Taakgerelateerde training van de fysieke fitheid na een
cerebrovasculair accident (CVA, beroerte) is een eenvoudige
interventie die bijdraagt aan het verbeteren van de loopvaardigheid. Het is van belang deze vorm van training na de
revalidatieperiode voort te zetten, om verlies van gewonnen
vaardigheid te voorkomen.

REVALIDATIETRAINING

Trainen na een beroerte: dat kan!
Training van de fysieke fitheid bij CVA-patiënten
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Het is mogelijk de trainingsintensiteit uitgedrukt in een percentage van de VO2max vanuit de
HF te berekenen. David Swain (1994) en zijn onderzoeksteam gebruikten statistiek om de relatie tussen % HFmax en %VO2max te bepalen. Dit resulteerde in de volgende regressie vergelijking:
∑ %HFmax = 0.64 x %VO2 Max + 37
Deze vergelijk bleek betrouwbaar bij de verschillende sexen, leeftijden en activiteitsniveau.
http://www.brianmac.co.uk/vo2max.htm
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mogelijkheid kunnen bieden te blijven

te monitoren. De Borgschaal om erva-

samen werden getraind, werd gemid-
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Er is nog niet voldoende onderzoek
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