	

als	binationaal	(Australië	en	New	Zeeland)	–	middels	

videoconference	–	georganiseerd	door	de	Australa-

sian	Faculty	of	Rehabilitation	Medicine	(AFRM).	Mijn	

collega-registrars	worden	opgeleid	tot	physicians	en	

beheersen	veel	kennis	en	kunde	al	dan	niet	voort-

vloeiend	uit	de	hoge	eisen	van	de	examens.

Hoe	heb	je	jezelf	voorbereid	op	het	werk	in	Australië?

Laat	je	niet	ontmoedigen	door	de	papieren/docu-

menten/examens-rollercoaster	vereist	voor	Visa	en	

Medical	Practitioner	with	limited	registration	inclusief	

de	taaltoets	IELTS	(Academic),	de	EICS-	verificatie	van	

je	geneeskundediploma	door	de		Australian	Medical	

Council	(AMC),	Police		clearances	van	alle	landen	waar	

je	als	arts	gewerkt	hebt,		Certificate	of	Good		Standing	

van	het	BIG-register	voor	de	Australian	Health	

Practitioner	Regulation	Agency	(AHPRA),	en	een	

contract	van	de	stage-instelling.	Het	is	aan	te	raden	

om,	minimaal	een	jaar,	op	voorhand	te	beginnen	met	

de	voorbereidingen.	Mijn	stage	in	Australië	was	niet	

mogelijk	zonder	de	uitzonderlijke	steun	van	mijn	oplei-

der	de	heer	W.	Bakx,	de	financiële	steun	van	thuisfront	

Adelante,	en	de	goedkeuring	van	de	VRA	voor	zes	

maanden	voltijd	opleiding	in	een	buitenlands	instituut.

Hoe	is	de	revalidatie	op	deze	plek	van	de	wereld	

	georganiseerd?

Patiënten	komen	uit	alle	uithoeken	van	South	Austra-

lia	reeds	in	een	vroeg	stadium	van	hun	ziekteherstel	

vanuit	private	en	public	ziekenhuizen	naar	de	publie-

ke	revalidatiecentra	(REPAT,	St.	Margarets,	HAMP-

STEAD)	of	naar	één	van	de	private	revalidatiecentra.	

Het	REPAT	staat	hoog	aangeschreven	en	de	gemid-

delde	patiënt	is	verheugd	als	hij/zij	verneemt	er	te	

zijn	geaccep	teerd	voor	revalidatiebehandeling.	De	

afdeling	revalidatie	van	het	REPAT	telt	vier	revalida-

tieteams,	die	verantwoordelijk	zijn	voor	60	revalida-

tiebedden.	Er	is	sprake	van	een	grote	turnover	op	de	

afdeling;	gedurende	de	weekdagen	en	op	zaterdag	

vinden	er	per	revalidatieteam	gemiddeld	één	tot	twee	

nieuwe	opnames	plaats.	De	afdeling	handhaaft	een	

figuurlijke	kleurcodering:	groene,	oranje	en	rode	bed-

den.	Deze	werd	ingevoerd	om	de	door	het	triage	team	

geschatte	opnameduur	van	de	patiënt	eenduidig	te	

visualiseren.	De	triage	registrar	beoordeelt	eveneens	

of	IC-patiënten	aanspraak	maken	op	het	acute	reva-

lidatieprogramma,	een	supplement	op	de	standaard	

behandeling,	in	het	Flinders	Medical	Centre.	De	

revalidatiebehandeling	wordt	vergoed	door	Medicare,	

een	systeem	van	sociale	zekerheid	gefinancierd	door	

de	overheid.

Is	je	visie	op	de	revalidatiezorg	in	Nederland	

	veranderd?

Niet	significant.	Het	is	lastig	een	directe	vergelijking	

te	maken	omdat	de	zorgsystemen	in	Nederland	en	

Australië	gebaseerd	zijn	op	zeer	verschillende	geo-

grafische	e.g.	cities	versus	remote	areas,	politieke	

en	economische	achtergrond.

vooRdelen vooR het hele gezin

Niet	alleen	ik	beleef	leervolle	en	goede	tijden	in	

Adelaide,	ook	mijn	gezin	vermaakt	zich	opperbest.	

Mijn	dochtertjes	leren	in	de	daycare	over		kangaroo’s,	

koala’s,	emu’s,	echidna’s,	wombats,	possums,	

tiger	snakes	en	redback	spiders.	Gedurende	het	

hele	jaar	zijn	ze	meer	buiten	dan	binnen,	waar	zij	

beschikken	over	klimparcoursen	en	grote	sandpits.	

Het	hele		gezin	geniet	van	de	fantastische	familie-

vriendelijke	stad	Adelaide	met	zijn	vele	reserves	and	

playgrounds,	unieke	locatie	tussen	beach	and	hills	

inclusief	proefsessievriendelijke	wineries,	en	gezel-

lige	multiculturele	populatie,	en	als	fantastische	

uitvalbasis	voor	bush	camping	trips	door	Australië.

KeRNGROeP

St. Margarets Rehabilitation Hospital.

Een stranddag met de familie.
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Anne	is	revalidatiearts	op	de	afdeling	Revalidatie,	

Verplegingswetenschap	&	Sport	van	het	UMC	Utrecht	

(medisch	hoofd	neurorevalidatie)	en	De	Hoogstraat.	

Zij	geeft	tevens	leiding	aan	het	Kenniscentrum	

	Revalidatiegeneeskunde	Utrecht,	het	onderzoeks-	

en	innovatiecentrum	van	het	UMC	Utrecht	en	

De	Hoogstraat	Revalidatie.

Het	onderzoeksteam	in	Utrecht	doet	onderzoek	

in	vier	thema’s:	fitheid,	familiezorg,	zelfmanage-

ment	en	cognitie	bij	de	diagnosegroepen	CVA,	CP,	

NMZ	en	dwarslaesie.	Het	onderzoek	bij	CVA	(onder	

andere	SAB)	en	NMZ	(ALS	en	SMA)	is	ingebed	in	

het		Hersencentrum	Rudolf	Magnus.

Coen	van	Bennekom	is	werkzaam	als	revalidatiearts	

bij	de	afdeling	voor	niet-aangeboren	hersenletsel	

(NAH)	van	het	revalidatiecentrum	Heliomare.	Daar-

naast	is	hij	manager	van	de	afdeling	Research	&	

Development.	Tevens	is	hij	opleider	binnen	het	oplei-

dingscircuit	VUmc-Heliomare-Spaarneziekenhuis.

SIGNAleMeNteN

Benoeming Anne Visser-Meily tot hoogleraar

Anne Visser.

Coen van Bennekom benoemd tot  hoogleraar

Coen van Bennekom.

Prof.	dr.	Coen	A.M.	van	Bennekom	is	per	1	augustus	benoemd	
tot	bijzonder	hoogleraar	in	de	Revalidatie	en	arbeid,	in	het	
bijzonder	bij	mensen	met	niet-aangeboren	hersenletsel	aan	de	
Faculteit	der	Geneeskunde	van	de	Universiteit	van	Amsterdam	
(AMC-UvA).	De	leerstoel	is	ingesteld	vanwege	de	Stichting	
Heliomare	voor	de	duur	van	vijf	jaar.

Per	1	juli	2013	is	prof.	dr.	Anne	Visser-Meily	benoemd	tot	hoog-
leraar	revalidatiegeneeskunde	aan	de	faculteit	Geneeskunde	
van	de	Universiteit	Utrecht.	

De	oefen-app	Beroerte	biedt	mensen	na	een	beroerte	

de	mogelijkheid	om	zelfstandig	verder	te	werken	aan	

het	herstel.	Deze	app	bevat	veel	oefeningen	waar-

mee	mensen	gericht	kunnen	oefenen	en	bewegen.	

Het	oefenprogramma	kan	helemaal	op	maat	worden	

ingesteld,	rekening	houdend	met	de	ernst	van	de	

aandoening	en	mogelijke	lichamelijke	beperkingen.		

De	oefen-app	Beroerte	is	een	digitale	vertaling	van	

de	veelgebruikte	Oefengids	Beroerte.

Oefen-app verbetert revalidatie na beroerte

Patiënten	die	kort	na	een	beroerte	meer	fysieke	oefeningen	
doen	herstellen	beter,	zijn	sneller	zelfstandig	en	kunnen	eerder	
naar	huis.	Op	lange	termijn	voldoende	blijven	bewegen	en	de	
conditie	op	peil	houden,	verkleint	de	kans	op	een	terugval.	Om	
dit	oefenen	te	stimuleren	is	de	oefen-app	Beroerte	ontwik-
keld	door	het	UMC	Utrecht	Hersencentrum	en	De	Hoogstraat	
Revalidatie.
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Orthopedietechniek gegaan omdat ze van haar 

pijnklachten af wilde en beter wilde lopen met haar 
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koker gekregen en loopt nu makkelijker en zonder pijn.
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