
Klinische richtlijnen zijn 'systematisch ontwikkelde

aanbevelingen om zorgverleners en patiënten te hel-

pen bij beslissingen over passende zorg in specifieke

situaties. De KNGF-richtlijn 'Beroerte' is een leidraad

voor de fysiotherapeutische zorgverlening bij patiën-

ten met een cerebrovasculair accident (CVA) of beroer-

te. In de titel van de richtlijn wordt het begrip

'beroerte' genoemd, conform de rapporten van het

CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg1 en

de Nederlandse Hartstichting (NHS)2. In de teksten van

deze richtlijn zal vanuit het perspectief van de fysio-

therapeut gesproken worden van patiënten met een

CVA. Dit zal nader worden toegelicht in paragraaf A.2.

De KNGF-richtlijn kan worden gezien als een beroeps-

specifieke invulling van de transmurale richtlijn

'Revalidatie na een Beroerte', die onder auspiciën van

de NHS in 2001 is ontwikkeld.2 Vanwege het multidis-

ciplinair karakter van de behandelrichtlijn

'Revalidatie na een Beroerte', zal de fysiotherapeut bij

de beroepsspecifieke invulling van de behandeling

voortdurend afstemming moeten zoeken met de

andere disciplines van het team. Uitgangspunt bij het

opzetten van behandelrichtlijnen is onderbouwde

zorgverlening en daarnaast, betreffende de zorgverle-

ning van de betrokken behandelaars, samenhang en

zoveel mogelijk gelijke kwaliteit, ongeacht locatie van

opname. 

Om de kwaliteit van de KNGF-richtlijn Beroerte vol-

gens internationale aanvaardbare standaarden te

waarborgen, is gebruikgemaakt van het Appraisal of

Guidelines for Research & Evaluation (AGREE)

Instrument.3

Het AGREE-instrument beoordeelt zowel de kwaliteit

van de verslaglegging als de kwaliteit van bepaalde

aspecten van de aanbeveling en geeft daarmee inzicht

in de haalbaarheid van het gewenste doel. Het is ech-

ter geen waarborg voor de daadwerkelijke impact op

patiëntenuitkomsten. 

Bij het schrijven van de richtlijn is zoveel mogelijk

getracht de stappen die het Evidence-Based Medicine

(EBM) in zich heeft te volgen, conform het metho-

disch handelen.4

Conform de gedachte van (EBM) is het essentieel om

het behandelplan zo veel mogelijk aan te laten slui-

ten bij de wensen van patiënt en familie.4

De hulpvraag, en daarmee de duur van de fysiothera-

peutische behandeling, kan hierbij divers zijn, uiteen-

lopend van een eenmalig advies tot vele maanden

intensief dagelijks behandelen.

De wensen van patiënt en familie zijn bij voorkeur

geoperationaliseerd in concrete vraagstellingen en

vastgelegd in een fysiotherapeutisch behandelplan.

De geformuleerde behandeldoelen moeten voor de

patiënt over het gegeven tijdsbestek realistisch en

haalbaar zijn. Dit veronderstelt prognostisch inzicht

van de fysiotherapeut en kennis van de haalbaarheid

van de beoogde effecten van de ingezette behande-

ling. Zowel kennis van determinanten die de kans op

herstel voorspellen, als het moment na het ontstaan

van het CVA moeten worden meegewogen bij het

inschatten van de haalbaarheid van doelen. Dit alles

maakt dat fysiotherapeutische zorgverlening maat-

werk is. Doelen dienen regelmatig systematisch te

worden geëvalueerd (monitoren) en, waar nodig, bij-

gesteld. Dit laatste impliceert dat de andere teamle-

den regelmatig over de voortgang van de fysiothera-

pie geïnformeerd dienen te worden. Bij voorkeur

gebeurt dit binnen een multidisciplinair overleg

(MDO). Geformuleerde vraagstellingen, behandeldoe-

len en behandelplan alsmede de evaluatie ervan die-

nen echter ook schriftelijk te worden vastgelegd en

deel uit te maken van het multidisciplinaire patiën-

tendossier.

Het is soms moeilijk om een harde scheidslijn tussen

disciplines aan te geven wat betreft de interventies

die aan een patiënt met een CVA kunnen worden aan-

geboden. Zo hebben fysiotherapie en ergotherapie

een sterke overlap, waarbij het soms onduidelijk is of

een bepaalde interventie meer binnen het beroepsdo-

mein van de fysiotherapeut of meer binnen dat van

de ergotherapeut valt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

handvaardigheidstraining en training van ADL-vaardig-

heden. Door onderlinge afspraken te maken tussen

betrokken disciplines kan onduidelijkheid over de

verantwoordelijkheden worden vermeden. 

In onderhavige richtlijn worden 72 aanbevelingen

gedaan voor de fysiotherapeutische zorgverlening van

patiënten met een CVA. Onderbouwing van elke aan-

beveling is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek,

gepubliceerd in peer reviewed tijdschriften. 
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De aanbevelingen voor fysiotherapeutische inter-

venties worden in aparte paragrafen beschreven. 

Specifiek besteedt elke paragraaf aandacht aan: 

• het ICF-domein (Internationale Classificatie van

het menselijk Functioneren); 

• het aantal geïdentificeerde studies; 

• de karakteristieken van de interventie; 

• de patiëntenkarakteristieken; 

• de beschreven effecten; 

• de analyse van de methodologische kwaliteit; 

• de kwantitatieve analyse van het effect (indien 

mogelijk); 

• de implicaties voor de praktijk; 

• de aanbeveling(en) voor de praktijk en 

• de geadviseerde (evaluerende) meetinstrumenten. 

Met de informatie die in deze richtlijn wordt gegeven

zal de lezer kunnen beoordelen in hoeverre bevindingen

uit de wetenschappelijke literatuur van toepassing

zijn op de patiënt die onder behandeling is in de

dagelijkse praktijk. Deze KNGF-richtlijn biedt een

beschrijving van de fysiotherapeutische interventies.

Daarnaast ontwikkelde de werkgroep een fysiothera-

peutisch beoordelingsformulier waarmee patiënten

met een CVA op een uniforme wijze, ongeacht de loca-

tie van opname, beoordeeld kunnen worden. Het

beoordelingsformulier is bedoeld om eenduidige com-

municatie mogelijk te maken tussen fysiotherapeuten

in een stroke service onderling en tussen fysiothera-

peuten in de onderscheiden instellingen. 

A.1 Doel van de KNGF-richtlijn 
Beroerte

Definitie

Een KNGF-richtlijn is gedefinieerd als 'een systema-

tisch ontwikkelde, vanaf centraal niveau geformu-

leerde leidraad, die door deskundigen is opgesteld

en gericht is op de inhoud van het methodisch 

fysiotherapeutisch handelen bij bepaalde gezond-

heidsproblemen en op (organisatorische) aspecten

die met de beroepsuitoefening te maken hebben.5-7

Conform de definiëring kan een richtlijn worden

beschouwd als 'the state of the art' van het fysiothera-

peutisch handelen, waarbij een zo volledig en trans-

parant mogelijk overzicht wordt gegeven van de 

huidige inzichten in het wetenschappelijk onderzoek. 

De behandelrichtlijn is slechts een reflectie van wat

in de wetenschappelijke literatuur is gepubliceerd; zij

is dus geen overzicht van wat de fysiotherapeut in de

dagelijkse praktijk doet, dan wel een overzicht van

alle handelingen die de fysiotherapeut als ' werkzaam'

zou kunnen ervaren. Voor fysiotherapeutische inter-

venties die gebaseerd zijn op expert opinion (niveau

4-aanbeveling) verwijzen wij naar de multidisciplinai-

re richtlijn 'Revalidatie na een beroerte'. 

Uit bovengenoemde keuze kan niet worden geconclu-

deerd dat dergelijke nog niet onderzochte interven-

ties in de fysiotherapie geen meerwaarde kunnen

hebben. Hooguit kan worden gesteld dat wetenschap-

pelijke kennis voor dergelijke interventies momenteel

nog ontbreekt. De limitering van deze richtlijn heeft

echter wel tot gevolg dat de beroepsgroep een duide-

lijk beeld krijgt van de stand van zaken wat betreft de

onderbouwing van de behandeling van de diagnose-

groep CVA. 

De doelen voor het handelen van de fysiotherapeut

zijn gebaseerd op de domeinen van de Internationale

Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF).8 De

richtlijn is op grond hiervan als volgt onderverdeeld:

• Algemene behandelprincipes (map C);

• Fase van immobilisatie (map D);

• Fase van mobilisatie: 

- Loopvaardigheid en andere mobiliteitgerelateer-

de vaardigheden (map E);

- Handvaardigheid (map F);

- Vaardigheden van ADL (map G); 

- Cognitieve revalidatie (map H).

De evaluerende meetinstrumenten zijn volgens

dezelfde indeling gerubriceerd (zie paragraaf B.11).

Het expliciete doel van de KNGF-richtlijn Beroerte is:

• het in de gewenste richting veranderen van de 

CVA-zorg op basis van huidige wetenschappelijke

inzichten en de uniformiteit en de kwaliteit van

de zorg te verhogen; 

• het expliciet maken van de taken en verantwoor-

delijkheden van de verschillende beroepsgroepen

expliciet en het stimuleren van de onderlinge

samenwerking;

• het bieden van ondersteuning bij het nemen van

beslissingen in het zorgproces;

• het ontdekken van de kennislacunes binnen het

wetenschappelijk onderzoek. 
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A.2 Domeinbepaling beroerte
Beroerte is door de World Health Organisation (WHO)

gedefinieerd als 'het plotseling ontstaan van klinische

verschijnselen van een focale stoornis van de hersen-

functie met een duur van meer dan 24 uur of eindi-

gend met de dood, waarvoor geen andere oorzaak

aanwezig lijkt dan een vasculaire stoornis'.9

Aan het begrip beroerte wordt tekstueel de voorkeur

gegeven boven cerebrovasculair accident (CVA), omdat

het laatste begrip een medische diagnose impliceert,

hetgeen juist niet het geval is.1 Immers, na de consta-

tering dat het om een CVA gaat, zal nog een diagnose

gesteld moeten worden, teneinde het verdere beleid

te bepalen.1

Een beroerte kan worden onderscheiden in: 

• een hersenbloeding: ongeveer 20 procent van alle 

beroerten, te onderscheiden in intracerebrale 

bloedingen en subarachnoïdale bloedingen (SAB);

• een herseninfarct (focale hersenischemie): onge-

veer 80 procent van alle beroerten.1

In de volgende alinea staan tussen haakjes de code-

ringen volgens de International Classification of

Diseases, tenth edition (ICD-10).10

In deze richtlijn worden de SAB (i60), de subdurale

bloeding (een traumatisch ontstane bloeding), occlu-

sie en stenose (i65 en i66) en de late gevolgen van

cerebrovasculaire ziekten (i69) buiten beschouwing

gelaten. Voor patiënten met een hersenbloeding (i61)

zal het beleid verschillen van dat voor patiënten met

een herseninfarct (i63) wat betreft behandeling en

secundaire preventie. De overige opvang en behande-

ling zijn daarentegen niet verschillend. Conform het

CBO en de Nederlandse Hartstichting (NHS) wordt geen

onderscheid gemaakt tussen de verschillende subty-

pen zoals gedefinieerd volgens het ICD-10, aangezien

deze indeling geen consequenties heeft voor de fysio-

therapeutische behandeling.1 De diagnose SAB kent

een ander natuurlijk beloop en een andere behande-

ling en is conform de richtlijnen van het CBO niet

opgenomen in deze richtlijn.2

In de opbouw van de KNGF-richtlijn is zoveel mogelijk

rekening gehouden met de wetmatigheden die bin-

nen het natuurlijk herstel van patiënten met een CVA

te onderscheiden zijn. Zo kent de fysiotherapeutische

zorgverlening in de eerste dagen na een CVA andere

prioriteiten dan in de daarop volgende weken en

maanden. Bovendien concentreert de revalidatie van

patiënten met een CVA zich meer op de eerste 6 maan-

den dan op de fase erna.11 Daarom wordt in de

behandelrichtlijn onderscheid gemaakt tussen drie

opeenvolgende fasen in de tijd: 

1. de (sub)acute fase: 

a. de acute fase: 1e week na het ontstaan van 

het CVA;

b. de subacute fase: 2e tot en met 4e week na 

het ontstaan van het CVA;

2. de postacute fase: vanaf de 1e tot en met de 6e 

maand na het ontstaan van het CVA en 

3. de chronische fase: vanaf een half jaar na het 

ontstaan van het CVA. 

Bovendien kent het beleid bij opname van patiënten

met een CVA op de stroke unit in een ziekenhuis ande-

re prioriteringen en daaruit voortvloeiende vraagstel-

lingen dan het geval is in latere fasen van deze aan-

doening. Vaak zijn patiënten in deze (acute) fase nog

gebonden aan bed tot er duidelijkheid is inzake de

diagnostiek. Bovendien is mobilisatie van de patiënt

als gevolg van een verminderd bewustzijn of andere

complicaties soms niet wenselijk. Het is ook mogelijk

dat reactivering niet wenselijk is, omdat er sprake is

van intracraniale drukverhoging, zoals bij een hersen-

bloeding. Conform dit zorgbeleid wordt in de richt-

lijn onderscheid gemaakt tussen een fase van immo-

bilisatie en een fase van mobilisatie. De fase van

immobilisatie wordt gedefinieerd als de fase waarin

het medisch beleid erop gericht is de patiënt nog in

bed te houden. De fase van mobilisatie wordt daaren-

tegen gedefinieerd als de fase waarin wordt nage-

streefd om de patiënt zoveel mogelijk uit bed te

halen. 

A.3 Domeinbepaling fysiotherapie
Fysiotherapeuten maken deel uit van een multidisci-

plinair behandelteam dat er primair op gericht is

patiënten weer zoveel mogelijk zelfstandig te laten

functioneren met behoud van voldoende kwaliteit

van leven en bij voorkeur in de eigen woonomgeving.

In het Beroepsprofiel Fysiotherapie wordt in de

domeinomschrijving fysiotherapie de context

beschreven waarin de fysiotherapeut in Nederland

zijn beroep uitoefent in relatie tot zijn beroepsta-

ken.12 Overeenkomstig de Schotse Guidelines (SIGN)

kan een fysiotherapeut worden omschreven als: 'een

expert in het onderzoeken en behandelen van 
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problemen met het bewegingsapparaat'.13

Fysiotherapie is gedefinieerd als 'het geheel van ver-

richtingen gericht op het dagelijks bewegen van de

mens, met als doel voorkomen, opheffen, verminde-

ren en/of compenseren van gezondheidsproblemen

in termen van stoornissen, beperkingen/activiteiten

en participatieproblemen'. Fysiotherapie is als

medisch vakgebied primair gericht op (herstel van)

het functioneren in het dagelijks bewegen.

Fysiotherapie richt zich niet primair op het genezen

van onderliggende aandoeningen en ziekten (zoals

CVA), maar op het verminderen van de functionele

beperkingen van de patiënt, gerelateerd aan of als

gevolg van de aandoening. Fysiotherapeutische inter-

venties bij patiënten met een CVA zijn divers en kun-

nen bestaan uit oefentherapie en fysiotechnische

applicaties, dan wel combinaties daarvan.

Fysiotherapeuten die patiënten met een CVA behande-

len kunnen werkzaam zijn in diverse behandelset-

tings, zoals stroke units, ziekenhuizen, revalidatiecen-

tra, verpleeghuizen en particuliere praktijken.

Het domein fysiotherapie overlapt sterk met dat van

ergotherapie wat betreft interventies en onderzoeks-

methoden die gericht zijn op het vaststellen van vaar-

digheden binnen het ADL, bijvoorbeeld bij dyspraxie.

In deze grensgebieden zijn interventies niet zonder

meer toe te delen aan één discipline; de deskundig-

heid van desbetreffende hulpverlener is in deze de

bepalende factor. Gezien de specifieke deskundigheid

van ergotherapeuten wat betreft de behandeling van

complexe stoornissen en beperkingen, beveelt de

werkgroep echter aan dat de fysiotherapeut de behan-

deling, waar mogelijk, overdraagt aan de ergotherapie

of de behandeling in overleg met deze beroepsgroep

verricht. Evenzo bestaat er een overlap met het werk-

veld van de neuropsycholoog, aangezien stoornissen

in geheugen en aandacht kunnen interfereren met de

fysiotherapeutische behandeling. Ook hier zal, voor-

afgaand aan de behandeling overleg met een neuro-

psycholoog moeten plaatsvinden.

De indicatiestelling fysiotherapie vindt plaats op basis

van een machtiging van een arts of medisch specia-

list. Hierbij wordt in verwijzende en terugverwijzende

zin samengewerkt. De verwijzing dient medische

gegevens te bevatten omtrent de klinische diagnose,

eventueel ondersteund door aanvullend onderzoek,

zoals bijvoorbeeld neuro-radiologisch onderzoek.

A.4 Juridische betekenis van de 
richtlijn

Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar

inzichten en aanbevelingen gebaseerd op weten-

schappelijke onderzoeksresultaten waaraan zorgverle-

ners moeten voldoen om kwalitatief goede zorg te

verlenen. Aangezien de aanbevelingen hoofdzakelijk

zijn gebaseerd op de 'gemiddelde patiënt' moeten

zorgverleners, op basis van hun professionele autono-

mie, afwijken van de richtlijn als de situatie van de

patiënt dat vereist. Wanneer van de richtlijn wordt

afgeweken, dient dit te worden beargumenteerd en

gedocumenteerd.6

A.5 Herziening van de richtlijn
De KNGF-richtlijn Beroerte is een eerste uitwerking van

klinische vragen rond de diagnostiek, behandeling en

preventie van patiënten met een CVA. Ontwikkelingen

die de fysiotherapeutische zorg bij deze patiëntengroep

kunnen verbeteren, kunnen de huidige inzichten zoals

beschreven in de richtlijn doen veranderen. In de

methode voor richtlijnontwikkeling en implementatie

is aangegeven dat alle richtlijnen drie tot maximaal

vijf jaar na publicatie worden herzien.6,14 Dit betekent

dat het KNGF uiterlijk in 2009 bepaalt, in samenwer-

king met de projectgroepleden, of deze behandelricht-

lijn nog actueel is. Zonodig wordt een nieuwe project-

groep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. 

De geldigheid van de richtlijn komt te vervallen

indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding vormen een

herzieningstraject te starten.

Voorafgaande aan de herzieningsprocedure van richt-

lijnen zal ook de Methode voor Richtlijnontwikkeling

en Implementatie worden geactualiseerd op basis van

nieuwe inzichten en samenwerkingsafspraken tussen

de diverse richtlijnontwikkelaars in Nederland. 

De consensusproducten van het Evidence-Based

Richtlijnen Overleg (EBRO-platform) die onder auspi-

ciën van het CBO worden ontwikkeld, zullen worden

opgenomen in de te actualiseren methode. Belangrijke

verbeteringen zijn de uniforme en inzichtelijke metho-

den voor het vaststellen van de mate van het bewijs en

de daaruit afgeleide aanbevelingen voor de praktijk. 

A.6 Dankwoord
Voor de totstandkoming van de KNGF-richtlijn

Beroerte is een bijzonder woord van dank op zijn

plaats aan de werkgroepleden van de tweede kring.
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De tweede kring was samengesteld uit vertegenwoor-

digers van beroepsorganisaties en bestond uit (in alfa-

betische volgorde): 

• de heer dr. G.H.M.I. Beusmans (Nederlands

Huisartsen Genootschap); 

• de heer drs. J.J.X.R. Geraets (IRV - Kenniscentrum

voor Revalidatie en Handicap);

• mevrouw drs. E. Groet (Nederlands Instituut van

Psychologen, sectie Neuropsychologie, sectie 

Revalidatiepsychologie en sectie

Ouderenpsychologie);

• mevrouw ir. K.T. Idema (Nederlandse CVA-

Vereniging 'Samen Verder'); 

• de heer dr. R.W.M.M. Jansen (Nederlandse

Vereniging voor Klinische Geriatrie); 

• mevrouw J.G. Kalf (Nederlandse Vereniging voor

Logopedie en Foniatrie); 

• mevrouw dr. R. Klop (ZonMw); 

• de heer dr. P.L.M. de Kort (Nederlandse Vereniging

voor Neurologie); 

• de heer drs. R. Reynders (Nederlandse Vereniging

van Verpleeghuisartsen); 

• de heer dr. H. Rosendal (Landelijke Vereniging

voor Thuiszorg); 

• mevrouw drs. E.M.J. Steultjens (Nederlandse

Vereniging voor Ergotherapie); 

• de heer G.F. Teerling (Nederlandse Vereniging van

Neuroverpleegkundigen en Verzorgenden); 

• mevrouw drs. J.M.A. Visser-Meily (WCN,

Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Revalidatie). 

Tevens bedankt de stuurgroep een aantal personen en

organisaties voor hun waardevolle bijdrage aan het

totstandkomen van deze richtlijn (in alfabetische

volgorde): 

• mevrouw dr. H. Beckerman; (afdeling revalidatie-

geneeskunde, VUmc, Amsterdam)

• Dienst Fysiotherapie van Vrije Universiteit

medisch centrum (VUmc); 

• fysiotherapeuten van de Academische ziekenhuizen

Neurologie Neurochirurgie (werkgroep FANN); 

• de heer dr. A.C.H. Geurts; (St. Maartenskliniek,

Nijmegen)

• mevrouw dr. C.M. van Heugten; (iRv, Kenniscen-

trum voor Revalidatie en Handicap, Hoensbroek)

• Hogeschool van Amsterdam; 

• Hogeschool van Leiden; 

• mevrouw drs. J.R. de Kroon; (afdeling revalidatie-

geneeskunde, VUmc, Amsterdam)

• mevrouw dr. J.H. van der Lee; (KEK-AMC,

Amsterdam)

• Nederlandse Hartstichting (NHS);

• Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in

de Geriatrie (NVFG); 

• Vrije Universiteit Faculteit

Bewegingswetenschappen; 

• Werkgroep CVA Nederland (WCN); 

• mevrouw prof.dr. S. Wood-Dauphinee (School of

Physical & Occupational Therapy, Department of

Epidemiology and Biostatistics, McGill University,

Montreal, Canada) 

• de heer drs. Wu Wenhua (Faculteit

Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit,

Amsterdam). 

Tevens bedankt de stuurgroep mevrouw S. van den

Heuvel (NPi) en mevrouw M. van der Monde (VUmc)

voor hun ondersteunende activiteiten.

A.7 Subsidiegever 
De richtlijn is totstandgekomen dankzij een subsidie

van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport (VWS) in het kader van het programma

Implementatie Kwaliteitsbeleid Paramedische Zorg

(IKPZ).

N.B. De opvattingen of belangen van de financieren-

de instantie hebben geen invloed gehad op de aanbe-

velingen in deze richtlijn.
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B.1 Samenstelling van de werkgroepen
In het najaar van 2001 verleende het Koninklijk

Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie een sub-

sidie aan het Vrije Universiteit medisch centrum

(VUmc) om te komen tot de ‘Ontwikkeling, publicatie

en registratie van de KNGF-richtlijn CVA.’ De project-

groep, bestaande uit dr. G. Kwakkel (projectleider) en

drs. R.P.S. van Peppen (projectmedewerker) is officieel

gestart op 18 maart 2002 en de werkzaamheden zijn

in maart 2004 afgerond. De projectgroep werd aange-

stuurd door de stuurgroep, waarin zitting hadden de

heer dr. H.J.M. Hendriks (Nederlands Paramedisch

Instituut), de heer drs. Ph.J. van der Wees (hoofd

Kwaliteitsbeleid, Onderwijs & Wetenschap KNGF), de

heer drs. A.L.V. Verhoeven (beleidsmedewerker KNGF)

tot 1 mei 2003, de heer dr. M. Heldoorn (coördinator

richtlijnen, KNGF) vanaf 1 mei 2003, de heer R. van

Klaveren (Hoofd Dienst Fysiotherapie VUmc) en de

heer prof.dr. J. Dekker (Hoogleraar paramedische

zorg, Afdeling revalidatie VUmc). 

Om de klinische vragen te beantwoorden is in juni

2002 een monodisciplinaire werkgroep (de zogeheten

eerste kring) van inhoudsdeskundigen ingesteld. Bij

het samenstellen van de ‘eerste kring’ werd zoveel

mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige

verdeling van deskundigen uit de eerste en tweede

lijn. Zij hadden de taak om concepten van de richt-

lijn CVA te beoordelen. De werkgroepleden waren

werkzaam in ziekenhuizen, stroke units, revalidatie-

centra, verpleeghuizen en particuliere praktijken. De

projectgroep en de 8 leden van de werkgroep ‘eerste

kring’ hadden verklaard geen conflicterende belangen

te hebben bij de te ontwikkelen KNGF-richtlijn. 

Nadat consensus in de eerste kring was verkregen,

werd de richtlijn voorgelegd aan vertegenwoordigers

van de verschillende beroepsorganisaties die eveneens

betrokken waren bij de multidisciplinaire behande-

ling van patiënten met een CVA (werkgroep ‘tweede

kring’). Zij hadden tot taak te beoordelen of de richt-

lijnen in strijd waren met opvattingen vanuit hun

eigen discipline. De samenstelling van de eerste en

tweede kring is reeds beschreven in het dankwoord.

B.2 Werkwijze van de projectgroep
In Nederland zijn de afgelopen jaren twee richtlijnen

uitgegeven over de stand van zaken met betrekking

tot diagnostiek en behandeling van patiënten met

een CVA, respectievelijk de ‘CBO-richtlijn Beroerte’ uit

20001 en de ‘Richtlijnen Revalidatie na een Beroerte’

van de Nederlandse Hartstichting uit 20012. Beide

rapporten geven multidisciplinaire aanbevelingen. 

De onderhavige ‘KNGF-richtlijn Beroerte’ kan worden

gezien als een beroepsspecifieke aanvulling op beide

richtlijnen. Alhoewel de huidige norm voor fysio-

therapie is vastgelegd in de Helsingborg-consensus in

1995, zijn er tot op heden geen internationale fysio-

therapeutische richtlijnen voor het behandelen van

patiënten met een CVA ontwikkeld, hetgeen de nood-

zaak voor het schrijven van de nieuwe richtlijn legiti-

meert.15,16

De stuurgroep die de richtlijn voor fysiotherapeuten

voorbereidde, heeft zich bij aanvang van dit project

de volgende vragen gesteld:

• Welke interventies gericht op het behandelen van

patiënten met een CVA vallen binnen de domein-

bepaling fysiotherapie?

• Welke (prognostische) determinanten kunnen

worden aangewezen die bepalend zijn voor het

herstel van vaardigheden van patiënten met een

CVA? 

• Welke fysiotherapeutische interventies zijn 

evidence-based?

• Welke onderdelen van het fysiotherapeutisch diag-

nostisch onderzoek (‘beoordelingsformulier’) zijn

betrouwbaar, (concurrent) valide en bruikbaar

voor de praktijk?

• Met welke meetinstrumenten en wanneer dienen

fysiotherapeuten patiënten met een CVA te evalu-

eren?

• Welke lacunes bestaan er in het onderzoek van CVA

binnen het domein fysiotherapie?

De KNGF-richtlijn Beroerte is ontwikkeld conform de

‘Methode voor Richtlijnontwikkeling en

Implementatie’.6,14 In deze methode zijn praktische

aanwijzingen geformuleerd om de strategie te vermel-

den waarmee de literatuur is verzameld, inclusief
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zoektermen, geraadpleegde bronnen en periode waar-

over de literatuur is verzameld. Dit geldt eveneens

voor de in- of exclusiecriteria van literatuur en de wij-

ze waarop de aanbevelingen zijn geformuleerd. 

De verschillende fysiotherapeutische interventies zijn

aan de hand van een vraagstelling geformuleerd. De

projectgroep heeft bij de selectie en beoordeling van

de literatuur zoveel mogelijk onafhankelijk gehan-

deld. Op basis van de kwaliteit van de verrichte stu-

dies is het niveau van wetenschappelijk bewijs kort

samengevat en tot een aanbeveling voor de praktijk

omgezet. Vervolgens zijn de aanbevelingen voorge-

legd aan de eerste kring, een groep deskundigen bin-

nen de beroepsgroep die praktiserend zijn in zieken-

huizen, stroke-units, revalidatiecentra,

verpleeghuizen en particuliere praktijken. Na het

bereiken van consensus zijn de richtlijnen nog eens

getoetst bij 169 fysiotherapeuten werkzaam met geria-

trische patiënten met een VCA (symposium NVFG, 21

maart 2003)17 en bij fysiotherapeuten van de afdeling-

en neurologie en neurochirurgie van academische 

ziekenhuizen (Fysiotherapeuten Academische zieken-

huizen - Neurologie, Neurochirurgie; FANN). Het com-

mentaar is vervolgens besproken in de werkgroep

(eerste kring) en heeft, waar nodig, geleid tot aanpas-

singen van de geformuleerde richtlijnen. Ten slotte

zijn de richtlijnen voorgelegd aan andere beroeps-

groepen (2e kring) die gerelateerd zijn aan het werk-

veld van de fysiotherapeut, te weten: neurologen

revalidatieartsen, huisartsen, verpleeghuisartsen, kli-

nisch geriaters, ergotherapeuten, logopedisten, psy-

chologen en (wijk)verpleegkundigen, en aan CVA-gere-

lateerde organisaties zoals de Nederlandse

Hartstichting, patiëntenvereniging ‘Samen Verder’,

iRv en ZonMw.

Daarnaast heeft de werkgroep afstemming gezocht

met richtlijnopstellers in andere landen.

Internationaal zijn, evenals in Nederland, uitsluitend

multidisciplinaire richtlijnen (guidelines) opgesteld.

In Groot-Brittannië zijn in 2000 de National Clinical

Guidelines for Stroke uitgebracht (http://www.rcplon-

don.ac.uk/pubs/books/stroke/index.htm).16 Een

update hiervan is in 2002 op internet gepubliceerd

(http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/stroke/stro-

ke_quidelines_2ed.pdf). In november 2002 publiceer-

de het Scottish Intercollegiate Guidelines Network

(SIGN) de National Clinical Guideline13 en in Canada

verscheen onlangs de ‘Evidence-Based Review of

Stroke Rehabilitation’18

(http://www.ebrsr.com/index_home.html). 

De onderhavige richtlijn is verspreid onder KNGF-

leden. De werkgroep heeft ook een deskundigheidbe-

vorderingspakket ontwikkeld dat de stappen aangeeft

die nodig zijn om deze richtlijn te implementeren.

Implementatie zal volgens een standaard implemen-

tatiestrategie van het KNGF plaatsvinden.6,7,19

B.3 Domeinen van de fysiotherapie
Bij het in kaart brengen van het probleem van de

patiënt wordt doorgaans gebruikgemaakt van de

International Classification of Functioning (ICF). 

Deze is onlangs in het Nederlands vertaald als

Internationale Classificatie van het menselijk

Functioneren.8 De ICF komt voort uit het

International Classification of Impairments,

Disabilities and Handicap (ICIDH II). De ICF classificeert

op systematische wijze diverse specifieke domeinen

van het menselijk functioneren die verband kunnen

houden met een gezondheidsprobleem. 

De term ‘menselijk functioneren’ in de titel verwijst

naar functies, anatomische eigenschappen, activitei-

ten en participatie.8 In deze richtlijn worden de ver-

schillende perspectieven respectievelijk benoemd als

‘functies en stoornissen’, ‘activiteiten’ en ‘participa-

tie’. In de ICF wordt duidelijk gemaakt dat de verschil-

lende perspectieven elkaar onderling beïnvloeden en

dat bovendien invloed uitgeoefend wordt door de

aandoening (in dit geval CVA), persoonlijke factoren

en de omgeving (‘context’) van de patiënt. 

De ICF is in deze behandelrichtlijn gebruikt om de ver-

schillende specifieke fysiotherapeutische interventies

systematisch te kunnen ordenen. Tevens zijn de

meetinstrumenten die in deze richtlijn geadviseerd

worden om interventies en functioneel herstel te 

evalueren, ingedeeld volgens de ICF-norm.

Meetinstrumenten die functies en stoornissen of 

activiteiten evalueren, zijn opgenomen in het fysio-

therapeutische beoordelingsformulier dat deel uit-

maakt van deze KNGF-richtlijn. Vanwege de aanname

dat het evalueren van de mate van participatie een

multidisciplinair karakter heeft, zijn meetinstrumen-

ten die vanuit het perspectief van participatie meten,

niet in deze mono-disciplinaire richtlijn opgenomen.
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B.4 PICO-vraagstellingen
In de huidige KNGF-richtlijn heeft het zoeken van rele-

vante literatuur steeds op basis van een vraagstelling

plaatsgevonden, conform de werkwijze die wordt aan-

bevolen voor het doen van systematisch literatuuron-

derzoek. Met een systematische review worden op een

kritische wijze de beschikbare onderzoeken bestu-

deerd en geëvalueerd, met als doel het beantwoorden

van een klinische vraag waarbij methodes gehanteerd

worden die de kans op bias (vertekening) reduceren.20

In een critical (narrative) review ontbreekt daarente-

gen een transparante systematische werkwijze van

literatuuridentificatie. 

Bij het formuleren van een dergelijke PICO-vraagstel-

ling zijn de patiënten die in het onderzoek betrokken

waren (P), de experimentele interventie (I) en contro-

le-interventie (C) alsmede de uitkomstmaten (O)

nader gedefinieerd.4

De vertaalslag van de literatuur naar de individuele

patiënt moet optimaal verlopen. Daartoe is steeds

getracht de lezer zoveel mogelijk inzicht te geven in: 

1. de patiëntengegevens die in het onderzoek waren

betrokken aangaande leeftijd, type CVA en co-mor-

biditeit; 

2. de fase waarin de patiënten zich op het moment

van onderzoek bevonden in relatie tot het ont-

staan van het CVA;

3. de karakteristieken van de interventie wat betreft

duur, intensiteit en samenstelling.

B.5 Literatuuridentificatie
Om te beoordelen in hoeverre empirisch bewijs

bestaat voor effectiviteit van fysiotherapie bij patiën-

ten met een CVA is steeds de literatuur op systemati-

sche wijze bestudeerd. In dit proces van literatuuri-

dentificatie zijn de volgende elektronische

databestanden geraadpleegd: Medline, Cochrane

Controlled Trial-register, Cinahl, PEDro, DARE, EMBASE

en DocOnline. De geïdentificeerde literatuur is gepu-

bliceerd in de Engelse, Nederlandse of Duitse taal,

vanaf 1966 tot en met 31 december 2002. De tref-

woorden in dit proces hadden betrekking op het

design, de onderzoekspopulatie en de interventie.

Ook hierbij is het PICO-model (Patients, Intervention,

Comparison en Outcome) gebruikt. De volgende tref-

woorden zijn zowel afzonderlijk als gecombineerd

toegepast: 1) CVA (cerebrovascular disorders, cerebro-

vascular disease, stroke, hemiplegia, hemiparesis); 2)

physiotherapy (physical therapy, exercise therapy); 3)

CCT (Controlled Clinical Trial); 4) RCT (Randomized

Controlled Trial); 5) systematic review of meta-analyse. 

Daarnaast zijn de literatuurlijsten van reeds ontwik-

kelde nationale en internationale richtlijnen nage-

trokken op relevante publicaties. Ten slotte zijn de

aangehaalde referenties van de gevonden relevante

artikelen gecontroleerd op ontbrekende literatuurver-

wijzingen. 

Een onderzoek werd als een RCT beschouwd wanneer

de patiënten op basis van toeval (at random) waren

toegewezen aan experimentele of controle-interven-

tie. Wanneer hiervan geen sprake was, maar wel van

andere manipulaties om de vergelijkbaarheid tussen

experimentele en een (niet random gekozen) referen-

tiegroep te bevorderen, was sprake van een CCT

(quasi-experimenteel onderzoek).21 Ten slotte werden

studies als pre-experimenteel beschouwd wanneer de

resultaten van een interventie alleen binnen de groep

werden vergeleken, door voor- en nametingen.22

Uiteindelijk zijn 25 systematische reviews, 16 critical

reviews, 153 RCT’s, 49 quasi-experimentele studies

(CCT’s) en 41 pre-experimentele studies in de richtlijn

geïncludeerd. Op basis van deze onderzoeken zijn in

de KNGF-richtlijn Beroerte 48 verschillende fysiothera-

peutische interventies beschreven, waaruit 66 aanbe-

velingen zijn voortgekomen: 24 van niveau 1, 18 van

niveau 2 en 24 van niveau 3. Ten slotte zijn 6 aanbe-

velingen van niveau 3 geformuleerd die betrekking

hebben op prognostische determinanten van loop- en

arm/handvaardigheid en vaardigheden van ADL.

B.6 Inschatting van de functionele 
prognose 

Voor revalidatie is een juiste inschatting van de func-

tionele prognose een belangrijk onderdeel binnen het

evidence-based denken.4 Adequate prognostiek maakt

het mogelijk in te spelen op de veranderingen die in

de tijd zullen gaan plaatsvinden, een juiste inschat-

ting te maken van de haalbaarheid van de behandel-

doelen op korte en lange termijn en correcte informa-

tie te geven aan patiënt en partner.  Alhoewel binnen

de fysiotherapie vele verschillende functionele doelen

binnen de behandeling gesteld kunnen worden,

beperkt deze KNGF-richtlijn zich tot het prediceren van

drie belangrijke functionele doelen, namelijk de prog-

nose van het herstel van 1) loopvaardigheid; 2) hand-

vaardigheid en 3) basale ADL-activiteiten.
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B.7 Beoordeling van de methodo-
logische kwaliteit van 
prognostische studies

Helaas bestaat binnen de epidemiologie geen consen-

sus over de methodologische kwaliteitseisen waaraan

prognostisch onderzoek idealiter zou moeten vol-

doen. Toch zijn aan het begin van de jaren negentig

door de Task Force on Stroke Outcome Research of

Impairments, Disability and Handicap een aantal cri-

teria opgesteld waaraan prognostisch onderzoek bij

patiënten met een CVA minimaal zou moeten vol-

doen.23 Op basis van deze criteria zijn twee systemati-

sche literatuuronderzoeken verricht waarbij de litera-

tuur aan de hand van 11 methodologische criteria
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Item Outcome strategy  Criteria

To evaluate internal validity

Tabel 1. Methodologische kwaliteitslijst voor prognostische studies (Bron: Kwakkel et al.24).

A Measurements reliable and valid? Dependent
variable 

B Measurements reliable and valid? Dependent 
variable 

C Inception cohort during observation period?

D Appropriate end-points for observation?

E Control for drop-outs?

To evaluate statistical validity
F Statistical validation of relationship between 

dependent and independent variables?

G Sample size (n) adequate in relation to the 
number of determinants (K)?

H Control for multicollinearity?

To evaluate external validity
I Specification of relevant patient 

characteristics? (i.e. age, type, number, and 
localization of stroke)

J Description of additional medical and 
paramedical interventions during 
observation?

K Cross-validation of the prediction model in 
a second independent group?

Positive, if the prognostic study tested the reliability
and  validity of measurements used or referred to
other studies which had established reliability and
validity

Positive, if observation started within 2 weeks after
stroke

Positive, if observation ended a minimal of 6 months
after stroke

Positive, if drop-outs during period of observation
are specified

Positive, if relationship between dependent and
independent variable is tested for statistical 
significance

Positive, if ratio [n:K] exceeds [10:1]

Positive, if interaction between two or more 
independent variables is tested in the prediction model

Positive, if interactin between two or more 
independent variables is tested in the prediction model

Positive, if age, type, localization as well as number
of strokes are specified in the cohort

Positive, if information on medical and paramedical
treatment is reported

Positive, if the prediction model is validated in a
second independent group of stroke patients

�
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Niveau Criteria

Tabel 2. Niveaus van bewijs.

A Studies die voldoen aan alle items voor statistische en interne validiteit (8 punten of meer)

B Studies met een totale score van > 6 punten, maar die niet voldoen aan de criteria van niveau A

C Studies met een totale score van = 6 punten

voor interne, statistische en externe validiteit is

beoordeeld (zie tabel 1).24

De prognostische studies kunnen worden geclassifi-

ceerd aan de hand van verschillende niveaus van

wetenschappelijk bewijs. Elke vraag van de methodo-

logische beoordelingslijst wordt met ‘ja’ of ‘nee’ (0/1)

beantwoord. Deze waarden worden voor de totaalsco-

re bij elkaar opgeteld. Op deze manier ontstaan 3

niveaus, waarvan niveau A als ‘goed’, niveau B als

‘redelijk’ en niveau C als ‘slecht’ wordt omschreven

(zie tabel 2). Geen van de prognostische studies naar

de kans op herstel van loopvaardigheid, handvaardig-

heid en vaardigheden van ADL (zie hoofdstuk E, F en

G) voldeden aan alle 11 methodologische criteria.

Zowel Kwakkel et al.24 als Meijer et al.25 gaven een

hogere waarde aan de interne en statistische validi-

teit. Meijer et al. gebruikten alleen studies van niveau

A voor een best-evidence synthese.25 Slechts enkele

studies voldeden aan niveau A.

B.8 Beoordeling van de methodologische 
kwaliteit van gecontroleerde 
effectonderzoeken

In stap 4 van het EBM-model van Sackett et al. wordt

de meest geschikte interventie gekozen.4 De interven-

ties worden in de hoofdstukken C tot en met E

beschreven.

Voor de kwaliteitsbeoordeling van gecontroleerde stu-

dies is in dit kader gebruikgemaakt van de

Physiotherapy Evidence Database (PEDro), aangezien

deze internationale bekendheid geniet en voor de

meeste studies via het internet verifieerbaar is.26,27

De PEDro-lijst is:

a. specifiek ontwikkeld om RCT’s die relevant zijn

Items Omschrijving  Score

1 Zijn de in- en exclusiecriteria duidelijk beschreven? ja/nee

2 Zijn de patiënten random toegewezen aan de groepen? 0 / 1

3 Is de blinderingprocedure van de randomisatie gewaarborgd? (concealed allocation) 0 / 1

4 Zijn de groepen wat betreft belangrijkste prognostische indicatoren vergelijkbaar? 0 / 1

5 Zijn de patiënten geblindeerd? 0 / 1

6 Zijn de therapeuten geblindeerd? 0 / 1

7 Zijn de beoordelaars geblindeerd voor ten minste 1 primaire uitkomstmaat? 0 / 1

8 Wordt er ten minste 1 primaire uitkomstmaat gemeten bij > 85% van de geïn-

cludeerde patiënten? 0 / 1

9 Ontvingen alle patiënten de toegewezen experimentele of controlebehandeling of 

is er een intention-to-treat analyse uitgevoerd? 0 / 1

10 Is van ten minste 1 primaire uitkomstmaat de statistische vergelijking tussen de 

groepen gerapporteerd? 0 / 1

11 Is van ten minste 1 primaire uitkomstmaat zowel puntschattingen als spreidings-

maten gepresenteerd? 0 / 1

Tabel 3. PEDro-schaal.

�
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Tabel 4. Classificatie van methodologische kwaliteit.

PEDRO-score Classificatie

9-10 punten Zeer goed

6-8 punten Goed 

4-5 punten Redelijk 

0-3 punten Slecht 

voor de fysiotherapie te beoordelen; 

b. voorzien van een duidelijke scorelijst met toelich-

ting, waarmee zij hoge kappa-waarden van beoor-

delaars genereert;

c. voortgekomen uit de Delphi-lijst. 

Alle 9 items uit de Delphi-lijst zijn opgenomen in de

PEDro.28 De PEDro-lijst bevat bovendien 2 toegevoegde

items. Deze gratis toegankelijke scorelijst, toelichting

en database zijn op internet te vinden:

(http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/scale_item.html)

Van de 11 items van de PEDro-schaal beoordelen 10

items de interne en/of statistische validiteit (zie tabel

3). Van deze 10 items (genummerd 2 tot en met 11)

wordt een somscore vastgesteld door het aantal posi-

tief scorende items bij elkaar op te tellen. De studies

worden beoordeeld op wat expliciet in het artikel

beschreven staat. Een item dat in een studie niet

wordt gerapporteerd, krijgt score 0, Het item krijgt 1

punt als de vraag met ‘ja’ kan worden beantwoord.

De range van de score loopt daarmee uiteen van 0-10

punten. De externe validiteit (item 1) wordt niet in

de somscore meegenomen. Dit item wordt als positief

beoordeeld indien een opsomming van de in- en

exclusiecriteria en de herkomst van de deelnemende

patiënten zijn omschreven. 

De somscore wordt in deze richtlijn geclassificeerd

conform het Canadese Stroke Rehabilitation

Evidence-Based Review (SREBR) en is weergegeven in

tabel 4.29

B.9 Kwantitatieve analyse van het 
effect

Wanneer het mogelijk was patiënteneigenschappen,

interventies en uitkomstmaten van de geïdentificeerde

studies met elkaar te vergelijken, zijn de gevonden

effecten statistisch gepoold. Bij deze pooling zijn de

effecten van de individuele studies gecombineerd en

uitgedrukt in een samenvattende (Summary) Effect-

Size (SES).30 Bij berekening van de individuele effect

sizes is gebruikgemaakt van een Hedges’ g-model.31,32

In dit model wordt het gemeten verschil in effect over

de tijd tussen experimentele en controlegroep bere-

kend en afgezet tegen de aanwezige variabiliteit tussen

de patiënten in de experimentele en controlegroep ter

hoogte van de baseline. Men moet zich realiseren dat

het Hedges’ g-model een fixed effects model is. Het

model gaat ervan uit dat de effecten min of meer vast

zijn tussen de individuele studies en daarmee vrij zijn

van eventuele effectmodificaties. Dit laatste impliceert

dat bij berekening geredeneerd is vanuit de aanwezige

homogeniteit tussen de studies.33 Bij heterogeniteit

tussen de individuele studies heeft berekening op basis

van een random effects model plaatsgevonden.

Verdere sensitiviteitsanalyse is echter verder niet uitge-

voerd. Wanneer de uitkomstmaten, interventies of

patiëntenkarakteristieken tussen de studies niet met

elkaar vergelijkbaar waren, is gebruikgemaakt van een

best-evidence synthese.34 Hierbij wordt de literatuur

gewogen op basis van aanwezige methodologische

kwaliteit van geïncludeerde studies.

B.10 Weging van de bewijskracht van 
interventiestudies

Evenals bij reeds eerder geformuleerde revalidatie-

richtlijnen zijn uitspraken zoveel mogelijk gebaseerd

�
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A1 Systematische reviews die ten minste enkele RCT’s van A2-niveau betreffen, waarbij de resultaten van de

afzonderlijke onderzoeken consistent zijn;

A2 RCT’s van goede methodologische kwaliteit en voldoende omvang en consistentie (met een PEDro-score

van 4 punten of hoger);

B RCT’s van mindere methodologische kwaliteit en quasi-experimenteel onderzoek (met een PEDro-score

van 3 punten of minder);

C Niet-vergelijkend onderzoek; pre-experimenteel onderzoek; 

D Niet ondersteund door onderzoek; mening van deskundigen.

Tabel 5. Indeling van onderzoeksresultaten naar bewijskracht voor interventiestudies.

op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onder-

zoek (SCI-tijdschriften). 

Conform de Richtlijn Beroerte van het

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

zullen uitspraken die voortkomen uit meta-analyse 

en gerandomiseerde (geblindeerde) onderzoeken van

hoge kwaliteit bij het formuleren van een behandel-

richtlijn zwaarder worden gewogen dan bevindingen

die voortkomen uit niet vergelijkend onderzoek.1

Hierbij worden vier niveaus onderscheiden (zie tabel

5 en 6). 

Indien in de studies geen effect is aangetoond, krijgt

de aanbeveling de volgende formulering: 

Niveau 1: ‘Het is aangetoond dat ... geen meerwaarde

heeft ....’

Niveau 2: ‘Het is aannemelijk dat ... geen meerwaar

de heeft ....’

Niveau 3: ‘Er zijn aanwijzingen dat ... geen meer-

waarde heeft ....’ 

Indien geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar

een bepaalde interventie, dan wordt in de formule-

ring gesproken van: ‘Het is onduidelijk dat .....’

In deze richtlijn zijn geen aanbevelingen van niveau

4 opgenomen aangezien deze in een multidisciplinai-

re consensusbespreking reeds zijn geformuleerd.2

In dit rapport, ‘Revalidatie na een beroerte’, zijn 127

aanbevelingen van dit niveau opgenomen. Voor de

aanbevelingen van niveau 4 verwijst de werkgroep

naar het rapport van de NHS.2

B.11 Betekenis van de klinimetrie 
binnen de evidence-based 
medicine

Klinimetrie kan worden gedefinieerd als ‘de methode

die in de geneeskunde wordt gebruikt om klinische

symptomen, lichamelijke verschijnselen en andere

afwijkingen te meten of te beschrijven aan de hand

van indexen, beoordelingschalen of andere groothe-

den’.35 Evenals prognostiek is klinimetrie een inte-

graal onderdeel van het evidence-based handelen.4

Gebruik van betrouwbare en valide meetinstrumen-

ten verhoogt de consistentie en objectiviteit bij het

beoordelen van functies en vaardigheden van de

patiënt. Hiermee draagt het bij tot een betere commu-

nicatie binnen en tussen de verschillende beroeps-

groepen die met dezelfde patiënt te maken hebben.

Kortom, klinimetrie helpt bij het transparant maken

en legitimeren van patiëntgebonden beslissingen in

een multidisciplinair samenwerkingsverband, zoals

dat van een revalidatieteam. Een belangrijke voor-

waarde is wel dat er consensus moet bestaan

betreffende de testbatterij die binnen de samenwer-

kende instellingen in een stroke service worden

gebruikt. 

Systematisch meten met behulp van betrouwbare en

(concurrent) valide meetinstrumenten is, zo blijkt

onder andere uit een recente enquête in Groot-

Brittannië, nog geen gemeengoed onder fysiothera-

peuten die patiënten met een CVA behandelen. De

enquête onder 1022 Britse fysiotherapeuten laat zien,

dat 22 procent van deze groep fysiotherapeuten in

het algemeen geen meetinstrumenten gebruikte bij

�
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Niveau Mate van bewijskracht Aanbeveling

1 Indien ondersteund door:

ten minste 1 systematische review of 

ten minste 2 RCT’s van niveau A 2 ‘Het is aangetoond dat ....’

2 Indien ondersteund door: ‘Het is aannemelijk dat ....’

ten minste B RCT’s of 

2 quasi-experimentele onderzoeken 

van niveau 2 of

ondersteund door 1 RCT van goede 

methodologische kwaliteit (niveau A 2)

3* Indien niet ondersteund door ‘Er zijn aanwijzingen dat ....’

onderzoek van niveau A of B 

4** Op grond van de mening van deskundigen ‘De werkgroep is van mening dat ....’

Tabel 6. Gehanteerd taalgebruik in de aanbevelingen voor de praktijk.

* De resultaten uit studies van niveau A en/of B, waarin niet-CVA-patiënten bestudeerd werden, zijn in deze richtlijn geformuleerd als aanbeve-

ling van niveau 3.

** Aanbevelingen van niveau 4 zijn niet in de KNGF-richtlijn Beroerte opgenomen.

het evalueren van de patiënten met een cVA, terwijl

het resterende deel meestal de patiënten evalueerden

met behulp van niet-betrouwbare en niet-valide

meetinstrumenten.36 Dit gegeven komt niet overeen

met het hedendaagse streven van de fysiotherapie

naar Evidence-Based Medicine (EBM). 

Om dit proces te faciliteren ontwikkelde de werk-

groep een fysiotherapeutisch beoordelingsformulier.

Hierin is niet alleen ruimte opgenomen voor de inta-

ke van de algemene gegevens van de patiënt, maar

ook een gestandaardiseerde intake met behulp van

meetinstrumenten en een monitorgedeelte. 

Zie voor een overzicht van deze geselecteerde 

meetinstrumenten figuur 1.

Na vijf consensusbesprekingen met de leden van de

eerste kring is afgesproken dat patiënten met een CVA

op iedere behandellocatie gemeten dienen te worden

in zowel de eerste week van opname als in de week

van ontslag. De meetgegevens, alsmede de interpreta-

tie ervan, dienen te zijn vastgelegd in het fysiothera-

peutisch overdrachtsdossier, dat deel uitmaakt van

het multidisciplinaire patiëntendossier. Tevens is het

wenselijk de patiënten te meten voorafgaand aan een

multidisciplinair teamoverleg, zodat de actuele moto-

rische en functionele status van de patiënt aan het

team gerapporteerd kan worden. Om het functionele

herstel over de tijd heen inzichtelijk te maken advi-

seert de werkgroep ten slotte dat binnen de CVA-keten-

zorg meetgegevens beschikbaar zijn aan het eind van

de eerste week na het ontstaan van het CVA, na 3 en

na 6 maanden. 

Wanneer en hoe vaak men in de chronische fase (na

6 maanden) het beste kan meten, wordt sterk indivi-

dueel bepaald en is afhankelijk van de functionele

doelen die men in overleg met de patiënt vooraf heeft

gesteld. De meetgegevens die hieruit voorkomen wat

betreft vaardigheden, kunnen op zich weer aanleiding

zijn om de behandeling verder voort te zetten dan

wel te staken. In de praktijk betekent dit dat de fysio-

therapeut de patiënt regelmatig moet controleren op

eventuele veranderingen (verbeteringen of verslechte-

ringen). Gemeten veranderingen in functioneren

voorbij de 95%-grenzen van de meetfout kunnen

aanleiding zijn om de behandeling te continueren.

De meetinstrumenten zijn in het fysiotherapeutisch

beoordelingsformulier onderverdeeld in de zogeheten

basismeetinstrumenten en aanbevolen meetinstru-

menten. 

�
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Tabel 7. Meetinstrumenten in lig (fase van immobilisatie) ter evaluatie van gewrichtsmobiliteit, pijn, hersenzenuwen, 

somatosensoriek, stijfheid bij passief doorbewegen, motoriek en zitbalans (direct na de intake).

Basismeetinstrumenten Aanbevolen meetinstrumenten

• Motricity Index (MI) • Neutrale-0-meting (NNM)

• Trunk Control Test (TCT) • Numeric Pain Rating Scale (NPRS)

• Nottingham Sensory Assessment (NSA)

• Modified Ashworth Scale (MAS)

• Brunnstrom Fugl-Meyer assessment (BFM)

• Trunk Impairment Scale (TIS)

De basismeetinstrumenten worden op de bovenge-

noemde meetmomenten bij de patiënten noodzake-

lijk geacht voor adequate zorgverlening, terwijl de

aanbevolen meetinstrumenten geadviseerd worden

wanneer voor gebruik ervan aanleiding bestaat. Dit

betekent niet dat de fysiotherapeut altijd zelf de

metingen verricht. Door afspraken te maken met

andere betrokkenen van het revalidatieteam kan het

tijdsbeslag evenwichtig worden verdeeld. 

Geadviseerd wordt dat fysiotherapeuten zich op de

hoogte stellen van een aantal andere meetinstrumen-

ten die informatief kunnen zijn ten aanzien van prog-

nose en functioneren. Daarbij kan gedacht worden

aan meetgegevens die voortkomen uit de Oxfordshire

Community Stroke Project Classification (OCSPC), de

Glasgow Coma Scale, de Carer Strain Index, de Mini

Mental State Examination, de Line Bisection Test, de

O-Zoek Test en de Vinger Volg Test.

Veelal zijn deze meetinstrumenten opgenomen in de

patiëntenstatus. De werkgroep adviseert te overleggen

met de betreffende deskundige (arts, neuropsycho-

loog en/of ergotherapeut) voor een juiste interpretatie

van de meetgegevens.

Ten behoeve van de intake adviseert de werkgroep de

Modified Rankin Scale (MRS) en de Frenchay Activities

Index (FAI). Met deze meetinstrumenten is het moge-

lijk gegevens vast te leggen over eventuele preëxisten-

te beperkingen.

Vervolgens kiest de werkgroep voor een praktische

indeling, waarbij de geselecteerde meetinstrumenten

zijn gekoppeld aan functionele mijlpalen (milestones)

die patiënten tijdens hun herstel doorlopen, te weten

lig, zit, stand, lopen en ADL.37,38 Zie voor de meetin-

strumenten in deze fasen tabel 7 t/m 11. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(1) Systematisch meten (monitoren) (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met een CVA

het systematisch meten (monitoren) met behulp van

betrouwbare en valide meetinstrumenten een meer-

waarde heeft bij het verbeteren van de accuratesse

van de predictie van loop- en handvaardigheid en

ADL-vaardigheden. 

B.12 Methodologische kwaliteit van 
gepubliceerde RCT’s

Van de 202 gecontroleerde studies die bestudeerd zijn

in onderhavige KNGF-richtlijn Beroerte, waren 48

quasi-experimenteel van aard. In 153 studies was een

randomisatieprocedure toegepast (RCT’s). 

Tabel 12 geeft de methodologische kwaliteit weer vol-

gens de PEDro-schaal van 128 bestudeerde RCT’s. De

PEDro-score varieerde van 2 tot 8 punten (range 0-10).

De meeste RCT’s hadden een score van 5 (27,3%), 4

(18,8%), 7 (18,0%) of 6 (17,2%) met een mediaan van

5 punten (gemiddelde 5,1 ± 1,47). Geen van de bestu-

deerde RCT’s had een score 0 dan wel 9 punten of

meer op de PEDro-schaal.

Tabel 13 geeft het percentage RCT’s weer dat aan de

individuele PEDro-items voldeed. Van de 128 RCT’s ble-

ken alle studies (100%) aan het criterium ‘randomisa-

tie’ (item 2) te voldoen. In geen van de studies waren

de patiënten geblindeerd (item 5) en in slechts 2 RCT’s

(1,6%) zijn de behandelaars geblindeerd (item 6). 

In 83,6 procent (107 RCT’s) zijn de in- en exclusiecrite-

ria duidelijk beschreven (item 1).

�
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Basismeetinstrumenten Aanbevolen meetinstrumenten

• Trunk Control Test (TCT) • Action Research Arm Test (ARAT)

• Frenchay Arm Test (FAT) • Nine Hole Peg Test (NHPT)

• Trunk Impairment Scale (TIP)

Tabel 8. Meetinstrumenten in zit (eerste fase van mobilisatie) ter evaluatie van zitbalans en handvaardigheid.

Basismeetinstrumenten Aanbevolen meetinstrumenten

• Functional Ambulation Categories (FAC) • Rivermead Mobility Index (RMI)

• 10-meter looptest (TML) op comfortabele • Falls Efficacy Scale for Stroke (FESS)

loopsnelheid • Timed Up&Go-Test (TUG)

• 6-minuten looptest (6MLT)

Tabel 10. Meetinstrument tijdens lopen (derde fase van mobilisatie) ter evaluatie van het risico op vallen, transfers, 

loopvaardigheid, loopsnelheid en uithoudingsvermogen.

Basismeetinstrumenten Aanbevolen meetinstrumenten

• Berg Balance Scale (BBS) • Timed Balance Test (TBT)

Tabel 9. Meetinstrumenten in stand (tweede fase van mobilisatie) ter evaluatie van de balans.

Tabel 11. Meetinstrumenten tijdens ADL (gekoppeld aan zowel de fase van immobilisatie als de fase van mobilisatie) om 

een indruk te krijgen van de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) en de bijzondere ADL-vaardigheden.

Basismeetinstrumenten Aanbevolen meetinstrumenten

• Barthel Index (BI) • Nottingham Extended ADL-index (NEADL)

• Frenchay Activities Index (FAI)

Slechts 38 van de 128 RCT’s voldeden aan een juiste

randomisatieprocedure (bijvoorbeeld via gesloten

enveloppen (concealed allocation)). Dat wil zeggen

dat in minder dan 30 procent van de RCT’s de patiënten

op basis van gesloten enveloppen werden toegewezen

aan de experimentele dan wel controlegroep (item 3). 

Opvallend is bovendien dat een groot aantal studies,

vanwege het hoge uitvalpercentage (drop-outs), niet

in staat bleek te zijn om de primaire uitkomstmaat bij

meer dan 85 procent van de deelnemende patiënten

op moment van stoppen van de interventie daad-

werkelijk te meten. Bovendien bleek dat slechts 18

procent van de studies een intention-to-treat analyse

werd uitgevoerd (item 9). In een dergelijke analyse

worden patiënten meegenomen die om wat voor

reden dan ook de behandeling in de toegewezen

groep niet volledig hebben doorlopen. Het spreekt

voor zich dat het niet corrigeren voor selectieve uitval

(drop-outs) in de meeste gevallen zal leiden tot een

vertekening van het onderzoeksresultaat, die in de

meeste gevallen in het voordeel zal uitvallen van de

experimentele groep. 

Ten slotte bleek bijna 40 procent van de onderzoekers

die de effecten van in de RCT’s moesten beoordelen

niet te zijn geblindeerd voor de toewijzing van de

behandeling (item 7). Ook dit kan leiden tot een

overschatting van het gevonden behandelresultaat.39

Verder bleek in alle bestudeerde RCT’s de patiënt niet

geblindeerd te zijn voor de gegeven interventie. Het

feit dat blindering onmogelijk is voor vele fysiothera-

peutische interventies, denk bijvoorbeeld aan oefen-

therapie, is van invloed op het behandelresultaat.

Deze beperking bestaat niet bij bijvoorbeeld farma-

ceutische experimenten, waarbij een placebo toege-

diend kan worden. De werkgroep adviseert fysiothera-

peuten patiënten in dit soort interventies zoveel

mogelijk naïef te houden met betrekking tot de 

veronderstelde meerwaarde van de experimentele

�
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Tabel 12. Het aantal bestudeerde RCT’s met bijbehorende PEDro-score.

Aantal punten per RCT op Aantal RCT’s Percentage Cumulatief percentage

de PEDRO-schaal

0 0 0 0

1 0 0,8 0,8

2 2 1,6 2,3

3 17 13,3 15,6

4 24 18,8 34,4

5 35 27,3 61,7

6 22 17,2 78,9

7 23 18,0 96,9

8 4 3,1 100

9 0 0 100

10 0 0 100

Tabel 13. Percentage van de RCT’s die aan de individuele PEDro-items voldoen (n = 128).

Items Omschrijving Score

1 Zijn de in- en exclusiecriteria duidelijk beschreven? 83,6%

2 Zijn de patiënten random toegewezen aan de groepen? 100%

3 Is de blinderingprocedure van de randomisatie gewaarborgd? (concealed allocation) 29,7%

4 Zijn de groepen wat betreft belangrijkste prognostische indicatoren vergelijkbaar? 76,6%

5 Zijn de patiënten geblindeerd? 0%

6 Zijn de therapeuten geblindeerd? 1,6%

7 Zijn de beoordelaars geblindeerd voor ten minste 1 primaire uitkomstmaat? 60,2%

8 Wordt er ten minste 1 primaire uitkomstmaat gemeten bij > 85% van de 

geïncludeerde patiënten? 58,6%

9 Ontvingen alle patiënten de toegewezen experimentele of controlebehandeling of 

is er een intention-to-treat analyse uitgevoerd? 18,0%

10 Is van ten minste 1 primaire uitkomstmaat de statistische vergelijking tussen de 

groepen gerapporteerd? 86,7%

11 Is van ten minste 1 primaire uitkomstmaat zowel puntschattingen als spreidings-

maten gepresenteerd? 78,1%

�

�



V-12/2004

interventie ten opzichte van die van de controle-

interventie, zodat eventuele vertekeningen, zoals

wenselijkheidseffecten bij het beantwoorden van 

vragen, bij de patiënt in beide groepen even groot is. 

Het is van belang dat toekomstig fysiotherapeutisch

onderzoek in de opzet van een RCT veel nadruk legt

op het voorkomen van vertekening door de onder-

zoeker te blinderen, door het uitvoeren van een juiste

onafhankelijke randomisatieprocedure en door het

achteraf toepassen van een intention-to-treat analyse

ter controle van de drop-outs. 

Resultaten in systematische reviews blijken namelijk

sterk beïnvloed te worden door (het gebrek aan) kwa-

liteit van de geïncludeerde studies. Vooralsnog blijkt

een lichte trend aanwezig, waarin de kwalitatief min-

dere studies die voor deze KNGF-richtlijn zijn gepoold

in het algemeen grotere effect sizes opleveren, leidend

tot een negatieve associatie tussen kwaliteit en gevon-

den effect size van RCT’s (r = –0,21; p = 0,07). 

Aandacht voor een goede kwaliteit van de RCT’s bin-

nen het werkveld blijft in de toekomst dan ook een

belangrijk aandachtspunt.

B.13 Beperkingen van de
KNGF-richtlijn Beroerte

Vanwege de grote hoeveelheid literatuur gericht op

CVA die maandelijks verschijnt, is het voor de indivi-

duele fysiotherapeut welhaast onmogelijk alle litera-

tuur bij te houden. Een richtlijn op basis van aanwe-

zige evidentie kan in dat geval enige houvast bieden

bij het nemen van klinische beslissingen. Vast staat

dat verreweg de meeste dagelijkse handelingen in de

fysiotherapie nog nooit zijn getoetst op hun meer-

waarde. In de kennis over het werkveld fysiotherapie

bestaan nog veel lacunes. Zo zijn er geen gecontro-

leerde studies verricht bij patiënten met een CVA naar

de meerwaarde van bijvoorbeeld: 

• verschillende lighoudingen in bed; 

• de training van transfers (bijvoorbeeld van bed 

naar stoel en visa versa); 

• het opstaan vanaf de grond; 

• het aanleren van valtechnieken; 

• het aanleren van vaardigheden zoals traplopen en 

fietsen; 

• vroegtijdige mobilisatie van patiënten met een CVA; 

• instructie van de partner; 

• training van het verkeersinzicht; 

• hydrotherapie; 

• therapeutische positionering van de paretische 

zijde in bed en stoel; 

• het doorbewegen van de armen en benen;

• de effectiviteit van cryotherapie bij handoedeem; 

• sensibiliteitstraining van de paretische arm; 

• contextuele manipulaties ter beïnvloeding van 

ADL-zelfstandigheid en het voorkomen van vallen; 

• het gebruik van loophulpmiddelen zoals stok, 

vierpoot (een zogeheten eifel) of rollator; 

• valpreventieprogramma’s;

• betekenis van pulmonale zorgverlening in de 

immobiliteitsfase. 

Evenmin is gecontroleerd onderzoek verricht naar de

effectiviteit van verschillende motorische leersstrate-

gieën en de effecten van manipulaties van de omge-

ving op het aanleren van vaardigheden. Het is bij-

voorbeeld onduidelijk op welke wijze vaardigheden

zoals lopen of nog complexere vaardigheden, het 

beste aangeleerd kunnen worden. Een belangrijke

reden hiervoor is dat kennis over bewegingssturing

ontbreekt en als die kennis er al is, heeft zeker geen

toetsing daarvan plaatsgevonden van de evidentie

van verschillende gepropageerde motorische leerstra-

tegieën binnen de fysiotherapie (zie voor een discus-

sie Kwakkel et al., 2001).40

Eveneens is het belangrijk te vermelden dat de identi-

ficatie van de literatuur zich sterk heeft beperkt tot

het vinden van systematische reviews en RCT’s en

gecontroleerde onderzoeken zonder randomisatie, de

CCT’s. Dit betekent dat hiermee voorbij wordt gegaan

aan studies van mindere kwaliteit, zoals pre-experi-

mentele studies waartoe ook case-reports (n = 1) 

gerekend kunnen worden. Bovendien is de richtlijn 

geactualiseerd tot 2003, wat betekent dat nieuwe

gepubliceerde effectonderzoeken huidige aanbevelin-

gen kunnen ontkrachten, dan wel in hun evidentie

versterken. Bovendien is het aannemelijk dat gecon-

troleerde studies bij de literatuuridentificatie gemist

zijn, omdat ze niet in de het Engels, Nederlands of

Duits geschreven zijn, dan wel niet zijn opgenomen

in genoemde elektronische databestanden. 

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat de

beschrijving van interventies in de wetenschappelijke

literatuur vaak summier is. Hierdoor is het niet altijd

duidelijk wat de therapie precies heeft ingehouden,

wat vertaling naar een behandelrichtlijn in een 

concrete handelingen meestal onmogelijk maakt. 
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• Algemene gegevens

• Diagnose

• Pre-existente 

beperkingen

• etc.

Domeinen

- Bewegingsuitslag

- Pijn

- Reflexen

- Hersenzenuwfuncties

- Somatosensoriek

- Stijfheid bij passief

bewegen

- Synergievorming

- Spasticiteit

- Zitbalans

Zitten

Domeinen

- Zitbalans

- Handvaardigheid

Staan

Domeinen

- Stabalans

Lopen

Domeinen

- Transfers

- Loopvaardigheid

- Uithoudings-

vermogen

Intake

Fase van
immobi-
lisatie

Fase van
mobili-
satie

ADL en 

bijzondere

ADL

- BI

- NEADL

- FAI

Overweeg 

meetinstrumenten

Overweeg 

meetinstrumenten

Overweeg 

meetinstrumenten

Overweeg 

meetinstrumenten

Overweeg 

meetinstrumenten

Meetinstrumenten 

op functieniveau

- NNM

- NPRS

- THZ

- WBM

- NSA

- MAS

- MI

- BFM

Meetinstrumenten 

op activiteitenniveau

- MRS

- FAI

- TCT

- TCT

- TIS

- FAT

- ARAT

- NHPT

- BBS

- TBT

- RMI

- TUG

- TML

- FAC

- 6MLT

- FES

▼

Figuur 1 In de figuur worden voor intake en fasen van (im)mobilisatie domeinen genoemd en meetinstrumenten voorgesteld.

Meetinstrumenten worden onderscheiden in basis en aanbevolen meetinstrumenten. 

De meetinstrumenten dienen overwogen te worden, indien een functie of vaardigheid gestoord, beperkt of afwezig is.

Verklaring van de gebruikte afkortingen: 6MLT: 6 Minuten Loop Test; ARAT: Action Research Arm Test; BBS: Berg Balans Schaal;

BFM: Brunnstrom-Fugl-Meyer test; BI: Barthel Index; FAC: Functional Ambulation Categories; FAI: Frenchay Activities Index;

FAT: Frenchay Arm Test; FES: Falls Efficacy Scale; MAS: Modified Ashworth Scale; MI: Motricity Index; MRS: Modified Rankin

Scale; NEADL: Nottingham Extendend ADL-Index ; NHPT: Nine Hole Peg Test; NNM: Neutrale – 0 – methode; NPRS: Numeric

Pain Rating Scale; NSA: (mod.) Nottingham Sensory Assesment ; RMI: Rivermead Mobility Index; TBT: Timed Balance Test; 

TCT: Trunk Control Test; THZ: Testen van hersenzenuwen; TIS: Trunk Impairment Scale; TML: 10 Meter Loop Test; 

TUG: Timed Up and Go test; WBM: Waterbakmethode.
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C.1 Organisatie van de revalidatie 
binnen een stroke service

Een stroke service bestaat uit meerdere instellingen en

kan omschreven worden als een regionale keten van

zorgverleners of zorgverlenende instellingen die geza-

menlijk een integrale, deskundige en samenhangende

zorg en behandeling voor patiënten met een CVA

waarborgen in alle fasen van de aandoening.1

Kenmerk van een stroke service is dat aansluitende

zorg wordt geboden in de (sub)acute, postacute en

chronische fase met een adequate transfer van patiën-

ten tussen de voorzieningen.11 Begeleiding van de

mantelzorg maakt expliciet onderdeel uit van het

zorg- en behandelplan in elke schakel van de keten. 

De benadering van stroke services is gericht op terug-

dringing van de sterfte en optimalisering van de func-

tionele gezondheidstoestand van de patiënt met een

CVA.1

Een stroke service is opgebouwd uit verschillende ele-

menten. Enerzijds zijn dat faciliteiten binnen instel-

lingen, zoals een ziekenhuis stroke unit, tia-poli en

hersenherstel-unit. Anderzijds zijn dat activiteiten

tussen instellingen zoals een transmuraal dossier en

een transmurale zorgcoördinator. Daarnaast kunnen

er tussen de zorginstellingen in een stroke service ook

afspraken over doorstroom en behandeling van

patiënten schriftelijk zijn vastgelegd.41

De beroepsgroep fysiotherapie is een van de weinige

beroepsgroepen die in alle te onderscheiden instellingen

van de zorgketen is vertegenwoordigd.

C.1.1 Stroke teams (Organisatie van de revalidatie 

binnen een stroke service)

Fysiotherapeuten maken in principe altijd deel uit

van een stroke team. Het belangrijkste kenmerk van

een stroke team is de interdisciplinaire (of multidis-

ciplinaire) samenwerking in de zorgverlening. Dat wil

zeggen dat revalidatie gecoördineerd wordt aangebo-

den door meerdere disciplines of beroepsgroepen die

samenwerken in één behandelteam.15,42 Dit behan-

delteam bestaat uit een kerngroep, doorgaans

gecoördineerd door een neuroloog in het ziekenhuis

(ziekenhuis stroke unit), een revalidatiearts in het

revalidatiecentrum (revalidatiecentrum stroke unit),

of een verpleeghuisarts in het verpleeghuis (verpleeg-

huis stroke unit). Idealiter bestaat het behandelteam

uit een arts, een verpleegkundige, een fysiotherapeut,

een ergotherapeut, een logopedist, een neuropsycho-

loog, een maatschappelijk werker, een bewegings-

agoog en een activiteitenbegeleider.1,2 De bezetting

van het team door genoemde disciplines wordt echter

sterk bepaald door de locatie van opname (een zie-

kenhuis stroke unit, een ziekenhuis zonder gespeciali-

seerde CVA, een revalidatiecentrum of een verpleeg-

huis) en de fase van herstelproces waarin de patiënt

zich op dat moment bevindt (acute, postacute of

chronische fase). Zo kan het bijvoorbeeld in een reva-

lidatiesetting nodig zijn dat een orthopedisch instru-

mentmaker in het team participeert. Het team zal in

de vorm van interdisciplinair overleg regelmatig zor-

gen voor een juiste afstemming van geformuleerde

behandeldoelen, de daarbij gevolgde behandelstrate-

gieën en de veranderingen die daarin gedurende het

revalidatieproces optreden.

C.1.2 Ziekenhuis stroke units (Organisatie van 

de revalidatie binnen een stroke service)

Ziekenhuis stroke units zijn afdelingen die primair

zijn gericht op diagnostiek en, daaruit voortvloeiend,

zorginterventies in de eerste dagen na het ontstaan

van het CVA. Het doel van deze acute zorg is:

• het voorkomen van progressieve schade aan de

hersenen en andere complicaties; 

• het voorkomen en verminderen van stoornissen,

beperkingen en participatieproblemen die het

gevolg zijn van een beroerte; 

• het vaststellen van een optimaal vervolgtraject;

• het geven van voorlichting en begeleiding aan

patiënten en mantelzorg. 

Kenmerkend is hierbij dat bij het in kaart brengen

van de gevolgen van een beroerte, het hieruit voort-

komende behandelbeleid en het vaststellen van een

vervolgtraject door meerdere met elkaar samenwer-

kende disciplines (multidisciplinair) wordt vastge-

steld.43,44 Dit impliceert dat een ziekenhuis stroke

unit de aanwezigheid veronderstelt van:

• een multidisciplinair team van hulpverleners dat

is toegerust voor een deskundige en vaardige

behandeling van een patiënt met een CVA;

• een specifiek op de patiënten met een CVA afge-

stemd medisch, paramedisch, verpleegkundig en

1
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psychosociaal beleid, dat rekening houdt met de

behandelrichtlijnen en gebruikmaakt van proto-

collen, werkafspraken en procedures;

• technische en infrastructurele faciliteiten voor

snelle diagnostiek, behandeling, secundaire pre-

ventie, complicatiepreventie en een eerste aanzet

tot revalidatie;

• inbedding in een stroke service, zodanig dat de

patiënt met een CVA, in het belang van zijn behan-

deling, zo spoedig mogelijk kan worden overge-

plaatst naar een passend vervolghulpaanbod.

Op een ziekenhuis stroke unit liggen doorgaans ande-

re categorieën patiënten dan op een algemene inten-

sive care unit of een afdeling voor patiënten met een

CVA in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. De

stroke unit in een ziekenhuis, veelal op een afdeling

neurologie, is bedoeld voor patiënten in het acute of

subacute stadium van een CVA (tot hooguit 14 dagen

na het ontstaan van de CVA). Primair is deze stroke

unit bedoeld om de diagnose te stellen en om te over-

wegen of een trombolysebehandeling noodzakelijk is.

De afdeling voor patiënten met een CVA in het ver-

pleeghuis of revalidatiecentrum - soms ook stroke

unit genoemd - is vooral gericht op de revalidatie van

deze patiënten in met name het (sub)acute stadium.

Om verwarring te voorkomen, stelt de Commissie

Ontwikkeling Richtlijnen Stroke Unit (CORSU) voor

om de naam Ziekenhuis Stroke Unit (ZSU) te gebrui-

ken voor de speciale afdeling voor acute zorg van

patiënten met een CVA in een ziekenhuis.43 Naar ana-

logie van de hartbewakingsafdeling is hierbij voor de

leek sprake van hersenbewaking voor patiënten met

een CVA. De naam Verpleeghuis Stroke Unit (VSU) kan

gebruikt worden voor de gespecialiseerde afdeling in

een verpleeghuis. De Revalidatiecentrum Stroke Unit

(RSU) staat voor de gespecialiseerde afdeling in een

revalidatiecentrum. In de internationale literatuur

gebruikt men de begrippen Acute Stroke Care Unit

voor de ZSU, Rehabilitation Stroke Unit voor de VSU en

Specialised Rehabilitation Stroke Unit voor de RSU.43

De stroke unit is niet noodzakelijkerwijs een plaatsge-

bonden eenheid van een aantal bedden, hoewel dat

waarschijnlijk wel bevorderlijk is voor de effectiviteit

ervan.45

Uit een systematische review46 van 19 RCT’s47-65 en 4

quasi-experimentele studies66-69, waarin 4911 patiën-

ten met een CVA waren geïncludeerd, blijkt dat behan-

deling op stroke units in vergelijking met opname in

conventionele behandelcentra leidt tot een toename

van het aantal CVA-patiënten dat onafhankelijk thuis

kan wonen (odds ratio (OR): 0,80; 95%-CI: 0,71-0,90;

p < 0,01) en een verminderd risico op overlijden (OR:

0,82; 95%-CI: 0,71-0,94; p < 0,01).46,54 Omgerekend

betekent dit dat het risico op overlijden met 18 pro-

cent daalt en dat de kans op zelfstandig thuis wonen

met 20 procent stijgt. Bovendien neemt het aantal

opgenomen patiënten in instellingen voor chroni-

sche zorg alsook de gemiddelde verpleegduur af (8%

reductie) door de behandeling op stroke units.11,45

Op basis van deze bevindingen wordt in een studie

van Hankey en Warlow geschat dat per 1000 patiën-

ten met een CVA die worden opgenomen in een zie-

kenhuis stroke unit 56 patiënten minder overlijden,

dan wel ADL-afhankelijk blijven, dan wanneer deze

patiënten opgenomen zouden zijn geweest in een

conventioneel ziekenhuis (de zogeheten Number

Needed to Treat (NNT)).70

Er zijn geen aanwijzingen dat beschreven effecten

van behandeling op een ziekenhuis stroke unit

beperkt blijven tot bepaalde subgroepen van patiën-

ten met een CVA. Uit subgroepanalyses blijken bij-

voorbeeld ook ouderen van 75 jaar en ouder te pro-

fiteren van opname op stroke units.11,71 Dit betekent

dat in principe iedere patiënt met een CVA, ongeacht

geslacht, leeftijd en ernst van het CVA in aanmerking

komt voor opname op een stroke unit. Bij een aantal

patiënten kunnen er evenwel argumenten zijn om de

patiënt niet op een stroke unit op te (laten) nemen,

zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij terminale

patiënten of patiënten met ernstige co-morbiditeit of

indien de patiënt zelf geen opname wenst.2

Waarom stroke units effectiever zijn dan conventio-

nele zorgcentra is nog onduidelijk. Momenteel gaat

men ervan uit dat het positieve effect van een stroke

unit wordt veroorzaakt door een samenspel van ver-

schillende factoren, zoals:

• een volledig gestandaardiseerd onderzoek bij

opname waarbij niveau van stoornissen, activitei-

ten en participatie zijn vastgelegd; 

• het opstellen van een gemeenschappelijk (inter-

disciplinair) behandelplan;

• een intensiever behandelbeleid (vaker of meer

handen aan het bed);

• betere en snellere diagnostiek en sneller ingrijpen

bij complicaties, een technisch beter geschoolde

verpleging (verslikken, decubitus, incontinentie);

• het vaker voorschrijven van antipyretica en anti-
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biotica bij complicaties; 

• het regelmatig en systematisch meten van veran-

deringen (monitoren) in de acute fase;

• tijdige voorlichting aan patiënt en partner/familie; 

• het vroegtijdig anticiperen op ontslag.

Het afzonderlijke specifieke effect van bovengenoem-

de factoren is echter niet goed bekend.1,72 Wellicht

zal het hier gaan om de combinatie van factoren die

de meerwaarde bepaalt.

Deze ontwikkeling heeft in 1995 geleid tot een con-

sensusbijeenkomst in Helsingborg onder auspiciën

van de World Health Organisation (WHO) en European

Stroke Council. Op deze bijeenkomst, de Pan-

European Consensus Meeting on Stroke, werden de

deelnemende landen opgeroepen ervoor te zorgen dat

in 2005 alle patiënten met een CVA toegang hebben

tot gespecialiseerde stroke units.15 Diverse

Nederlandse ziekenhuizen hebben inmiddels een

stroke unit. Ook zijn er verpleeghuizen en revalidatie-

centra met een speciale afdeling voor intensieve zorg

van patiënten met een CVA, respectievelijk VSU en RSU

genoemd, waar zelfs patiënten in de acute fase wor-

den opgenomen.43

C.1.3 De fysiotherapeut binnen de CVA-zorgketen 

(Organisatie van de revalidatie binnen een stroke 

service)

De deskundigheid van de fysiotherapeut binnen de

stroke services en ziekenhuis stroke units is toege-

spitst op het onderzoeken en behandelen van patiën-

ten met een CVA12,73 Fysiotherapeuten adviseren het

team bij het vaststellen van aanwezige stoornissen en

beperkingen en de prognose tot herstel van vaardig-

heden. De fysiotherapeutische interventies zijn pri-

mair gericht op het verbeteren van activiteiten. Deze

interventies bestaan doorgaans uit het toepassen van

oefentherapie, maar kunnen ook fysische applicaties,

begeleiding en voorlichting inhouden. 

Fysiotherapeuten zijn doorgaans betrokken bij de

zorg en revalidatie van patiënten met een CVA vanaf

het ontstaan van het CVA en daarmee vormen zij een

essentieel onderdeel van het multidisciplinaire team.

Zij zijn in alle fasen van de aandoening betrokken en

stellen korte- en langetermijndoelen op. Na afstem-

ming van de behandeldoelen met het team zal er

overleg plaatsvinden met patiënt en partner.

Fysiotherapeuten dienen zich tot doel te stellen

patiënten met een CVA op een evidence-based manier

te behandelen en op de hoogte te blijven van nieuwe

ontwikkelingen op het gebied van scholing en onder-

zoek binnen het werkveld CVA.13 Uit een CBO-enquête

(1999) die is uitgevoerd onder neurologen die werk-

zaam zijn in 118 algemene ziekenhuizen in

Nederland, blijkt de beroepsgroep fysiotherapie bin-

nen de stroke teams sterk te zijn vertegenwoordigd

(86%).1

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbevelingen: 

(2) Stroke team (niveau 1)

Het is aangetoond dat het behandelen van patiënten

met een CVA door een multidisciplinair stroke team,

bij voorkeur in één plaatsgebonden (stroke) unit, een

positief effect heeft in de (sub)acute fase op overle-

vingskans, opnameduur en ADL-zelfstandigheid ten

opzichte van behandeling in conventionele behan-

delcentra. 

(3) Ziekenhuis stroke unit (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat een ziekenhuis stroke unit

moet worden ingebed in een stroke service met pas-

sende revalidatievoorzieningen.

C.1.4 Geadviseerde meetinstrumenten (Organi-

satie van de revalidatie binnen een stroke service)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van de behandeling door een multidiscipli-

nair stroke team (zie tabel 14).

Tabel 14. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van de behandeling door een multidisciplinair stroke team.

Basismeetinstrument Aanbevolen meetinstrumenten

ADL-zelfstandigheid: Bijzondere ADL-vaardigheden: 
- Barthel Index - Nottingham Extended ADL-index en/of 

- Frenchay Activities Index

�



C.2 Evidence-based richtlijnen voor 
revalidatie 

Twee onafhankelijke studies in de Verenigde Staten

geven aan dat revalidatieteams die zich houden aan

evidence-based behandelrichtlijnen, in dit geval de

‘Post Stroke Rehabilitation Guidelines’, een meer-

waarde hebben wat betreft ADL-zelfstandigheid en

kwaliteit van leven van de CVA-patiënt.74-76

Bovendien werd bij de 11 deelnemende ziekenhuizen

een relatie daarmee gevonden met de mate waarmee

revalidatieteams zich conformeerden aan de richtlij-

nen. De grotere compliantie (conformatie) vertaalde

zich in onder andere een beter herstel in ADL-zelfstan-

digheid en bijzondere ADL en een grotere tevreden-

heid onder patiënten en partners77. Opvallend was

dat de gevonden effecten vooral in de postacute fase

(van 1 tot 6 maanden na het CVA) werden gevonden

en dat de effecten ten opzichte van de natuurlijke

variatie in herstel over de eerste 6 maanden 5 tot 7

procent verbeterde. 

Welke factoren verantwoordelijk zijn voor de meer-

waarde van revalidatieteams met een hoge complian-

tie ten aanzien van de behandelrichtlijnen is ondui-

delijk. Positieve associaties werden echter gevonden

met: 

• het toepassen van een gestandaardiseerde intake

tijdens opname van iedere patiënt; 

• de continue aandacht voor preventie van compli-

caties; 

• het regelmatig, bij voorkeur geprotocolleerd, vast-

stellen van veranderingen in het klinisch beloop

in de tijd (monitoren);

• het bijwonen van regelmatig interdisciplinair

overleg. 

Een ander quasi-experimenteel onderzoek bestudeer-

de, aan de hand van vragenlijsten vóór en na, de

compliantie van de behandelrichtlijnen van de CVA-

teams.78 Dit onderzoek constateerde dat de complian-

tie nogal sterk varieerde tussen de verschillende

beroepsgroepen. Uit gestructureerde interviews ble-

ken de belemmeringen voor het conformeren aan de

behandelrichtlijnen vooral te wijten te zijn aan: 

• gebrek aan een goed functionerend multidiscipli-

nair stroke team veelal door ontbreken van een

gestructureerd interdisciplinair overleg; 

• onduidelijke management structuur; 

• veel personele wisselingen in de medische staf; 

• hoge werkdruk; 

• reorganisaties binnen de instelling; 

• de traagheid waarmee beslissingen binnen een

afdeling doorgevoerd werden.78

Micieli et al. evalueerden de mate van compliance

met de ‘Guidelines for acute stroke’ van de Stroke

Council of the American Heart Association (AHA).79,80

Deze richtlijnen zijn gericht op de algehele medische

zorg, maar bevatten ook maatregelen ter preventie

van complicaties en verbetering van het formuleren

van revalidatiedoelen. Compliance aan de AHA-richt-

lijn van het behandelteam werd geëvalueerd bij een

populatie van 386 patiënten met een CVA. Op zowel

het moment van ontslag als 3 en 6 maanden na het

ontstaan van het CVA werd een hogere overlevings-

kans aangetoond voor patiënten indien het team zich

hield aan de richtlijnen. Voor het reduceren van

beperkingen was de associatie met de mate waarmee

stroke teams zich hielden aan de richtlijnen alleen

significant op het moment van ontslag.79

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling:

(4) Evidence-based richtlijnen (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het conformeren aan 

evidence-based behandelrichtlijnen door het multi-

disciplinaire behandelteam een positief effect heeft

op de overlevingskans, het herstel van CVA-zelfstandig-

heid en de tevredenheid bij patiënten in de postacute

fase, die opgenomen zijn in een ziekenhuis. 

C.3 Intensiteit van oefentherapie
Verschillende onafhankelijk uitgevoerde meta-analyses

laten zien dat de intensiteit waarmee patiënten

geoefend worden, uitgedrukt in duur en frequentie

van training positief samenhangt met de snelheid

waarmee en, mogelijk, de mate waarin motorisch 

herstel en CVA-zelfstandigheid optreedt.81-84 Zo tonen

twee onafhankelijke systematische reviews kleine,

maar statistisch significante intensiteit-effectrelaties

aan tussen enerzijds de duur van oefentherapie en

anderzijds het herstel van motoriek en ADL-zelfstandig-

heid in het voordeel van de patiënten die intensiever

behandeld werden.81,82 Deze bevinding lijkt voorals-

nog te gelden ongeacht welke neurologische oefen-

methode wordt toegepast. Tevens toont een sensitivi-

teitsanalyse aan dat de effect-sizes worden vergroot

wanneer het intensiteitverschil tussen de experimen-
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tele en de controlegroep wordt meegewogen.81 Met

andere woorden: studies die een groter behandelcon-

trast hebben aangetoond, vinden grotere resultaten.

C.3.1 Wetenschappelijke evidentie (Intensiteit 

van oefentherapie)

Naar de effecten van de betekenis van intensiteit van

oefentherapie zijn 2 systematische reviews81,82, 1 criti-

cal review85, 19 RCT’s51,86-103 en 2 quasi-experimentele

studies104,105 verricht. De belangrijkste kenmerken van

de studies (waaronder de methodologische kwaliteit)

staan vermeld in de overzichtstabel. Twee follow-up

studies evalueerden het effect van intensiteit op func-

tioneel herstel na 1 jaar.106,107

De meeste studies waren pragmatisch van aard en

bestudeerden de additionele effecten van een neuro-

logisch oefenconcept, zoals PNF86 of NDT95,97,99 of waren

meer gericht op de effecten van additionele training

van een specifieke vaardigheid89,94. In 12 van de 19

gecontroleerde studies51,87,89,90,92,93,95,97,98,100,101,103

werd de controlegroep ook behandeld, maar met een

lagere intensiteit. In 6 RCT’s86,88,91,96,99,102 ontving de

controlegroep geen therapie en in 1 gerandomiseerde

studie94 werden zowel arm als been aan de paretische

zijde van patiënten in de controlegroep voor de helft

van de behandelduur geïmmobiliseerd door middel van

een air-splint, zodat actief oefenen werd verhinderd. 

In de 19 RCT’s51,86-103 waren 2530 patiënten met een

CVA geïncludeerd. In de studie van Slade et al.100

werden, naast patiënten met een CVA, ook patiënten

geïncludeerd met traumatisch hersenletsel en andere

neurologische aandoeningen, waaronder multiple

sclerosis (MS). Voor deze meta-analyse zijn derhalve

alleen de CVA-patiënten uit deze RCT geïncludeerd.100

De onderzoekspopulaties varieerden van minimaal

2789 tot maximaal 466 patiënten99. Bij aanvang van

de studies bevonden de patiënten zich gemiddeld 1

week51 tot 4,7 jaar88 na het ontstaan van het CVA. Dit

betekent dat patiënten zowel uit de (sub)acute50,51,87,89,93-

96,101-103, postacute86,90,92,99,100 als chronische88,91,98

fase in de studies waren betrokken. 

De uitkomsten van de gerandomiseerde studies zijn

geëvalueerd aan de hand van ADL-schalen. Zoals tabel

15 laat zien, hanteerden de meeste studies de Barthel

Index (BI), dan wel een gemodificeerde versie

hiervan.86-89,92-96,98-103 Andere studies hanteerden

een ander ADL-meetinstrument, namelijk de

Functional Independence Measure (FIM)91; de

Recovery Locus of Control Scale (RLOC)97; de Lehman-

ADL-scale51 of de Kenny Institute of Rehabilitation

(KIR)-scale.90

Gemiddeld kregen de experimentele groepen, die een

intensievere therapie kregen aangeboden, 959 minu-

ten (circa 16 uur) meer oefentherapie van een fysio-

en/of ergotherapeut dan de controlegroepen. Er

waren echter verschillen aantoonbaar tussen de

gerandomiseerde studies wat betreft: 1) de hoeveel-

heid additionele therapie; 2) het moment na ontstaan

van CVA waarop de interventie aanving en 3) het doel

van de interventie. 

Sommige studies legden het accent op looptraining88,89,

terwijl andere meer gericht waren op het verbeteren

van arm- en handvaardigheid87,93 of het bevorderen

van ADL92,99. De extra therapietijd die de experimente-

le groepen tijdens de interventie ontvingen, varieerde

sterk: van minimaal 132 tot maximaal 6816 minu-

ten98,86. Meerwaarde van intensiever behandelen

werd echter pas gevonden wanneer patiënten gedu-

rende 16 werkdagen 1 uur extra therapie kregen, wat

aangeeft dat het hier gaat om een forse dosis extra

therapie. Onduidelijk is nog of de frequentie van

oefenen een factor is die het effect bepaalt en of de

meerwaarde van intensiever oefenen ook voor de

bovenste extremiteit geldt. 

Bovendien geeft een meta-analyse aan dat de verbete-

ring ten gevolge van intensieve revalidatie het meest

uitgesproken is gedurende de eerste 6 maanden na

het ontstaan van het CVA.51,86,87,94 Op de lange 

termijn (12 maanden na het ontstaan van het CVA) 

werden geen significante verschillen meer gevonden

ten aanzien van ADL-zelfstandigheid en kwaliteit van

leven.51,94 Het laatste suggereert dat voornamelijk

vroegtijdige intensieve revalidatie het functionele

herstel lijkt te versnellen. In hoeverre dit ook voor

revalidatie van de paretische arm geldt, is nog ondui-

delijk.93,94

C.3.2 Evaluatie (Intensiteit van oefentherapie)

De methodologische kwaliteit van geïncludeerde stu-

dies varieert van 486,90,91 tot 898,102 punten op de PED-

ro schaal (range 0-10)27 (zie tabel 15). De studies heb-

ben daarmee een redelijke51,86-91,93,95,100 tot

goede92,94,96-99,101-103 kwaliteit. Van de 19 RCT’s ont-

brak echter in 12 studies een intention-to-treat analy-

se51,86-91,93-97 en in 9 RCT’s een juiste randomisatiepro-

cedure.86-91,93,100,101 Deze bevindingen, plus het feit
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Studie ADL-outcome Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

interventie 

Stern et al. KIR-scale tot ontslag 31 / 31 10 / 10 9,7 - 8,3 = 1,4 0,14 -0,36 - 0,64

1970

Smith et al. (1) Modified ADL 3 maanden 46 / 22 14,1 / 13,7 6,99 0,62 0,10 - 1,14

1981

Smith et al. (2) Modified ADL 3 maanden 43 / 22 14,1 / 13,8 5,02 0,43 -0,08 - 0,95

1981

Sivenius et al. Modified 3 maanden 50 / 45 8,5 / 9,4 10,5 - 2,7 = 7,8 0,77 0,35 - 1,18

1985 Lehman-ADL

Sunderland et al. BI 6 maanden 65 / 67 6,0 / 5,19 0,54 0,09 -0,25 - 0,44

1992

Wade et al. BI 3 maanden 49 / 45 3 / 2,8 -0,1 - (-0,3) = 0,2 0,07 -0,33 - 0,47

1992

Richards et al. BI- 6 weken 18 / 9 4,2 / 4,2 22,5 - 24,1 = -1,6 -0,46 -1,27 - 0,35

1993 ambulation

Werner et al. FIM-MM 12 weken 28 / 12 14 / 19 6,6-1,5 = 5,1 0,39 -0,29 - 1,08

1996

Logan et al. BI 6 maanden 53 / 58 6 / 6 16-16 = 0 0 -0,37 - 0,37

1997

Feys et al. BI 6 weken 50 / 50 19,8 / 18 22,8-23,4 = -0,6 -0,03 -0,42 - 0,36

1998 

Kwakkel et al. (1) BI 20 weken 31 / 18 3,49 / 3,88 10,3 - 8,75 = 1,55 0,49 -0,10 - 1,07

1999

Kwakkel et al. (2) BI 20 weken 33 / 19 3,86 / 3,88 10,43 - 8,75 = 1,68 0,52 -0,06 - 1,09

1999

Lincoln et al. (1) BI 5 weken 93 / 47 5 / 6 6 - 6 = 0 0 -0,35 - 0,35

1999

Lincoln et al. (2) BI 5 weken 94 / 48 4 / 6 6 - 6 = 0 0 -0,35 - 0,35

1999

Walker et al. BI 6 maanden 94 / 91 3 / 3 1 0,33 0,04 - 0,63

1999

Partridge et al. RLOC 6 weken 54 / 60 4,8 / 4,6 0,7 - (-0,1) = 0,8 0,16 -0,20 - 0,53

2000

Gilbertson et al. BI 6 weken 67 / 71 2 / 2 1 - 0 = 1 0,49 0,15 - 0,83 

2000

Parker et al. (1) BI 6 maanden 156 / 79 4 / 3 0 - 0 = 0 0 -0,27 - 0,27

2001

Parker et al. (1) BI 6 maanden 153 / 78 4 / 3 0 - 0 = 0 0 -0,27 - 0,27

2001

Green et al. BI 13 weken 85 / 85 1,5 / 1,5 0 - 0 = 0 0 -0,30 - 0,30

2002

Slade et al. BI tot ontslag ~ 47 / 40 23,5 / 26,3 15,53 - 15,6 = -0,07 0 -0,42 - 0,42

2002 85 dagen

Rodgers et al. BI 6 weken 62 / 61 3 / 3 4 - 5 = -1 -0,33 -0,69 - 0,02

2003

Wellwood et al. BI ~ 10 weken 35 / 35 3,3 / 3,1 4,8 - 5,8 = -1,0 -0,31 -0,78 - 0,16

(2003, in press)

SES (fixed model) 1437 / 1093 0,11 0,03 - 0,19

Tabel 15. Intensiteit van oefentherapie.
Indien achter een auteur (1) of (2) vermeld staat zijn in de betreffende studie 2 experimentele groepen aanwezig. Smith (1): intensieve
therapie versus routine therapie; Smith (2): conventionele therapie versus routine therapie. Kwakkel (1): groep: training onderste extremi-
teit versus controle groep (immobilisatie van paretische arm en been dmv inflatable pressure splint); Kwakkel (2): groep: training boven-
ste extremiteit versus controle groep (immobilisatie van paretische arm en been dmv inflatable pressure splint). Lincoln (1): groep
getraind door assistent-fysiotherapeut versus routine fysiotherapie; Lincoln (2): groep getraind door gekwalificeerde -fysiotherapeut ver-
sus routine fysiotherapie. Parker (1): ADL-therapie groep versus controle groep; Parker (1): Leisure-therapie groep versus controle groep.

�
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dat de onderzoeker in 4 gerandomiseerde studies niet

was geblindeerd, maakt nader onderzoek naar intensi-

teit-effectrelaties noodzakelijk.51,86,90,100 

Voor de kwantitatieve analyse zijn bij Slade et al. de

data van de subgroep CVA-patiënten (n = 87) opge-

vraagd.100 Pooling van de 19 RCT’s voor ADL-zelfstan-

digheid liet een kleine, maar statistisch significante

fixed effect size zien in het voordeel van de groepen

met een hogere therapie-intensiteit (SES 0,11; 95%-CI:

0,03-0,19). Wanneer deze SES vertaald wordt naar een

gewogen procentuele verbetering, impliceert dit een

gemiddelde verbetering van 4,5 procent voor ADL-zelf-

standigheid. Dit komt overeen met een verbetering

van ongeveer 1 punt op de Barthel Index (range 0-20

punten) (zie ook tabel 15). 

Bij het berekenen van de Spearman rangcorrelatie-

coëfficiënt tussen enerzijds de effect size en ander-

zijds de additionele therapietijd van de experimentele

groepen, werd een positieve statistisch significante

correlatie gevonden van 0,42 (p = 0,05) in het voor-

deel van de studies met het grootste contrast in

behandeltijd. Deze laatste bevinding ondersteunt het

bestaan van een dosis-responsrelatie, wat impliceert

dat de additionele therapietijd van de experimentele

groep geassocieerd is met hogere uitkomsten op ADL-

vaardigheidsschalen. Er zijn verschillen gevonden wat

betreft de fase van herstel waarin de patiënten zich

bij aanvang van de interventies bevinden. In de chro-

nische fase is de berekende (fixed) SES 0,06 (CI: -0,17-

0,28) en binnen het eerste half jaar na het ontstaan

van het CVA is de (fixed) SES 0,15 (CI: 0,06-0,23).88,91,98

De aangetoonde effecten lijken hiermee klein te zijn

en daarmee van tijdelijke aard. De bevindingen sug-

gereren dat hogere intensiteit van therapie voorname-

lijk de snelheid van functioneel herstel na een CVA

bevordert en niet zozeer het aanleren van nieuwe

vaardigheden.

C.3.3 Conclusies (Intensiteit van oefentherapie)

Het is aangetoond dat oefentherapie een intensiteit-

effectrelatie kent in de eerste 6 maanden na het ont-

staan van het CVA. Hierbij leiden meer uren therapie

tot grotere behandeleffecten, uitgedrukt in termen

van ADL-zelfstandigheid. Nadere analyse suggereert

dat een hogere behandelintensiteit voornamelijk de

snelheid van functioneel herstel beïnvloedt. Na 6 tot

12 maanden is dit nog onduidelijk. Geconcludeerd

kan worden dat intensieve therapie vooral invloed

heeft op de snelheid van herstel van vaardigheden en

niet op de mate van herstel. De gevonden differentiële

effecten van een intensievere behandeling zijn relatief

klein in verhouding tot minder intensieve behandel-

vormen (circa 5% op een Barthel Index) en lijken

vooral te gelden voor de onderste extremiteit. Gezien

het feit dat elke patiënt in aanmerking komt voor

revalidatie zijn deze kleine effecten echter vanuit 

epidemiologisch perspectief belangrijk. 

C.3.4 Implicaties voor de behandeling (Intensiteit

van oefentherapie)

Hoe lang en hoe intensief moet worden doorgegaan

met revalidatie zal in overleg met de patiënt en de

betrokken hulpverleners (waaronder behandelend

neuroloog en revalidatiearts) individueel moeten

worden afgestemd. Op basis van de huidige kennis

adviseert de werkgroep patiënten met een CVA zoveel

mogelijk, bij voorkeur meerdagelijks te behandelen in

de (sub)acute en postacute fase en hen zoveel moge-

lijk in de gelegenheid te stellen om, indien de

geboden faciliteiten dat toelaten, ook buiten de

vastgestelde therapietijden te oefenen. Uitgaande van

1 uur extra therapietijd per werkdag betekent dit dat

in de eerste fase na het CVA gedurende 16 dagen

(ongeveer 3 weken) de therapie geïntensiveerd moet

worden. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de 

werkgroep de volgende aanbeveling:

(5) Intensiteit van oefentherapie (niveau 1)

Het is aangetoond dat meerdagelijks intensief oefe-

nen (meer uren van oefenen) een positief effect heeft

op de snelheid van het herstel van vaardigheden, ten

opzichte van minder intensief oefenen. Dit geldt voor

patiënten met een CVA in de (sub)acute en postacute

fase. Onduidelijk is in hoeverre deze effecten ook gel-

den in de chronische fase. 
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Tabel 16. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van de intensiteit-effectrelatie.

Basismeetinstrumenten

Loopvaardigheid: 

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid: 

• 10-meter looptest 

Handvaardigheid: 

• Frenchay Arm test 

ADL-zelfstandigheid: 

• Barthel Index

Aanbevolen meetinstrumenten

Loopvaardigheid: 

• Rivermead Mobility Index

Handvaardigheid: 

• Action Research Arm test en/of 

• Nine Hole Peg Test

Bijzondere ADL-vaardigheden: 

• Nottingham Extended ADL-index en/of 

• Frenchay Activities Index

C.3.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Intensiteit

van oefentherapie) 

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van de intensiteit-effectrelatie (zie tabel 16).

C.4 Taak- en contextspecificteit van 
trainingseffecten

Training werkt specifiek. Deze specificiteit van trai-

ningseffecten kan zowel betrekking hebben op de aan

te leren taak zelf (taakspecificiteit), als op de omge-

ving waarin de taak wordt aangeleerd (contextspecifi-

citeit). Deze paragraaf belicht de betekenis van beide

vormen van specifiteit binnen de behandeling.

C.4.1 Taakspecificiteit (Taak- en contextspecificteit

van trainingseffecten)

Na analyse van meer dan 150 gerandomiseerde effect-

onderzoeken valt in de literatuur te constateren dat

het onderzoek naar revalidatiebehandelingen nauwe-

lijks valt te generaliseren en dat dit soort onderzoek

zich voornamelijk beperkt tot onderzoek van die

functies die direct in de behandeling zijn getraind

(specificiteit van behandeleffecten).85,94,108,109

De toepassing van facilitatietechnieken en inhibitie-

technieken110-112, EMG-feedbacktherapie113 en func-

tionele elektrostimulatie114 heeft geleid tot verbeterde

spieractivatiepatronen, terwijl deze effecten niet

resulteren in een verbetering van het ADL. Slechts een

beperkt aantal studies rapporteert generalisatie-effec-

ten naar niet direct in de behandeling getrainde func-

tionele taken, bijvoorbeeld: 1) Cozean et al. voor

functionele elektrostimulatie gecombineerd met EMG-

feedbacktherapie toegepast tijdens het zitten en

lopen;115 2) Powell et al. voor elektrostimulatie van

de onderarm;116 3) Winstein et al. voor visuele feed-

back-therapie bij het oefenen van evenwicht in

stand;117 4) Hesse et al.118 en Visintin et al.119 voor

het functioneel belasten van het paretische been 

tijdens het lopen en 5) Dean et al.120 voor het op-

staan en gaan zitten. Evenzo blijkt specifieke training

van loopvaardigheid te resulteren in een verbetering

in loopsnelheid89, terwijl specifieke training van het

reiken met de arm leidt tot een verbetering in de

maximale reikwijdte121. Bovengenoemde bevin-

dingen suggereren dat de training zoveel mogelijk

gericht moet zijn op het (her)leren van díe vaardig-

heden die relevant zijn voor het dagelijkse leven.

Specificiteit van behandeleffecten betekent ook dat er

eerst kennis aanwezig moet zijn over wat de patiënt

precies leert wanneer deze verbetert in een vaardigheid.

Dit laatste betekent eveneens dat, voordat wordt over-

gegaan tot handelen, eerst de aard van de gestoorde

bewegingscoördinatie beter begrepen moet worden. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(6) Taakspecificiteit van trainingseffecten

(niveau 1)

Het is aangetoond dat specifieke training van vaardig-

heden bij patiënten met een CVA, zoals bijvoorbeeld

training van het evenwicht tijdens het staan en trai-

ning van reiken tijdens het pakken van voorwerpen,

een positief effect heeft op de getrainde vaardigheid,

in zowel de (sub)acute, postacute als chronische fase. 

Generalisatie naar andere, niet direct in de therapie

getrainde vaardigheden is echter nog nauwelijks aan-

getoond.

�



C.4.2 Contextspecificiteit (Taak- en context-

specificteit van trainingseffecten)

Het principe van specificiteit van behandeleffecten

beperkt zich niet tot de bewegingshandeling zelf,

maar heeft evenzeer betrekking op de omgeving (of

context) waarin de bewegingshandeling wordt uitge-

voerd.96,122

Alhoewel gecontroleerd onderzoek naar de rol van

omgevingsfactoren op het verwerven van vaardighe-

den nog nauwelijks binnen de fysiotherapie is

gedaan, impliceert bovenstaande dat de vaardigheden

zoveel mogelijk in de eigen woon- en werkomgeving

van de patiënt aangeleerd dienen te worden. Volgens

sommige gerandomiseerde studies zou dit een belang-

rijke reden zijn dat revalidatie in de thuissituatie de

voorkeur geniet boven poliklinische revalidatie.96,123

Dit afgezien van de lagere kosten die een dergelijke

interventie met zich meebrengt. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(7) Contextspecificteit van trainingseffecten

(niveau 1)

Het is aangetoond dat bij het trainen van patiënten

met een CVA bekendheid met de omgeving (context)

waarin een bewegingshandeling/vaardigheid wordt

aangeleerd, een positief effect heeft op de effectiviteit

van het aanleren van de vaardigheden, in zowel de

(sub)acute, postacute als chronische fase. 

Indien mogelijk zullen patiënten met een CVA zo

spoedig mogelijk in hun eigen (woon)omgeving 

moeten revalideren. 

C.4.3 Geadviseerde meetinstrumenten (Taak- en 

contextspecificteit van trainingseffecten)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van de specificiteit van trainingseffecten (zie

tabel 17).

C.5 Neurologische oefenmethoden 
c.q. behandelconcepten

Sinds de jaren vijftig en zestig zijn verschillende neuro-

logische oefenmethoden/behandelconcepten ontwik-

keld, zoals het Bobath-concept124, de Proprioceptieve

Neuromusculaire Facilitatie (PNF)125, het Brunnstrom-

concept126 en het Rood-concept127, gebaseerd op de

toen vigerende kennis over neurofysiologie, cerebrale

organisatie en bewegingssturing. In de tachtiger jaren

zijn hier de Johnstone-therapie128, het Motor

Relearning Programme (MRP)129 en, recentelijk, de

methoden van Perfetti130 en Affolter131 aan toege-

voegd. In de literatuur worden verschillende neuro-

logische oefenmethoden binnen de fysiotherapie

gepropageerd die effectief zouden zijn voor revalidatie

van CVA-patiënten.

Conform de IBITA (International Bobath Instructors

Training Association) wordt in deze paragraaf het

Bobath-concept als synoniem beschouwd van de

Neuro Developmental Treatment (NDT).132 Enquêtes

onder fysiotherapeuten in Zweden133, Australië134,

Japan en Groot-Brittannië135,136 laten zien dat bij het

behandelen van patiënten met een CVA het meest

gebruikmaakt wordt van het NDT-concept. Er zijn aan-

wijzingen dat meer dan 80 procent van de fysiothera-

peuten in Nederland volgens de behandelprincipes

van het NDT-concept handelt.137

Pas sinds de tachtiger en negentiger jaren wordt NDT
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Basismeetinstrumenten

Loopsnelheid: 

• 10-meter looptest 

Handvaardigheid:

• Frenchay Arm Test 

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index

Aanbevolen meetinstrumenten

Handvaardigheid: 

• Action Research Arm test en/of

• Nine Hole Peg Test

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of 

• Frenchay Activities Index

Tabel 17. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van de specificiteit van trainingseffecten. 
�



als controle-interventie gebruikt binnen gecontro-

leerd effectonderzoek.138-141 Op basis van fundamen-

teel onderzoek is in de laatste 2 decennia veel kritiek

geuit ten aanzien van een aantal belangrijke assump-

ties binnen het NDT-concept, betreffende: cerebrale

organisatie142; sturing van het bewegingsappa-

raat142,143; pathofysiologische verklaringen voor

symptomen als spasticiteit en parese144-148; de proxi-

mo-caudale ontwikkeling van motorisch herstel149;

alsmede hun betekenis voor functionaliteit.149-151

Mede op basis van deze kritiek en het uitblijven van

differentiële effecten in gecontroleerd onderzoek zijn

fysiotherapeuten meer eclectisch gaan behandelen en

staat de NDT meer open voor nieuwe wetenschappelij-

ke opvattingen die afwijken van de oude vigerende

assumpties.152

C.5.1 Wetenschappelijke evidentie (Neurologische

oefenmethoden c.q. behandelconcepten)

Tot op heden zijn er 1 systematische review153, 

6 critical reviews108,140,141,154-156, 8 RCT’s90,157-163 en 

2 quasi-experimentele studies164,165 verricht naar de

effectiviteit van neurologische oefenmethoden. De

belangrijkste kenmerken van de studies (waaronder

de methodiologische kwaliteit) staan vermeld in de

overzichtstabel.

Geëxcludeerd zijn de studies die NDT hebben gebruikt

als controle-interventie voor het onderzoeken van

relatief nieuwe behandelmethoden, zoals Constraint-

Induced Movement Therapy (CIMT), Body Weight

Supported Treadmill Training (BWSTT) en Externe

Auditieve Ritmen (EAR). Evenmin zijn studies opgeno-

men die als primair doel hadden om het effect van

intensiteit op revalidatie te onderzoeken. De meer-

waarde van deze interventies zijn terug te vinden in

hoofdstuk E en F van deze richtlijn.

In gerandomiseerde onderzoeken zijn verschillende

neurologische oefenmethoden met elkaar vergeleken.

In 5 RCT’s157,159,160,162,163 en 2 quasi-experimentele

studies164,165 kreeg veelal de controlegroep een

behandeling die was gebaseerd op het NDT-concept.

Enkele studies combineerden het NDT-concept met

een andere oefenmethode, zoals het Brunnstrom165

of het Rood-concept160. De twee experimentele groe-

pen in de studie van Dickstein et al. kregen een

behandeling die gebaseerd was op respectievelijk het

NDT-concept en PNF.164 In 1 RCT ontving de experimen-

tele groep een combinatie van een behandeling 

volgens PNF en die volgens het Brunnstrom-concept.90

Twee RCT’s behandelden de experimentele groep vol-

gens respectievelijk de Johnstone-therapie161 en de

benadering van de sensorische integratie158. Deze laat-

ste interventie bestond uit een combinatie van de theo-

rieën beschreven door Bobath124, Rood127 en Ayres166. 

In 8 van de 10 gerandomiseerde studies ontvingen de

groepen waarmee de interventies vergeleken werden

conventionele behandelvormen.90,158,160-165 In de

gerandomiseerde studie van Basmajian et al.157 kreeg

de controlegroep een (EMG-)biofeedback-behandeling

en in de RCT van Langhammer en Stanghelle159 was

de controlebehandeling gebaseerd op de principes

van het MRP.

In totaal werden in de 8 RCT’s90,157-163 en 2 quasi-

experimentele studies164,165 605 patiënten met een

CVA geïncludeerd. De onderzoekspopulaties varieerden

van minimaal 18161 tot maximaal 196164 patiënten.

Patiënten bevonden zich bij aanvang van de studies

tussen 13 dagen163 en 4,8 jaar160 na het ontstaan van

het CVA, wat aangeeft dat de patiënten zich in de sub-

acute159,162-164, postacute90,157,158 of chronische

fase160 van het CVA bevonden165. 

De behandelduur liep uiteen van enkele weken162 tot

maanden163 van zowel klinische als poliklinische

behandeling. Eén à 2 keer per dag werden behande-

lingen gegeven van 30164 tot 9090,160 minuten. 

In slechts 4 van de 10 gerandomiseerde studies wer-

den significante differentiële effecten gevonden op

activiteitenniveau.159,162,164,165

Mudie et al. toonden aan dat de NDT-benadering in de

eerste 2 weken leidde tot een grotere symmetrie van

gewichtsverdeling tijdens het zitten wanneer dit werd

vergeleken met die van de 2 controlegroepen die

behandeld werden met visuele feedbacktraining op

een balansplatform of geen therapie kregen.162 Na 12

weken echter werden betere resultaten voor symme-

trie gevonden bij de groep die visuele feedback kreeg.

Lord en Hall vonden dat voor de 13 aangeboden ADL-

taken de patiënten uit de experimentele groep, die

behandeld werden met neuromusculaire reëducatie

(gebaseerd op neuromusculaire technieken), verbeter-

den wat betreft eten ten opzichte van de patiënten uit

de controlegroep die behandeld werden met conven-

tionele therapie.165

In the RCT van Langhammer en Stanghelle bleken 2

weken na start van de behandeling patiënten uit de

MRP-groep functionele activiteiten significant beter uit
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te voeren dat patiënten uit de NDT-groep.159 Deze ver-

schillen waren na 3 maanden echter niet meer aan-

wezig. Opgemerkt dient te worden dat de NDT-groep

bij de baseline-meting op de motorische testen slech-

ter scoorden (maar statistisch niet significant) dan de

MRP-groep.159

Dickstein et al. vonden tijdens het experiment na 2

en 4 weken een tijdelijk effect voor loopvaardigheid.

De groep die met conventionele therapie behandeld

werd, was eerder loopvaardig dan de PNF-groep en met

name de NDT-groep.164 Na 6 weken was dit vertragend

effect tussen de 3 groepen verdwenen. 

Ten slotte vonden Langhammer en Stanghelle dat de

opnameduur voor patiënten die volgens NDT behan-

deld werden significant langer was (13 dagen) dan die

van de met MRP behandelde patiënten.159 Deze bevin-

ding suggereert dat concepten die spasticiteit als

ongewenst beschouwen en synergiebewegingen

karakteriseren als pathologisch, een nadelige invloed

hebben op de snelheid van het functionele herstel

van de patiënten met een CVA. Dit komt overeen met

een quasi-experimentele studie van Patel et al. waarin

de behandeling in 2 stroke-units met elkaar vergele-

ken werden.167 De patiënten uit de unit waar een

stoornisgerichte revalidatie plaatsvond kenden een

langere opnameduur (19 dagen) dan de patiënten uit

de andere stroke-unit, die activiteitengericht gereva-

lideerd werden.167

Omdat de verschillen tussen patiënteneigenschappen

groot zijn in relatie tot herstelpatronen binnen con-

trolegroep en experimentele groep (heterogeniteit)

zijn verschillen tussen de twee onderzoeksgroepen

moeilijk aan te tonen. Dit heterogeniteitsargument

heeft ertoe geleid dat verschillende onderzoekers de

effecten van neurologische behandelmethoden per

patiënt (in plaats van tussen de groepen patiënten)

hebben gecontroleerd. Veelal deden zij dit door ver-

schillende interventies (at random) in de tijd syste-

matisch te variëren in de vorm van een single-subject

design of een alternating treatment-design.168,169

Ook hierbij kon geen verschil tussen het effect van

de behandelmethoden worden aangetoond. In het

onderzoek van Wagenaar et al. werden 16 patiënten

in een BCBC-design 5 weken volgens NDT en 5 weken

volgens Brunnstrom behandeld.168 Slechts 1 patiënt

liet een hogere loopsnelheid zien op het moment dat

de therapie volgens Brunnstrom werd gegeven.168 

Uit de RCT’s en uit onderzoeken waarbij men de con-

trole heeft gezocht binnen de patiënt, blijkt dat bij

het vergelijken van verschillende behandelconcepten

geen van de onderzochte neurologische oefenmetho-

den heeft geleid tot een differentieel effect op activitei-

tenniveau. Een aantal systematische literatuuronder-

zoeken ondersteunen deze

conclusie.108,140,141,154-156,170,171 Desalniettemin con-

cluderen deze literatuuronderzoeken dat bij het uit-

blijven van differentiële effecten niet geconcludeerd

kan worden dat de oefenmethoden geen positief

effect hebben op het functioneel herstel van CVA-

patiënten, gezien het feit dat een echte controle-

groep, waaraan geen behandeling of een placebobe-

handeling is gegeven om ethische redenen in de

literatuur ontbreekt. Verder is het belangrijk op te

merken dat bovengenoemde oefenmethoden in de

loop der jaren verder zijn ontwikkeld.132 Op veel

behandellocaties zijn de oorspronkelijke concepten

dan ook verlaten. Zij zijn vervangen door eclectische

benaderingswijzen waarin, na definiëring van de

doelen van de behandeling, de vrijheid bestaat om

de manier waarop deze doelen worden bereikt, zelf te

kiezen. De benaderingswijze daarentegen wordt

afhankelijk gesteld van de op dat moment aanwezige

evidentie voor een bepaalde therapievorm, ongeacht

de vigerende assumpties die bepaalde neurologische

oefenmethoden hebben.170

C.5.2 Evaluatie (Neurologische oefenmethoden 

c.q. behandelconcepten)

De methodologische kwaliteit van de 10 geïncludeer-

de studies varieert van 3 tot 6 punten op de PEDro-

schaal (range 0-10).27 De kwaliteit van de gerandomi-

seerde studies kan daarmee van slecht158,160,164 tot

goed159 geclassificeerd worden. 

De kritiek van de werkgroep betreft: 1) het ontbreken

van een intention-to-treat analyse90,157-165; 2) een

onjuiste randomisatie procedure.90,157-165 Verder ble-

ken de onderzoekers in 6 van de 10 gerandomiseerde

studies niet geblindeerd.90,160,161,163-165 

Aangezien vergelijkbare uitkomstmaten ontbraken

was statistische pooling van de individuele effectma-

ten niet mogelijk. 

C.5.3 Conclusies (Neurologische oefenmethoden 

c.q. behandelconcepten)

Bij geen van de momenteel toegepaste specifieke neu-

rologische oefenmethoden, inclusief die volgens het
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NDT-concept, is op activiteitenniveau een meerwaarde

aangetoond voor het behandelen van patiënten met

een CVA wanneer deze worden vergeleken met een

andere neurologische oefenmethode. Verondersteld

wordt dat elke behandelmethode een positief effect

heeft op het functioneel herstel. Het strikt volgen van

neurologische behandelconcepten kan mogelijk rem-

mend werken op het hersteltempo. Op basis van drie

onafhankelijk gecontroleerde onderzoeken is het aan-

nemelijk dat de opnameduur wordt verkort wanneer

binnen de behandeling de vaardigheid direct wordt

getraind. 

C.5.4 Implicaties voor de behandeling (Neurolo-

gische oefenmethoden c.q. behandelconcepten)

Ondanks het feit dat geen van de behandelmethoden

een aangetoonde meerwaarde heeft ten opzichte van

een andere, adviseert de werkgroep te streven naar

eclectische behandelvormen, waarbij het accent ligt

op het aanleren van functionele vaardigheden zelf. 

Indien patiënten met een CVA strikt volgens neurolo-

gische behandelmethoden behandeld worden, blijkt

dit een vertragend effect te hebben op het herstel.

Een belangrijke overweging binnen de behandeling is

in hoeverre het vermijden van synergievorming en

tonusverhoging, het gebruikmaken van spasticiteit en

het streven naar symmetrie van vaardigheden zoals

staan, als voorwaarden beschouwd moeten worden

bij de fysiotherapeutische behandeling van patiënten

met een CVA. In dit kader staat eveneens ter discussie

wanneer en in hoeverre normaliteit (het bewegen van

een gezonde proefpersoon) als een geschikt referentie-

kader beschouwd kan worden voor het begrijpen van

het afwijkend, als pathologisch beschouwde bewegen

van patiënten met een hemiplegie.40,172,173

Het interdisciplinair behandelen van specifieke revali-

datiedoelen gebaseerd op een eclectische benadering

van neurorevalidatie, lijkt vooralsnog de aangewezen

weg voor behandeling. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbevelingen: 

(8) Neurologische oefenmethoden c.q. behandel-

concepten (niveau 1)

Het is aangetoond dat geen van de huidige neurologi-

sche oefenmethoden c.q. behandelconcepten een

meerwaarde heeft op activiteitenniveau ten opzichte

van een andere neurologische behandelmethode bij

patiënten met een CVA.

(9) NDT-concept (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het strikt behandelen vol-

gens de basisprincipes van het NDT-concept vertra-

gend werkt op de snelheid van herstel van ADL-zelf-

standigheid en daarmee kan resulteren in een langere

opnameduur. 

C.5.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Neurolo-

gische oefenmethoden c.q. behandelconcepten)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van de effectiviteit van verschillende neuro-

logische oefenmethoden c.q. behandelconcepten (zie

tabel 18).

C.6 Motorische leerprincipes
Binnen de fysiotherapie bestaan verschillende stro-

mingen over hoe motorisch leren totstandkomt. Zie

voor een overzicht Shumway Cook & Woolacott174

en Smits-Engelsman & Halfens.122

Tot de belangrijkste leertheoretische modellen wor-

den gerekend:

1. de reflextheorie (Charles Sherrington 1906); 

2. het hiërarchisch model (Hughlings Jackson); 

3. de motorische programmatheorie (Wilson 1961); 

4. de systeemtheorie (Nicolai Bernstein 1967);

5. de dynamische actietheorie (Kelso en Tuller 1984); 

6. de ecologische theorie (James Gibson 1966);

7. procesgerichte modellen (Van Galen, 1991). 

Opvallend is dat veel neurologische oefenmethoden

zoals het NDT-concept, Brunnstrom en Johnstone hun

theorie hebben gebaseerd op de toen vigerende con-

cepten zoals de reflextheorie en de hiërarchische

theorie over motorisch leren, terwijl de later ontwik-

kelde concepten, zoals de dynamische systeemtheorie

en de ecologische leertheorie nog maar weinig bin-

nen het dagelijks fysiotherapeutisch handelen zijn

geïntegreerd. 

Vooral het ontbreken van fundamentele kennis over

de aard van de coördinatiestoornissen alsmede de

wetmatigheden die aan het bewegingsgedrag ten

grondslag liggen, zijn in de afgelopen decennia een

belangrijke voedingsbodem geweest voor de vaak met

elkaar in strijd zijnde neurologische behandelconcep-

ten. Er moet met name meer inzicht komen in de
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (onderste en bovenste 

extremiteit)

Evenwicht: 

• Trunk Control Test en/of 

• Berg Balance Scale 

Handvaardigheid: 

• Frenchay Arm Test 

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid: 

• 10-meter looptest 

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Synergievorming:

• Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment 

(onderste en bovenste extremiteit)

Stijfheid bij passief bewegen:

• Modified Ashworth Scale (elleboog en knie)

Evenwicht:

• Trunk Impairment Scale en/of 

• Timed Balance Test

Handvaardigheid: 

• Action Research Arm test en/of 

• Nine Hole Peg Test

Loopvaardigheid: 

• Rivermead Mobility Index

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of 

• Frenchay Activities Index

Tabel 18. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van de effectiviteit van verschillende neurologische oefen-

methoden c.q. behandelconcepten.

relatie tussen de veranderde bewegingssturing bij

patiënten met (onder andere) een centrale parese en

de omgeving waarin de bewegingshandeling wordt

uitgevoerd.40,175

Kinematisch gecontroleerd onderzoek bij patiënten

met een parese van de bovenste extremiteit laat bij-

voorbeeld zien dat tijdens het eenhandig reiken naar

een object, patiënten de beweging opbreken in deel-

handelingen die sequentieel in de tijd worden uitge-

voerd.173 De meer distaal gelegen gewrichten zoals

elleboog en hand worden reeds vroegtijdig in de reik-

taak binnen de synergistische flexiestand als het ware

vastgezet. Het belangrijke voordeel is dat het trans-

porteren van de hand naar het te grijpen object voor-

namelijk door de minder paretische schouder- en

rompmusculatuur wordt gecontroleerd. Hierdoor

worden problemen met een juiste timing voor onder

andere het openen van de hand vermeden. De vraag

is of deze, in menige ogen afwijkende bewegingsstra-

tegie, waarbij de patiënt de complexe bewegingshan-

deling als het ware opbreekt en gebruikmaakt van de

aanwezige flexiesynergie, als pathologisch beschouwd

moet worden.173 Immers, door het segmenteren van

de bewegingshandeling in de tijd en door gebruik te

maken van de aanwezige bewegingssynergie is de

taak, door het minder aantal vrijheidsgraden dat

gelijktijdig gecontroleerd moet worden, een stuk een-

voudiger geworden.172

Evenzo blijken patiënten die verbeteren in loopsnel-

heid meer te halen uit de niet-paretische dan uit de

paretische lichaamszijde tijdens het verhogen van

hun loopsnelheid.106

C.6.1 Modelkeuze (Motorische leerprincipes) 

Het staat vast dat bovengenoemde stromingen geen

afdoende verklaring bieden voor de afwijkende bewe-

gingssturing bij patiënten met een CVA. Wel is aanne-

melijk dat de toepasbaarheid van een motorisch leer-

model sterk door de eigenschappen van de te leren

taak wordt bepaald. Zo blijkt bij cyclische (of conti-
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nue) bewegingshandelingen, zoals lopen, de dynami-

sche systeemtheorie (ook: actietheorie) goed te

gebruiken te zijn om het afwijkend bewegen beter te

begrijpen in termen van stabiliteit en flexibiliteit van

bewegingspatronen. Dit model is minder gemakkelijk

in te passen bij enkelvoudige of discrete handelingen,

zoals aankleden of het gooien van een bal. Veel meer

zou hier de programmatheorie van toepassing zijn.

Evenzo blijkt de ecologische theorie, die juist inspeelt

op het begrip van de interactie tussen taak en omge-

ving, beter inpasbaar te zijn wanneer men de omge-

ving wil manipuleren om de bewegingshandeling

gemakkelijker of moeilijker te maken. Een voorbeeld

hiervan is het aanpassen van de hoogte van de stoel

wanneer opstaan als moeilijk wordt ervaren. 

Bovenstaande geeft aan dat motorische leertheorieën

sturend kunnen zijn bij het beter begrijpen van dage-

lijkse handelingen bij onder andere patiënten met

een CVA. Wat de werkelijke meerwaarde is van deze

kennis voor de patiënt is nog nauwelijks onder-

zocht.174,176,177 Bovendien zijn de eventuele voorde-

len van een dergelijk theoriegestuurde benadering bij

het aanleren van handelingen alleen bij gezonde per-

sonen bestudeerd. 

C.6.2 Elementen voor effectief oefenen (Moto-

rische leerprincipes)

Revalidatie is maatwerk waarbij gegeven is dat de

effecten van oefentherapie specifiek werken en daar-

mee de functionele behandeldoelen zo specifiek

mogelijk moeten worden gesteld. Daarnaast is het een

gegeven dat, wil oefenen voor de patiënt effectief

zijn, revalidatie alle elementen in zich moet hebben

die (motorisch) leren mogelijk maken. Praktisch bete-

kent dit dat bij het aanbieden de oefenstof niet te

gemakkelijk moet zijn, maar ook niet te moeilijk.

Belangrijk is hierbij dat de fysiotherapeut de opbouw

van de oefenstof zo inricht dat deze inspeelt op het

aanwezige repertoire van bewegingsmogelijkheden

waarbinnen de handeling door de patiënt nog kan

worden gecontroleerd. Veelal zal tijdens het oefenen

de grens van kunnen en niet kunnen opgezocht wor-

den. Naast het gegeven dat effectief leren pas plaats-

vindt wanneer er daadwerkelijk iets voor de patiënt te

leren valt, zal de oefenstof voldoende herhaling in

zich moeten hebben, zonder dat dit ten koste gaat

van de natuurlijke aanwezige variatie van de bewe-

gingshandeling (het zogeheten repetition-without-

repetition-principe).178 Tegelijk zal de fysiotherapeut

ervoor moeten zorgen dat de patiënt voldoende geïn-

formeerd wordt (feedback) over de uitvoering en het

resultaat van de geleerde bewegingshandeling. In wel-

ke vorm (visueel en/of auditief), wanneer en hoe vaak

deze feedback gegeven moet worden, zal sterk door de

aard en complexiteit van de bewegingshandeling

worden bepaald. Evenmin verschaft de literatuur er

duidelijkheid over of de handeling opgebroken moet

worden in deelhandelingen of dat de handeling het

beste in één keer kan worden aangeleerd. Geadviseerd

wordt om bij complexe meervoudige bewegingshan-

delingen, zoals aankleden, waarbij sterker aanspraak

gemaakt wordt op het declaratief leren, de motorische

handeling op te breken, terwijl automatische hande-

lingen die aangeleerd moeten worden (zoals lopen),

beter niet gefragmenteerd aangeboden kunnen wor-

den.174

Evenzo zal bij procedureel leren van bewegingen die

normaal automatisch worden uitgevoerd het accent

meer liggen op de uitvoering van de beweging, terwijl

bij het declaratief leren eerder het accent ligt bij het

behaalde resultaat van de handeling. Vast staat dat

coaching en het geven van (positieve) feedback (of

beloning door het geven van incentives) belangrijke

aspecten zijn die de motivatie van de patiënt tot leren

verhogen. Ook het uitvoeren van een handeling in

een betekenisvolle omgeving zal een meerwaarde

hebben voor de patiënt. Daarbij kan de omgeving een

belangrijke bron zijn om de oefenstof op systemati-

sche wijze te manipuleren, zodat de bewegingshande-

ling wordt vergemakkelijkt of juist bemoeilijkt. Een

voorbeeld hiervan is het pakken van een kopje vol

water in plaats van een leeg kopje. Ook het aanbieden

van twee reikcondities met de aangedane arm, waar-

bij of een echte, dan wel een denkbeeldige munt van

een tafel opgepakt dient te worden en vervolgens ver-

plaatst naar de niet-aangedane hand, blijkt een

belangrijke meerwaarde te hebben.179

C.6.3 Conclusies (Motorische leerprincipes)

Door het gebrek aan gecontroleerd onderzoek naar

het effect van het aanbieden van verschillende moto-

risch leerstrategieën bij patiënten met een CVA, blijft

nog onduidelijk hoe patiënten het meest optimaal

kunnen worden gerevalideerd. Momenteel zijn de

concepten alleen nog theoriegestuurd. Om in de toe-

komst de therapie beter te kunnen laten inspelen op

de afwijkende bewegingscoördinatie zal eerst meer

kennis moeten worden verkregen over wat er door de
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patiënt geleerd wordt. Pas dan kan er een start

gemaakt worden met vragen over hoe het leerproces

moet plaatsvinden. In dit kader kan de veelal nog

onbegrepen oplossingsstrategie die de patiënt zelf

hierbij kiest, de strategie om met zijn stoornissen en

beperkingen om te gaan, eerder als adaptief, dan als

pathologisch worden beschouwd. 

De mate van bewijslast van motorisch leren is geba-

seerd op onderzoek dat niet bij patiënten met een CVA

is uitgevoerd. Aangezien gecontroleerd effectonder-

zoek naar de meerwaarde van het toepassen van

motorische leertheorieën bij patiënten met een CVA

ontbreekt, krijgt de aanbeveling een bewijslast C.

C.6.4 Implicaties voor de behandeling (Moto-

rische leerprincipes)

De werkgroep adviseert bij het revalideren van

patiënten met een CVA rekening te houden met alle

tot nu toe bekende elementen van een effectief moto-

risch leerproces. De aan te leren taak zal dan ook rele-

vant en betekenisvol voor de patiënt moeten zijn.

Tevens zal de oefenstof op een voor de patiënt net

haalbaar niveau moeten worden aangeboden (op de

grens van kunnen en niet kunnen). Ten slotte zal de

oefenstof voldoende herhalingsmomenten moeten

bevatten, waarbij de nodige variatie behouden is

gebleven (repetition-without-repetition-principe).

Patiënten dienen hierbij regelmatig feedback te krij-

gen over uitvoering en resultaat van de bewegings-

handeling. Hierbij kan worden gebruikgemaakt van

verbale of non-verbale feedback aan de patiënt. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling:

(10) Motorisch leren (niveau 3) 

Er zijn aanwijzingen dat functionele oefentherapie in

een voor de patiënt zo relevant mogelijke omgeving

(taak- en contextspecifiek) een positief effect heeft op

de te leren vaardigheid zelf. 

Hierbij blijken elementen van variatie en voldoende

herhaling (repetition-without-repetition) belangrijke

aspecten te zijn voor een effectief leerproces. 

C.6.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Moto-

rische leerprincipes)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van de effectiviteit van motorisch leren (zie

tabel 19).
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Tabel 19. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van de effectiviteit van motorisch leren.

Basismeetinstrumenten

Handvaardigheid:

• Frenchay Arm Test 

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest 

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Handvaardigheid:

• Action Research Arm test en/of 

• Nine Hole Peg Test

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of 

• Frenchay Activities Index
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D.1 Definiëring van immobilisatie
Afhankelijk van type CVA, stabiliteit van het klinisch

neurologisch beeld en aanwezige complicaties zal het

in sommige gevallen niet wenselijk zijn om patiënten

direct (binnen 72 uur na het ontstaan van het CVA) uit

bed te halen (te mobiliseren). Deze periode van

gebonden zijn aan bed (immobilisatie) kan variëren

van enkele dagen tot soms vele weken. Deze fase kan

worden gedefinieerd als een fase waarin het medisch

beleid erop gericht is de patiënt in bed te houden. In

veel gevallen moet zelfs inspanning en stress tijdens

het liggen worden vermeden. Dit medische beleid

beperkt in belangrijke mate de behandelingsmogelijk-

heden van de fysiotherapeut. 

D.2 Prognose en natuurlijk beloop 
in de fase van immobilisatie 

Longitudinaal onderzoek toont aan dat 30 tot 40

procent van de patiënten met een hersenbloeding

binnen de eerste 48 uur na het ontstaan van het CVA

overlijden.180-183 Voor de zogeheten herseninfarcten

wordt het hoogste punt pas bereikt aan het eind van

de eerste week na het CVA.180,182,183 De discrepantie

tussen het tijdstip waarop enerzijds patiënten met

bloedige en anderzijds patiënten met niet-bloedige

CVA’s overlijden, kan worden verklaard door het

expansieve karakter van het intracerebrale

hematoom, dan wel door de oedeemvorming die met

het herseninfarct gepaard gaat.183-185 Als gevolg van

de snellere en sterkere volumetoename van het

hematoom in vergelijk met het (vasogene) oedeem na

een herseninfarct, zal dit in een afgesloten ruimte

(zoals in de schedel het geval is) leiden tot een

exponentieel toenemende intracraniële

drukverhoging.186 Afhankelijk van de locatie en mate

van expansie (supra- of infratentorieel) kan dit leiden

tot beschadiging van de hersenstam, zogeheten

inklemming, die zich uit in bewustzijnsdaling,

ontwikkeling van een ademhalingspatroon volgens

Cheyne Stokes en uiteindelijk decerebratiestijfheid

(extensie-spasme) over armen en benen en wegvallen

van pupilreflexen.

Afhankelijk van leeftijd en type, lokalisatie en grootte

van het CVA, en afhankelijk van preëxistente stoornis-

sen, zal een groot aantal patiënten extracerebrale

complicaties krijgen gedurende het acute stadium van

het CVA. In sommige gevallen zijn deze levensbedrei-

gend.183,185,187 Een relatief groot deel (20-40%) van

de patiënten met een CVA overlijdt aan extracerebrale

complicaties, zoals een hartstilstand, longembolie of

sepsis.183,185,187-189 In veel gevallen vindt dit overlij-

den plaats in de tweede of derde week na het ont-

staan van het CVA.183,189 In een studie van het

Lausanne Stroke Registry, uitgevoerd bij 3362 patiën-

ten met een CVA, vallen de incidentiecijfers veel lager

uit.190 Mogelijk dat de prevalentie van complicaties

bij patiënten met een CVA in de laatste jaren daalt. 

Intensieve gespecialiseerde medische, verpleegkundi-

ge en paramedische zorg is in deze periode noodzake-

lijk.187,189,191,192

De doelstelling van (para)medische zorg is het voor-

komen en bestrijden van complicaties zoals broncho-

pneumonieën al dan niet als gevolg van aspiratie, die-

pe veneuze trombose, contracturen, doorliggen en

pijn, alle in belangrijke mate het gevolg van immobi-

lisatie.185,189 In de zorg wordt aangenomen dat een

juiste positionering van het paretische been en de

paretische arm tijdens de periode dat de patiënt ligt,

tonusnormaliserend werkt en derhalve positief

inwerkt op het herstel.124,193,194 Effectonderzoek naar

deze aanname ontbreekt vooralsnog. Wel wordt aan-

genomen dat door een juiste lichaamshouding in bed

puntbelasting op lichaamsdelen en onnodige stress

op het bewegingsapparaat kan worden vermeden.

Tevens is bekend dat het regelmatig wisselen van lig-

houding eventuele complicaties kan voorkomen, dan

wel bestrijden.1,193 Fysiotherapeuten hebben een

belangrijke adviserende rol bij het bepalen van de

juiste lighouding.

In de literatuur bestaan belangrijke aanwijzingen dat

veel complicaties die inherent zijn aan het liggen,

door een vroegtijdig gestarte revalidatie vermeden

kunnen worden.47,67,195 Onderzoek geeft bovendien

aan dat hierdoor het moment van ontslag c.q. verwij-

zing kan worden vervroegd.196 Eveneens wordt aan-

genomen dat vroegtijdig gestarte revalidatie positief

doorwerkt op het welbevinden van partner van de

patiënt.191,195,197 Geadviseerd wordt de periode van

immobilisatie altijd zo kort mogelijk te houden. 

Het uitgangspunt dat door intensieve controle en
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behandeling veel complicaties bij patiënten met een

CVA kunnen worden voorkomen, heeft in de jaren

zeventig geleid tot de ontwikkeling van gespeciali-

seerde centra of stroke-intensive-care units. In de

jaren zeventig en begin jaren tachtig heeft vergelij-

kend onderzoek naar de effectiviteit van stroke-inten-

sive-care units boven de verleende zorg in traditionele

ziekenhuizen geen statistisch significante verschillen

aangetoond ten aanzien van mortaliteit gedurende de

eerste drie of vier weken na het ontstaan van het

CVA.1,185,198 Het uitblijven van de positieve effecten

van stroke-intensive-care units mag niet verward wor-

den met de positieve bevindingen van de Stroke

Units Trialists’ Collaboration die recent onderzoek

deed naar stroke units en stroke rehabilitation

wards.11,46 Zo is het mogelijk dat de positieve effecten

van stroke units op mortaliteit en morbiditeit te ver-

klaren zijn op basis van het minder voorkomen van

complicaties in de eerste weken na het ontstaan van

het CVA zoals het voorkomen van luchtweginfecties

en diepe veneuze trombose (DVT).

De fysiotherapeut heeft een signalerende functie bij

de patiënt door zijn dagelijks contact.

D.3 Diagnostiek en zorgverlening bij 
complicaties in de fase van 
immobilisatie

Ongeveer een kwart tot een derde van de patiënten

heeft bij opname (< 48 uur na het ontstaan van het

CVA) een verlaagd bewustzijnsniveau.183,199 Een ver-

laagd bewustzijn, dan wel een lage score op de

Glasgow Coma Scale (GCS) gaat gepaard met een ver-

hoogd risico op complicaties.187 Als risicofactoren

voor het krijgen van complicaties na een CVA worden

genoemd: 

1. hoge leeftijd; 

2. artriumfibrilleren; 

3. urine-incontinentie; 

4. preëxistente beperkingen; 

5. co-morbiditeit; 

6. type CVA;

7. opname langer dan 30 dagen.187

Zo blijken massale hemisferale CVA’s ten gevolge van

herseninfarct of hersenbloeding vaker complicaties

met zich mee te brengen.187 Secundaire complicaties

die zich frequent na een CVA voordoen zijn: 

1. koorts; 

2. luchtweginfecties; 

3. urineweginfecties; 

4. decubitus; 

5. pijn; 

6. diepe veneuze trombose (DVT);

7. epileptische insulten. 

Prospectief onderzoek toont aan dat complicaties,

zoals long- en/of urineweginfecties, diepe veneuze

trombose en decubitus, ook door paramedici (niet art-

sen) kunnen worden gediagnosticeerd.187 

Vooral door het intensieve, vaak meerdagelijkse con-

tact tussen fysiotherapeut en patiënt, betekent boven-

staande dat de fysiotherapeut een belangrijke signale-

rende en monitorende rol speelt bij het vaststellen

van eventuele complicaties. Deze kunnen in sommige

gevallen aanleiding geven tot advies naar andere

teamleden, dan wel een reden zijn voor behandeling.

Secundaire complicaties in de acute fase treden niet

altijd op hetzelfde moment op. Zo zal het risico op

het krijgen van een longinfectie in de eerste 2 weken

na het ontstaan van het CVA het grootst zijn.187 In

veel gevallen wordt de longinfectie veroorzaakt door

een gelijktijdig aanwezige dysfagie (silent aspiration).

Een aantal complicaties worden hierna nader toege-

licht.

D.3.1 Koorts in de fase van immobilisatie

Geschat wordt dat 30 tot 40 procent van de patiënten

met een CVA koorts heeft in de acute fase.1,189,200 De

belangrijkste oorzaken voor temperatuurverhoging

zijn, naast een eventuele temperatuurontregeling van

centrale aard, ook extracerebrale complicaties zoals

urineweginfecties (16%), bronchopneumonieën 

(12-28%) en diepe veneuze trombose 

(3-39%).183,185,187,201 Vaststellen van de oorzaak van

de temperatuursverhoging (centraal of extracerebraal)

is een belangrijke eerste stap. Cohortonderzoek toont

aan dat het risico op het ontwikkelen van koorts gere-

lateerd is aan bewustzijnsniveau, hyperglykemie,

grootte van het herseninfarct en leeftijd.200-202 Zowel

de hoogte als de duur van koorts worden als onafhan-

kelijke, negatieve factoren gezien die het risico op

overlijden verhogen.189,200,202 Zo laat onderzoek bij

390 patiënten met een CVA zien dat elke graad tempe-

ratuurstijging gepaard gaat met een toename van het

relatieve risico op overlijden met 2,2.202 Dier experi-

menteel onderzoek toont aan dat elke temperatuur-

stijging gepaard gaat met een versterkte cerebrale

beschadiging, ondermeer als gevolg van een 
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veranderde permeabiliteit van de bloed-hersenbarriè-

re en een versterkte ontstekingsreactie.203,204

Onderkoeling van het brein met 2 à 3 graden blijkt

bij proefdieren de omvang en ernst van cerebrale

beschadiging sterk te reduceren. Gecontroleerde stu-

dies naar effecten van onderkoeling bij patiënten met

een CVA zijn niet bekend. 

Positieve effecten van antikoortstherapie (antipyreti-

ca) zijn in een quasi-gerandomiseerd onderzoek van

Ronning en Guldvog aangetoond.205 In dit onderzoek

kregen patiënten die opgenomen werden in een stroke

unit meer antipyretica (koortsremmers), antibiotica

en parenteraal voedsel bij infectie of koorts, dan bij

een opname op een niet-gespecialiseerde afdeling.205

Het lijkt hierbij zinvol te adviseren de koorts snel te

verlagen (met antipyretica). Bij extreem hoge koorts

(> 39° C) wordt geadviseerd de temperatuur te verlagen

met een koelmatras. Sommige anti-decubitusbedden

(bijvoorbeeld het Clinitron bed) hebben de mogelijk-

heid om de temperatuur van de toegevoerde lucht in

te stellen, waardoor eveneens koeling van het

lichaam mogelijk wordt gemaakt. De fysiotherapeut

heeft wat betreft de complicatie koorts een signale-

rende functie.

D.3.2 Luchtweginfectie in de fase van 

immobilisatie

Geschat wordt dat 15 procent van alle patiënten met

een CVA een bronchopneumonie ontwikkelt en bij

eenderde van deze groep een bronchopneumonie uit-

eindelijk de oorzaak is van overlijden.187,189 Het

National Institute of Neurological Disorders and

Stroke (NINDS) schat dat ongeveer de helft van de

patiënten met een gedaald bewustzijnsniveau bron-

chopulmonale complicaties zal krijgen.206

Het hoge percentage bronchopneumonieën onder

patiënten met een CVA wordt verklaard uit het feit dat

een groot aantal patiënten slikstoornissen (dysfagie)

heeft. Het percentage CVA-patiënten met een dysfagie

is onduidelijk en wordt geschat op 30 tot 70 procent,

variërend van 28 procent bij de patiënten met een

supratentoriële CVA189,207,208 tot 67 procent bij de

patiënten met een stam-CVA209. Bij een groot aantal

(naar schatting de helft van deze patiënten) blijven

deze slikproblemen onopgemerkt (silent aspiration).210-

213 Dit betekent dat patiënten vlak na opname expli-

ciet op deze slikproblemen moeten worden gecontro-

leerd.1,2 Screening van een dysfagie kan het beste

plaatsvinden op basis van een watersliktest. Deze

wordt doorgaans door een logopedist of een verpleeg-

kundige afgenomen.2,214

Toch is het de vraag of slikproblemen de enige verkla-

ring zijn voor de hoge prevalentie van bronchopneu-

monieën onder patiënten met een CVA. Zo blijkt uit

transversaal onderzoek dat CVA-patiënten met een

ernstige hemiplegie een restrictieve longfunctiestoor-

nis ontwikkelen als gevolg van parese van ademha-

lingsmusculatuur. Hierdoor vermindert het vermogen

van de patiënt om de ademhaling willekeurig te ver-

diepen en krachtig te hoesten. Uiteindelijk zal de ver-

minderde bewegingsexcursie op den duur de mobili-

teit van de thoraxwand doen afnemen en stijfheid

vergroten, overeenkomstig een restrictieve longfunc-

tiestoornis.

De dysfagie kent verschillende oorzaken, zoals een

verminderde tongmotoriek, afwezigheid van een 

slikreflex, ongevoeligheid van de farynxwand, enzo-

voort.211,215 Er worden niet alleen belangrijke, statis-

tisch significante relaties gevonden tussen het voor-

komen van dysfagie met de neuroanatomische

lokalisatie van het CVA, maar ook met klinische facto-

ren zoals bewustzijnsniveau (gemeten met de

Glasgow Coma Scale), ADL-zelfstandigheid (gemeten

met de Barthel Index), ernst van hemiplegie (gemeten

met de Motricity Index) en aanwezigheid van facialis

parese.211

Er zijn aanwijzingen dat alle patiënten, voordat zij

voeding per os krijgen aangeboden, moeten worden

gescreend op dysfagie (slikstoornissen), bijvoorbeeld

door een eenvoudige watersliktest.2,214,216,217 Deze

screening dient, meestal door een logopedist, zo

vroeg mogelijk na opname plaats te vinden, voordat

met drinken en eten wordt gestart.76 Bij elke patiënt

die verdacht wordt van slikstoornissen is logopedisch

onderzoek noodzakelijk.1 Daarbij zal altijd overleg

plaatsvinden tussen de logopedist en de diëtist.1,214

Een meer sensitieve en specifieke methode om dysfa-

gie te diagnosticeren is het videofluoroscopisch

onderzoek.211,216-218 Onder radiologische doorlich-

ting en met behulp van kleine hoeveelheden con-

trastmiddel in de gewenste consistentie, kan de

pathofysiologie van met name de farynx in beeld

worden gebracht en bovendien het directe effect van

slikcompensaties. Dergelijk onderzoek vindt in

Nederlandse ziekenhuizen, in tegenstelling tot in zie-

kenhuizen in Amerika, pas in twee instantie plaats,
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namelijk wanneer de logopedist aanvullende diagnos-

tische informatie nodig heeft voor prognose en

behandeling. De slikstoornissen kunnen nader worden

ingedeeld naar het moment waarop aspiratie tijdens

het slikken plaatsvindt, zoals tijdens de orale, faryn-

geale of oesofageale fase.215 Elke variant van dysfagie

vraagt een eigen specifieke behandelstrategie.215 

De fysiotherapeut heeft een signalerende rol bij het

opmerken van symptomen die wijzen op dysfagie,

zoals aanwijzingen voor aspiratie en pulmonale pro-

blemen als gevolg van aspiratie. De behandelend

logopedist dient daarop attent gemaakt te worden.

D.3.3 Decubitus in de fase van immobilisatie

Tot op heden is nog weinig onderzoek gedaan naar

het voorkomen van decubitus bij patiënten met een

CVA. Decubitus wordt ook wel doorliggen genoemd.

Het enige epidemiologisch onderzoek dat informatie

verschaft over doorliggen is afkomstig van het

National Survey of Stroke in de Verenigde Staten. In

dit onderzoek werd bij 14,5 procent van de patiënten

met een CVA sporen gevonden van decubitus.206 In

deze studie werd aangegeven dat patiënten die coma-

teus waren statistisch significant vaker decubituswon-

den ontwikkelden dan niet-comateuze patiënten met

een CVA.206 Aangenomen wordt dat door de betere

preventie van decubitus met speciaal ontwikkeld

materiaal, zoals bijvoorbeeld alternating pressure-

matrassen of Clinitron-bedden, de incidentie van

decubitus de laatste 10 jaar sterk is afgenomen. 

Fysiotherapeuten spelen een belangrijke rol bij het

identificeren van factoren die het risico op doorliggen

vergroten, bijvoorbeeld: 1) bewustzijnsdaling; 2)

slechte voedingstoestand; 3) incontinentie en 4) dia-

betes mellitus. Tevens speelt de fysiotherapeut een rol

bij het signaleren van de eerste tekenen van doorliggen.

D.3.4 Pijn in de fase van immobilisatie

Niet zelden hebben patiënten met een CVA vlak na

opname pijn. De oorzaak van de pijn kan verschil-

lend zijn van aard en dient nader te worden bestu-

deerd. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen

centrale pijnsyndromen, zoals het thalamisch pijn-

syndroom, en die van perifere origine. Geschat wordt

dat bij 8 procent van de patiënten sprake is van cen-

trale pijn.219 Een andere bron van pijn is vaak de

hemiplegische schouderpijn (HSP). In de acute fase

komt HSP bij 4 tot ruim 40 procent van de patiënten

met een CVA voor.187 Vooral verschil in definiëring

heeft geleid tot de grote verschillen in prevalentiecij-

fers. Veel patiënten hebben preëxistente aandoenin-

gen aan het bewegingsapparaat.

Aangenomen wordt dat tijdens de periode van immo-

bilisatie met een juiste lighouding en daarmee posi-

tionering van de schouder en de arm, in de meeste

gevallen, HSP voorkomen kan worden. De fysiothera-

peut speelt een rol bij het signaleren van HSP en 

glenohumerale subluxatie en treedt adviserend op

binnen het behandelend team. Hierbij worden aanbe-

velingen gegeven hoe de patiënt het beste in bed kan

liggen en op welke wijze het beste transfers in bed

gemaakt kunnen worden zonder de schouder onnodig

te belasten. Zie paragraaf F.14 voor het behandelen

van hemiplegische schouderpijn.

D.3.5 Diepe veneuze trombose in de fase van 

immobilisatie

Een veel voorkomende complicatie bij patiënten met

een CVA in de immobilisatiefase is diepe veneuze

trombose (DVT).1,220 DVT is een belangrijke oorzaak

voor het ontstaan van een longembolie en verhoogt

dan ook indirect het risisco op mortaliteit. Ongeveer

10 procent van alle patiënten met een CVA overlijdt

ten gevolge van een longembolie.183,189,198 Volgens

plethysmografisch onderzoek heeft 23 tot 75 procent

van alle onbehandelde patiënten met een CVA een

DVT.189,221-223 Het verschil in incidentie van DVT kan

verklaard worden door verschillen in diagnostische

criteria, het moment van meten en patiënteneigen-

schappen. Wanneer de diagnose DVT alleen op klinische

gronden zou worden gesteld, blijkt minder dan 

5 procent van alle patiënten met een CVA een DVT te

ontwikkelen.223 Het verschil geeft aan dat in de meeste

gevallen de aanwezigheid van DVT klinisch onopge-

merkt blijft. Tot de belangrijkste klinische verschijnse-

len voor de aanwezigheid van DVT worden gerekend: 

1. pijn in de kuit; 

2. toename van pijn in de kuit en/of knieholte bij

het passief dorsaal flecteren van de voet met de

knie in flexie-stand (teken van Homans); 

3. zwelling (pitting oedeem) van de voet en/of

(onderbeen);

4. (subfebriele) koorts.220,222

De combinatie van parese met immobiliteit verhoogt

het risico op het krijgen van DVT. Het relatieve risico
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voor het krijgen van een DVT is bij patiënten die in

staat zijn om weer minimaal 15 meter te lopen, vijf

keer zo klein in vergelijking met de groep die immo-

biel is of nauwelijks in staat is te lopen.223

Vooralsnog zijn geen relaties gevonden met leeftijd,

obesitas, duur van de bedlegerigheid en ernst van de

parese.189 Een gegeven is dat DVT 7 tot 8 keer zo vaak

voorkomt bij het paretische been dan bij het niet-

paretische been.1

Ondanks deze bevindingen wordt vroegtijdige mobi-

lisatie (uit bed binnen 72 uur na opname) als een

belangrijk middel gezien om het risico op DVT te ver-

lagen. Er zijn geen aanwijzingen dat preventieve pas-

sieve mobilisaties van de benen, het zogeheten door-

bewegen, DVT kan voorkomen. De rol van de

fysiotherapeut is daarmee beperkt tot signaleren. 

Het controleren van DVT door onder andere de fysio-

therapeut zal dagelijks direct na opname moeten star-

ten en gecontinueerd moeten worden zolang de

patiënt is geïmmobiliseerd.178 De diagnose DVT kan

alleen worden bevestigd met laboratoriumonderzoek

zoals venografie, I-fibrogeen beenscan, impedantie

plethysmografie (IPG), duplex Doppler-onderzoek, 

flebografie of contrastvenografie.222 IPG en Duplex

Doppler-onderzoek genieten de voorkeur gezien hun

sensitiviteit, specificiteit en geringe belastbaarheid

voor de patiënt.222 

D.3.6 Epileptische insulten in de fase van 

immobilisatie

Epileptische aanvallen vormen een belangrijke com-

plicatie na een CVA.2 Epileptische activiteit wordt bij

ongeveer 10 procent van de patiënten met een CVA

gevonden206,224,225 en zou relatief vaker bij bloedige

dan bij niet-bloedige CVA’s voorkomen.210 In een

groot observationeel onderzoek bij 1640 patiënten

gedurende de eerste 15 dagen na het ontstaan van het

CVA, werd een samenhang gevonden tussen het type

CVA en voorkomen van epileptische insulten.226

Gemiddeld was dit percentage 5,4 procent.226 Vooral

in de eerste weken na het ontstaan van het CVA moet

specifiek gelet worden op veelal lokaal aanwezige

trekkingen (myoclonieën), zodat tijdige preventieve

maatregelen kunnen worden genomen. Met het

geven van anti-epileptica kunnen gegeneraliseerde

(grand mal) aanvallen of zelfs een status epilepticus

meestal worden voorkomen. 

De epileptische aanvallen in de acute fase zijn waar-

schijnlijk terug te voeren op een verstoring van de

elektrolytenbalans, het zuur-base-evenwicht en de

zuurstofvoorziening van de hersenen. Voor deze aan-

vallen, die in de eerste week na het het ontstaan van

het CVA plaatsvinden, is de prognose meestal goed en

het risico op recidieven gering. Dit in tegenstelling

tot de epileptische aanvallen die zich pas na enkele

weken voor het eerst openbaren. Hier is het risico op

recidieven groter, waarschijnlijk ten gevolge van litte-

kenvorming in de hersenen.224 Er zijn aanwijzingen

dat bij een eerste epileptische aanval in de (sub)acute

fase (binnen 2 weken) terughoudendheid op zijn

plaats is bij het toedienen van anti-epileptica. Bij aan-

vallen in een latere fase (na 2 weken) dient in princi-

pe overgegaan te worden tot behandeling.2 De fysio-

therapeut speelt een signalerende rol bij het

vaststellen van absences en onwillekeurige trekkingen

tijdens het behandelen van patiënten met een CVA. 

D.4 Algemene maatregelen in de fase 
van immobilisatie

Om verschillende redenen kunnen patiënten met een

CVA in het acute stadium niet worden gemobiliseerd.

In de meeste gevallen hangt dit samen met het type

CVA. Een intraparenchymale hemorragie (IPH) bijvoor-

beeld leidt vaker tot een instabiele neurologische sta-

tus van de patiënt. Mogelijke andere redenen zijn: 

1. koorts, al dan niet ten gevolge van een broncho-

pneumonie of thrombophlebitis; 

2. cardiale instabiliteit en algemene malaise, totdat

gevaar voor ventrikelfibrilleren is geweken;

3. bewustzijnsdaling, al dan niet direct als gevolg

van het CVA.1

Een hemorrage zal in de verdere tekst aangeduid wor-

den als een hersenbloeding en een ischemisch infarct

als een herseninfarct.

Deze periode van immobilisatie varieert van enkele

dagen tot soms vele weken.

In de literatuur bestaan belangrijke aanwijzingen dat

een vroegtijdig gestarte revalidatie (in ieder geval

revalidatie binnen de eerste 72 uur) het risico op 

extracerebrale complicaties doet afnemen en dat deze

revalidatie ten goede komt aan het functionele her-

stel.1,11,46,227 Onderzoek toont aan dat hierdoor het

moment van ontslag c.q. verwijzing kan worden ver-

vroegd.196 De huidige opvatting is dan ook dat veel

fysieke complicaties in het acute stadium na een CVA,
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zoals decubitus, conditieverlies en mentale verande-

ringen zoals retardatie en depressiviteit, voor een

belangrijk deel kunnen worden tegengegaan. Dit kan

worden bereikt door de patiënt vroegtijdig (in ieder

geval binnen de eerste 72 uur) te mobiliseren en zo

snel mogelijk het revalidatieprogramma te star-

ten.1,11,46,191,227 Eveneens wordt aangenomen dat een

vroegtijdig gestarte revalidatie positief doorwerkt op

de partner van de patiënt.191,197 Daarom wordt gead-

viseerd de periode van immobilisatie zo kort mogelijk

te houden.1,2,9,13

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(11) Vroegtijdige start van de revalidatie (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat een zo vroeg mogelijke start

van de revalidatie (liefst binnen 72 uur na het ont-

staan van het CVA), bij voorkeur door een multidiscip-

linair team op een stroke unit, het functionele herstel

versnelt en verbetert.

Afhankelijk van de behandelend specialist wordt bij

hersenbloedingen in veel ziekenhuizen tijdens het

acute stadium een ander behandelbeleid gevoerd in

vergelijking met CVA-patiënten met een infarct. In

veel gevallen worden patiënten met een hersenbloe-

ding, die niet in aanmerking komen voor neurochi-

rurgie, gedurende een aantal weken in bed gehouden.

Over de duur van deze eventuele immobilisatie bestaat

nationaal en internationaal geen consensus.13,16 Bij

een hersenbloeding wordt het moment van mobilisa-

tie (dat wil zeggen ‘het verticaliseren door middel van

positioneren van de patiënt op de rand of naast het

bed’) primair bepaald door het klinisch neurologisch

beeld zoals bewustzijnsniveau (gemeten met de

Glasgow Coma Scale), herstel van oriëntatie of herstel

van hemiplegie (bijvoorbeeld gekwantificeerd met

behulp van de Motricity Index).188 Vooral de GCS is

een belangrijke graadmeter voor herstel.187,228 Veelal

kan een verlaagd bewustzijn in combinatie met een

ernstige parese van het paretische been een belangrij-

ke determinant zijn voor overlijden.183,190

Helaas zijn er vrijwel geen onderzoeken bekend die de

effecten van (para)medische interventies bij patiënten

met een CVA gedurende de acute periode hebben

onderzocht. Desalniettemin kunnen in dit stadium

een aantal belangrijke maatregelen worden geformu-

leerd, waarvan wordt aangenomen dat ze relevant

zijn voor het verdere functionele herstel en welbevin-

den van patiënten met een CVA. 

De volgende fysiotherapeutische maatregelen worden

noodzakelijk geacht:

1. het controleren en verzorgen van een juiste

lichaamshouding in bed;

2. het onderhouden van mobiliteit van het bewe-

gingsapparaat;

3. het onderhouden van een optimale ventilatie van

de luchtwegen;

4. het zo vroeg mogelijk starten van een reactivering-

programma in bed;

5. het signaleren van diepe veneuze trombose;

6. het vroegtijdig informeren en integreren van de

partner en familie bij de voortgang van de behan-

deling.

Genoemde maatregelen komen overeen met de uit-

gangspunten van de ‘Richtlijn Beroerte’ van het CBO

ter verbetering van de patiëntenzorg in de acute

periode na een cerebrovasculair accident.1

D.5 Fysiotherapeutische interventies 
in de fase van immobilisatie

D.5.1 Positionering van de patiënt in bed (Fysio-

therapeutische interventies in de fase van immobi-

lisatie)

Lighouding

Gedurende 24 uur per dag dient te worden gestreefd

naar een optimale lichaamshouding van de patiënt in

bed. Lighoudingen zoals beschreven door Bobath

(1978), Davies (1985) en Johnstone (1983) worden

daarbij doorgaans aangehouden.124,128,129,229 In de

zorg wordt aangenomen dat een juiste positionering

van het paretische been en de paretische arm tijdens

de immobilisatiefase, waarin de patiënt zich in een

liggende houding bevindt, normaliserend werkt op de

spiertonus en derhalve positief inwerkt op het moto-

risch herstel.124,128,193,194,229 Effectonderzoek naar

deze aanname ontbreekt vooralsnog bij patiënten in

de acute fase. In een RCT bij 28 patiënten, die zich

gemiddeld meer dan 1 maand na het CVA bevonden,

werd geen effect van een therapeutisch positionering-

sprotocol aangetoond.230 Zie voor een toelichting

paragraaf F.2. Binnen de behandelrichtlijnen zal geen

voorkeur worden aangegeven voor een specifieke lig-
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houding, omdat onderzoek niet heeft aangetoond dat

de ene houding superieur is boven de andere.168

Desalniettemin geeft het NDT-concept veel mogelijkhe-

den voor een optimale positionering van de patiënt in

bed en in de rolstoel.124,229,231 Wel kan als uitgangs-

punt worden genomen dat de lighouding voor de

patiënt comfortabel moet zijn; puntbelasting van

lichaamsdelen moet worden voorkomen. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(12) Lighouding (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat de houding waarmee de CVA-

patiënt in bed ligt als comfortabel moet worden ervaren. 

Er is echter geen bewijs dat een specifieke lighouding,

zoals aanbevolen in neurologische oefenmethoden,

de spasticiteit in de paretische zijde vermindert, ver-

geleken met de positionering van de patiënt in een

tonusregulerende houding. 

Tijdens de immobilisatie zal speciale aandacht wor-

den geschonken aan een juiste positionering van de

paretische schouder en de gehele paretische arm. Bij

oedeem of stuwing van de paretische arm en hand,

wordt aangegeven dat het liggen op deze arm zoveel

mogelijk moet worden vermeden. Wetenschappelijke

evidentie voor deze aanbeveling ontbreekt voorals-

nog. Een uitgebreide beschrijving van interventies

handoedeem en de daaruit voortkomende aanbeve-

ling voor de praktijk staat in paragraaf E.2.15.

Decubitus

Regelmatig (elke 2 à 3 uur) zal aan de hand van een

wisselhoudingschema de lighouding van de patiënt

veranderd moeten worden.2,192,194 De zorg voor een

juiste positionering van de patiënt in de verschillende

uitgangshoudingen behoort 24 uur per dag te worden

gegeven.192,232 Dit betekent dat ook het verpleegkun-

dig personeel bekend moet zijn met de voorkeurshou-

dingen. 

Behalve door wisselliggingen moet (meer)dagelijks de

integriteit van de huid worden gecontroleerd op

defecten, vooral op de bekende voorkeursplekken van

doorliggen (stuit en hielen). Het riscio op het ont-

staan van decubitus wordt verlaagd door: 

1. het regelmatig met zalf insmeren van de huid op

de liggedeelten; 

2. het voorkomen van huidcontact met vocht (urine); 

3. het vermijden van frictie van de huid door het

schuiven over bijvoorbeeld beddenlakens;

4. het handhaven van een optimale vocht- en voe-

dingstoestand van de patiënt.76 

Veranderen van de lighouding dient zoveel mogelijk

door de patiënt zelf te worden uitgevoerd. Daarbij

wordt de patiënt getraind om zelf de (paretische) arm,

hand en het been mee te nemen. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(13) Preventie van decubitus (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het risico op het ontstaan

van decubitus door regelmatig wisselen van lighou-

ding vermindert bij patiënten in de immobilisatiefase. 

Eveneens zal het dagelijks controleren van lichaams-

delen die aan puntbelasting bloot gesteld worden

(hiel en stuit) het risico op decubitus reduceren. 

Aanbevolen wordt de houdingsveranderingen zoveel

mogelijk actief door de patiënt te laten uitvoeren. 

Ademhaling 

Het regelmatig innemen van een andere houding in

bed lijkt niet alleen het risico op decubitus te reduce-

ren, maar tevens het risico op een aantal pulmonale

complicaties. Effectonderzoek naar variatie van hou-

ding op de prevalentie van pulmonale complicaties

ontbreekt vooralsnog. In gerandomiseerd onderzoek

naar het effect van regelmatige rotaties om de lengte-

as van de patiënt wordt een statistisch significante

afname van het aantal bronchopneumonieën aange-

toond.233 Op de mortaliteit zijn in dit onderzoek

geen statistisch significante effecten gevonden.233

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(14) Preventie en behandeling van bronchopneu-

monie (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het regelmatig innemen van

een andere houding door een patiënt met een CVA in

de immobilisatiefase leidt tot een verminderd risico

op het ontstaan van een bronchopneumonie.

Handoedeeem 



D.5.2 Dagelijks onderhouden van de mobiliteit 

van het bewegingsapparaat (Fysiotherapeu-

tische interventies in de fase van immobilisatie)

Dagelijks worden 1 à 2 keer door fysiotherapeut en/of

verpleging de gewrichten, zoals enkels, knieën, heupen,

romp, schouders, ellebogen, polsen en vingers, passief

of geassisteerd actief bewogen. Doel van dit doorbe-

wegen is: 

1. het voorkomen van het ontstaan van contracturen; 

2. het bevorderen van het bewegingsgevoel bij de

patiënt;

3. het vast kunnen stellen van veranderingen in het

spastisch (hemi)paretische beeld.128,191,192

In de meeste gevallen kunnen passieve mobilisaties

van de arm door de patiënt zelf worden geleerd, dan

wel aan verplegend personeel geïnstrueerd. Passieve

mobilisaties zijn nooit een doel op zich. Zij staan

altijd in het teken van het verbeteren van de functio-

naliteit en het vergroten van het welbevinden van de

patiënt (bijvoorbeeld door positionering in een pijn-

vrije lighouding) en het vergemakkelijken van de

zorgverlening door de verpleging. De noodzaak van

passieve mobilisaties moet per patiënt worden inge-

schat. Geadviseerd wordt om het aantal mobilisaties,

waaronder die van de schouder, zo gering mogelijk te

houden en binnen de pijngrens.193,231,234,235

Onderzoek naar de effectiviteit van mobilisaties in

het acute stadium ontbreekt. In de chronische fase

toont 1 RCT een kortdurend effect aan van passieve

mobilisatie van de vingers.236 Zie voor een nadere

toelichting en de aanbeveling paragraaf F.3. 

Evidentie voor de meerwaarde op pijn en functionali-

teit van een voorgeschreven positionering van

lichaam en schouder tijdens liggen ontbreekt. Zie

voor een nadere toelichting en aanbeveling paragraaf F.2. 

D.5.3 Onderhouden van een optimale ventilatie 

van de luchtwegen (Fysiotherapeutische 

interventies in de fase van immobilisatie)

Specifieke aandacht wordt gegeven aan de tractus

respiratorius ter preventie en behandeling van bron-

chopneumonieën.231,237

Een gegeven bij patiënten met een CVA is dat de venti-

latie aan de paretische zijde is verminderd.238

Röntgenologisch onderzoek bij 100 CVA-patiënten met

een hemiplegie toonde aan de paretische zijde statis-

tisch significant frequenter een hoogstand aan van

het diafragma en een verminderde diafragmale op- en

neerwaartse beweging. De afgenomen neerwaartse

beweging van het diafragma bij het willekeurig ver-

diept ademen wordt eveneens gesteund door een

onderzoek van Cohen et al. waarin met behulp van

ultrasonore metingen de diafragma bewegingen bij 8

patiënten met een CVA werden gemeten. Bij 4 van de

8 patiënten bleek deze statistisch significant te zijn

afgenomen, wanneer de excursies werden vergeleken

met 6 gezonde personen.239 Daarentegen bleek bij de

patiënten met een CVA tijdens rust het diafragma een

gelijke bewegingsexcursie te vertonen. Het afgeno-

men vermogen van de patiënt om willekeurig de

ademhaling te verdiepen, suggereert de aanwezigheid

van een parese van het diafragma aan de paretische

zijde.239 

Annoni toonde bij 23 patiënten met een CVA aan dat

de vitale capaciteit (VC), de Forced Inspiratory Volume

over 1 seconde (FIV1), de Forced Expiratory Capacity

over 1 seconde (FEV1), de Peak Expiratory Flow (PEF)

en de Maximal Expiratory Pressure (MEP) (75%) sta-

tistisch significant afweken van de normaalwaarden

bij gezonden.237 Procentuele afwijkingen van respec-

tievelijk 16, 19, 47 en 46 procent werden gevonden

ten opzichte van de geprediceerde waarde. De relatie

tussen leeftijd of lateralisatie van het CVA bleek niet

statistisch significant.237 Wel bleek de ernst van pare-

se van de arm gerelateerd aan met de PEF en MEF

(75%), hetgeen wijst op afgenomen kracht van de

ademhalingsmusculatuur. Geen statistisch significan-

te relaties werden gevonden tussen enerzijds de FEV1

en FIV1 en anderzijds de ernst van parese van de arm.

Verder werden in dit onderzoek aanwijzingen gevon-

den dat de longfunctiewaarden progressief afnamen

naarmate het CVA al langere tijd bestond. De VC en de

Forced Expiratory Volume Capacity (FEVC) bleken bij

chronische patiënten met een CVA statistisch signifi-

cant slechter te zijn dan bij patiënten die recent een

CVA hadden doorgemaakt. 

Bovengenoemde bevindingen bevestigen de veron-

derstelling dat patiënten met een lang bestaand CVA

geleidelijk restrictieve longfunctiestoornissen ontwik-

kelen. Deze longfunctiestoornissen lijken primair het

gevolg te zijn van de (hemi)parese van ademhalings-

spieren, gevolgd door een afgenomen compliantie,

dan wel toegenomen stijfheid van de thorax-

wand.210,237,238. 
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Gestreefd wordt naar een optimale ventilatie van de

luchtwegen, zodat voldoende cerebrale oxygenatie

van onder andere het geïnfarceerde hersengebied

wordt gewaarborgd. Vooral bij een intracraniële druk-

verhoging wordt geadviseerd om additief zuurstof te

geven.240 Aangenomen wordt dat de fysiotherapeut

een belangrijke functie heeft bij het optimaliseren

van de pulmonale ventilatie bij patiënten met een

CVA.191,192,231,238,240 

Goed gecontroleerd onderzoek ontbreekt echter.

Vast staat dat aan de paretische zijde de ventilatie

door uitval van ademhalingsmusculatuur is afgeno-

men.231,238 Zo toonden De Troyer et al. bij 20 hemip-

legische patiënten een afgenomen EMG-activiteit aan

van diafragma en intercostaal musculatuur.241 Op

lange termijn blijken ook andere factoren, zoals een

veranderde compliantie van het bewegingsapparaat

en veranderde tonusverhoudingen van ademhalings-

spieren, mede verantwoordelijk te zijn voor de restric-

tieve longfunctiestoornis bij patiënten met een

CVA.210 

Voor de praktijk betekent dit dat patiënten met een

CVA die aan bed gebonden zijn, dagelijks op pulmona-

le functies gecontroleerd moeten worden. Deze con-

trole kan plaatsvinden door middel van auscultatie

van longen, eventueel ondersteund met radiodia-

gnostische gegevens zoals röntgenopnames van de

thorax en parameters van de arteriële bloedgassen

zoals zuurstofsaturatie. 

In de regel is bij acute pulmonale complicaties nadere

diagnostiek nodig om andere pulmonale pathologie,

zoals longembolieën, uit te sluiten. Wanneer sprake is

van sputumretentie kunnen fysiotherapeutische

maatregelen worden getroffen, zoals ademhalings-

oefeningen en drainagehoudingen in bed (mits niet

gecontra-indiceerd in verband met een intracraniële

drukverhoging). Tevens kunnen hierover adviezen

worden verstrekt aan verpleegkundigen en kan manu-

ele compressie en/of dode ruimte-vergroting worden

gegeven, in overleg met de behandelend arts. 

In hoeverre de verminderde ventilatie van de longen

als oorzaak gezien moet worden van het ontstaan van

pulmonale complicaties zoals een bronchopneumo-

nie is nog onduidelijk. Alhoewel niet statistisch signi-

ficant, werden in het onderzoek van Korczyn et al.

vaker pneumonieën aan de paretische dan aan de

niet-paretische zijde gevonden.242 Onderzoek geeft

aan dat in het acute stadium de bronchopneumonie

bij patiënten met een CVA eerder door een dysfagie

kan worden verklaard dan door een afgenomen func-

tie van de ademhalingsspieren zelf.209,211,215,243

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(15) Pulmonale ventilatie (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het verbeteren van de pul-

monale ventilatie door middel van ademhalingsoefe-

ningen en manuele compressie op de borst leidt tot

een verbeterde sputumdrainage bij de patiënten met

een CVA in de immobiele fase. 

Bij intracraniale drukverhoging, dan wel bij een niet-

gestabiliseerde hersenbloeding is overleg met behan-

delend arts (neurloog of neurochirurg) noodzakelijk. 

Men dient terughoudend te zijn bij het toepassen van

drainagehoudingen in de acute fase na een CVA (rela-

tieve contra-indicatie). 

Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van intracraniale

drukverhoging als gevolg van een hersenbloeding,

zijn drainagehoudingen in de (sub)acute fase gecon-

tra-indiceerd.

D.5.4 Oefenen van de patiënt in bed (Fysiothera-

peutische interventies in de fase van immobili-

satie)

De fysiotherapeut kan aan patiënt die om medische

redenen niet uit bed mag of kan, simpele motorische

opdrachten geven, tenzij daar een contra-indicatie

voor bestaat. De fysiotherapeut dient in dat geval te

overleggen met de neuroloog of neurochirurg.

Voorbeelden van eenvoudige opdrachten zijn: 

• het aanspannen van het paretische been; 

• het met de gezonde extremiteit zoeken en pakken

van de paretische hand;

• het geassisteerd actief doorbewegen van de pareti-

sche hand. 

Deze maatregelen kunnen: 

• de mobiliteit onderhouden

• het gevoel en besef  van de paretische lichaams-

helft positief beïnvloeden

• inactiviteitsatrofie beperken.244

Door eenvoudige aanwijzingen en trucs kan 

aan de patiënt worden geleerd om in bed zelf te 

draaien.229,231
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Daarbij wordt de patiënt geïnstrueerd op welke wijze

de arm en het paretische been het beste kunnen wor-

den ‘meegenomen’. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de 

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(16) (Geleid) actief bewegen (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het oefenen (reactiveren)

van patiënten met een CVA in de immobiele fase effec-

tief is.

(Geleid) actief bewegen van de paretische extremitei-

ten in bed kan bijdragen tot een verbetering van

zowel bewegingsuitslag als lichaamsbesef. 

D.5.5 Signaleren van diepe veneuze trombose 

(Fysiotherapeutische interventies in de 

fase van immobilisatie)

In hoeverre reactivering van de patiënt een throm-

bophlebitis kan voorkomen is onduidelijk. Vooral in

de eerste drie à vier weken na het CVA wordt het meest

frequent een diepe veneuze trombose (DVT) gedia-

gnosticeerd. In de meeste gevallen blijft deze echter,

ondanks klinisch onderzoek, onopgemerkt.1,220,222

Een DVT kan veel sensitiever en specifieker worden

gediagnosticeerd met behulp van flebografisch 

onderzoek.222 Geschat wordt dat 10 tot 20 procent

van de patiënten in de eerste week na het ontstaan

van het CVA zijn overleden aan een longembo-

lie;183,191 zie Brandtstater et al. voor een overzicht.222

De DVT zou volgens flebografisch onderzoek 7 tot 8

keer zo veel voorkomen in het paretische been dan in

het niet-paretische been.1

Verschillende gerandomiseerde onderzoeken hebben

aangetoond dat het risico op DVT met 45 procent

wordt gereduceerd door het profylactisch geven van

een subcutane injectie met lage dosering heparine 

(2 keer daags 5000 eenheden LDH)245,246 en 79 pro-

cent door het geven van laag moleculair gewicht

heparines (LMW).15,221,222,245,247-249

In verreweg de meeste gerandomiseerde onderzoeken

heeft men de medicamenteuze behandeling binnen

48 uur na het ontstaan van het CVA gestart en is toe-

diening de daarop volgende 14 dagen voortgezet. 

Het is niet bekend hoe lang deze behandeling moet

worden gecontinueerd bij bedlegerige of enigszins

immobiele patiënten.222 

Naast medicamenteuze maatregelen wordt sterk 

aanbevolen de patiënt zo snel mogelijk te mobiliseren

en te activeren. Veneuze compressiekousen250-252, een

lage dosering warfarin en/of apparatieve intermitte-

rende pneumatische compressie222,253 worden zinvol-

le maatregelen geacht. Zij verkleinen het risico op het

krijgen van DVT.15,178,220-222 Uit een meta-analyse van

12 studies bij chirurgische aandoeningen blijkt dat

het risico op DVT door het geven van veneuze com-

pressiekousen met 68 procent verlaagd kan wor-

den.251 

Alhoewel wordt aangenomen dat passief mobiliseren

van extremiteiten het risico op veneuze trombose

reduceert, zijn er geen onderzoeken die dit ondersteu-

nen.222,254 Hierdoor is het nog onduidelijk in hoever-

re mobilisatie van extremiteiten deze veel frequent

optredende complicatie helpt voorkomen. 

De fysiotherapeut is in staat DVT te signaleren vanuit

het veelal dagelijks contact dat met de patiënt

bestaat. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de 

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(17) Preventie van diepe veneuze trombose (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met een CVA in

de immobiele fase diepe veneuze trombose (DVT) fre-

quent optreedt. 

Geadviseerd wordt bij patiënten in deze fase dagelijks

te controleren op de symptomen pijn, oedeem en

koorts, welke kunnen duiden op DVT. 

Naast een medicamenteuze behandeling (heparine)

moeten patiënten met een CVA in de fase van immobi-

lisatie zo snel mogelijk een veneuze compressiekous

aangemeten krijgen. 

Indien mogelijk moeten zij direct gemobiliseerd wor-

den (staan en/of lopen) onder begeleiding van een

fysiotherapeut, om het risico op het ontstaan van DVT

te verminderen. 

D.5.6 Vroegtijdige betrokkenheid van partner 

en familie (Fysiotherapeutische interven-

ties in de fase van immobilisatie)

Het verdient aanbeveling om de partner vroegtijdig in

het proces van behandeling te betrekken, omdat er

belangrijke aanwijzingen zijn dat het tijdig integreren

van de partner ten goede komt aan het functioneren

en welbevinden van de patiënt.255 Hard bewijs voor

deze aanwijzing is er momenteel niet.197,256
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Voor een juiste coördinatie is het raadzaam om eerst

interdisciplinair af te spreken wie het contact met de

partner onderhoudt, zodat er steeds een vast en een-

duidig aanspreekpunt voor de familie is.

De fysiotherapeut zal de partner inlichten over hoe

de patiënt het beste kan worden benaderd (dat wil

zeggen via de paretische versus niet-paretische zijde).

Informatie kan zo nodig aan de partner worden gege-

ven over veelal onbegrepen symptomen zoals bijvoor-

beeld (hemi)inattentie, hemianopsie, anosognosie,

dyspraxie en motorische onrust.

Patiëntenvoorlichtingsmateriaal kan hierbij onder-

steuning bieden.257

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(18) Partner en familie (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat de revalidatie optimaler ver-

loopt als de partner van de patiënt zo vroeg mogelijk

geïnformeerd wordt over mogelijkheden en onmoge-

lijkheden van de patiënt. 

Patiëntenvoorlichtingsmateriaal kan hierbij een hulp-

middel zijn. 

D.5.7 Geadviseerde meetinstrumenten (Fysiothera-

peutische interventies in de fase van immobilisatie)

In deze fase moeten een aantal aspecten beoordeeld

worden. Afhankelijk van het niveau van functioneren

van de patiënt zal de fysiotherapeut de volgende

domeinen evalueren: bewegingsuitslag, pijn, reflexen

en hersenzenuwen, somatosensoriek, spasticiteit,

ernst van de parese, spierkracht, zitbalans en ADL-zelf-

standigheid.

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van interventies in de fase van immobilisa-

tie (zie tabel 20).
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Tabel 20. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van interventies in de fase van immobilisatie.

Basismeetinstrumenten

• Motricity Index (bovenste en onderste 

extremiteit)

• Trunk Control Test

• Barthel Index

Aanbevolen meetinstrumenten

• Numeric Pain Rating Scale

• Neutrale-0-methode (goniometer)

• Testen van hersenzenuwen

• Waterbakmethode

• Modified) Nottingham Sensory Assessment

• Modified Ashworth Scale (elleboog en knie)

• Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment 

(bovenste en onderste extremiteit)

• Nottingham Extended ADL-index

• Frenchay Activities Index

�



E.1 Loopvaardigheid: prognose en 
natuurlijk beloop

In deze paragraaf worden de determinanten beschre-

ven naar de kans op herstel van loopvaardigheid. Zie

voor een toelichting op het beoordelen van de

methodologische kwaliteit van prognostische studies

paragraaf B.7.

E.1.1 Wetenschappelijke evidentie (Loopvaar-

digheid: prognose en natuurlijk beloop)

Een vijftal systematische reviews zijn gepubliceerd

naar determinanten voor herstel van loopvaardigheid

en ADL-vaardigheid.24,25,258-260

Longitudinaal onderzoek toont aan dat binnen het

herstel van loopvaardigheid functionele mijlpalen

zijn te onderscheiden (mobility milstones).37

Wanneer patiënten herstellen, blijkt het zitten het

eerst terug te keren, vervolgens het opstaan en gaan

zitten, het veilig leren staan en daarna het lopen.

Onderzoek onder 40 fysiotherapeuten heeft laten zien

dat deze functionele mijlpalen in het herstel betrouw-

baar zijn te classificeren.38 Bovendien toonden deze

onderzoekers aan dat de snelheid waarmee patiënten

genoemde mobility milestones bereikten, sterk werd

bepaald door type CVA (geclassificeerd op basis van

het Oxford Community Stroke Project), waarbij

patiënten met een totale anteriore infarcering (TACI

(Total Anterior Circulation Infarct) er langer over

deden dan patiënten met de andere types infarcering

(PACI (Partial Anterior Circulation Infarct), LACI

(Lacunar Anterior Circulation Infarct), POCI (Posterior

Circulation Infarct) of PICH (Primary Intracerebral

Haemorrhage)). Kennis van deze natuurlijke sequentie

in het beloop van loopvaardigheid heeft belangrijke

betekenis voor het definiëren van therapeutisch haal-

bare functionele doelen in de tijd en het inschatten

van de functionele prognose op korte en lange 

termijn.37,38

E.1.2 Prognostische determinanten (Loopvaar-

digheid: prognose en natuurlijk beloop)

Epidemiologisch onderzoek toont aan dat ongeveer

70 tot 80 procent van de patiënten met een CVA na

verloop van tijd weer zelfstandig kan lopen.94 Dit

betekent dat de prognose voor terugkeer van loop-

vaardigheid bij CVA-patiënten in principe gunstig is.

Verreweg het meeste herstel in loopvaardigheid vindt

binnen 3 maanden na het ontstaan van het CVA

plaats.261 Hoewel het herstel van loopvaardigheid een

relatief gunstige prognose heeft, kan uiteindelijk

slechts 30 procent van de patiënten die loopvaardig is

een voor de desbetreffende leeftijd normale loopaf-

stand en loopsnelheid bereiken. Dit betekent dat in

de meeste gevallen de kwaliteit van het gangbeeld na

een CVA afwijkend blijft.262 Het is hierbij van belang

om bij het inschatten van loopvaardigheid het pre-

morbide functioneren van de patiënt als uitgangs-

punt te nemen.

Resultaten uit de 4 methodologisch beste studies naar

determinanten van loopvaardigheid suggereren als

determinant voor herstel van loopvaardigheid na 6

maanden: 1) pre-morbide problemen in loopvaardig-

heid; 2) de loopvaardigheid in de eerste 2 weken na

het ontstaan van het CVA; 3) synergievorming van het

been; 4) homonieme hemianopsie; 5) de zitbalans; 

6) continentie voor urine; 7) hoge leeftijd en 8) ADL-

zelfstandigheid.143,207,263,264,265 Deze determinanten

van loopvaardigheid komen in belangrijke mate over-

een met die van ADL-zelfstandigheid na een CVA .24

Hiermee wordt de visie ondersteund dat loopvaardig-

heid sterk samenhangt met ADL-zelfstandigheid.24

Tegelijk moet worden opgemerkt, dat in veel onder-

zoeken geen onderscheid wordt gemaakt tussen factoren

die van invloed zijn op het herstel van beperkingen,

zoals type, lokalisatie, primaire en/of recidief CVA.

Daarnaast zijn de onderzoeksresultaten moeilijk met

elkaar te vergelijken door het verschil in tijdstip, de

duur van observatie, de methode van statistische ana-

lyse en de meetinstrumenten om afhankelijke varia-

belen te beoordelen. 

Ook twee recente prospectieve cohortonderzoeken
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tonen aan dat de 2 belangrijkste voorspellende deter-

minanten voor herstel van loopvaardigheid, leeftijd

en het herstelstadium van het paretische been zijn,

gemeten volgens Brunnstrom Fugl-Meyer (BFM)-

score.263,265 Herstel van loopvaardigheid werd hierbij

gedefinieerd bij een score van ≥ 4 punten op de

Functional Ambulation Categories (FAC).265

Predictiemodellen voor leeftijd tonen aan dat een

hoge leeftijd de kans verkleint om 6 maanden na het

cva weer loopvaardig te worden. De kans van patiën-

ten jonger dan 70 jaar om weer loopvaardig te wor-

den, is 2 keer263 tot bijna 5 keer265 zo groot als die

van patiënten die van 70 jaar en ouder. 

De literatuur steunt de bevinding dat het motorisch

herstelstadium volgens Brunnstrom van het pareti-

sche been (BFM ≥ 3) een belangrijke predictor is voor

loopvaardigheid (FAC ≥ 4).265 Comfortabele loopsnel-

heid daarentegen laat zich moeilijker over de eerste 6

maanden voorspellen.265 Verder laat prospectief

onderzoek zien dat herhaalde metingen in de tijd

(monitoren) de accuratesse van voorspelling sterk

doet verbeteren. 

E.1.3 Conclusies (Loopvaardigheid: prognose en

natuurlijk beloop)

Prognostisch onderzoek naar herstel van functionali-

teit bij patiënten met een CVA is complex. Uit het tot

nu toe bekende longitudinale onderzoek kan gesteld

worden, dat verreweg het meeste herstel van functio-

naliteit plaats vindt in de eerste 3 maanden na CVA.

Veel onderzoeken geven aan dat na 6 maanden na

het ontstaan van het CVA zowel opmerkelijke verbete-

ringen als verslechteringen in loopvaardigheid kun-

nen plaatsvinden. Zo blijkt in follow-up studies dat

naar schatting een derde van de patiënten in het

meetgebied voorbij de 95-procentsgrenzen valt, hetzij

positief, hetzij negatief. Bij een onduidelijke prognose

tot herstel van loopvaardigheid wordt geadviseerd om

metingen zoals loopsnelheid in de tijd te herhalen. 

E.1.4 Implicaties voor de behandeling (Prognose 

en natuurlijk beloop van loopvaardigheid)

De vertaling van bovengenoemde determinanten

naar de individuele prognose van een patiënt met een

CVA is lastig en in de literatuur nog nauwelijks onder-

zocht. Dit laatste neemt niet weg dat het revalidatie-

team bij het opstellen van een realistisch, haalbaar

behandelplan eerst de individuele prognose dient te

bepalen op basis van genoemde valide determinan-

ten, om vervolgens tot een adequate (dat wil zeggen

therapeutisch haalbare) behandelstrategie te kunnen

komen. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(19) Prognose voor loopvaardigheid (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat de prognose voor loopvaar-

digheid grotendeels wordt bepaald in de eerste 2

weken na het ontstaan van het CVA . 

Synergievorming en leeftijd zijn hierbij de belangrijk-

ste klinische determinanten die het herstel voorspel-

len van loopvaardigheid, gemeten met de Functional

Ambulation Categories, 6 maanden na het ontstaan

van het CVA . 

De belangrijkste determinanten voor herstel van

loopvaardigheid lijken hierbij een motorisch herstel-

stadium volgens Brunnstrom van 3 of hoger (syner-

gievorming) en een leeftijd van 70 jaar of jonger. 

In tegenstelling tot loopvaardigheid zijn de predicto-

ren voor comfortabele loopsnelheid minder accuraat. 

De belangrijkste voorspellende factoren voor loop-

snelheid na 6 maanden lijken te zijn: spierkracht van

het paretische been, zitbalans en sociale ondersteu-

ning (mantelzorg). 

E.1.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Loopvaar-

digheid: prognose en natuurlijk beloop)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

ondersteuning van het bepalen van de kans op her-

stel van loopvaardigheid (zie tabel 21).
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E.2 Oefenen van het evenwicht in zit
Evenwicht of balans is een veelgebruikte term die

vaak in relatie wordt gebracht met de termen stabili-

teit en posturale controle.266 Conform de definitie

van Pollock et al.267 kan zitbalans worden gedefi-

nieerd als ‘het bereiken, handhaven of herstellen van

stabiliteit tijdens een zittende houding of activiteit’. 

Deze interventie is in de ICF-terminologie te classificeren

in het domein d4153: ‘handhaven van zittende

houding’.8

In de revalidatie wordt een adequate zitbalans als een

belangrijke voorwaarde gezien voor het uitoefenen

van functionele dagelijkse activiteiten, zoals kleden,

reiken en eten.268 Voor patiënten met een CVA wordt

het reduceren van de asymmetrische verdeling van

het lichaamsgewicht tijdens het zitten dan ook als

een belangrijk onderdeel van de behandeling

gezien.162 In deze paragraaf wordt de evidentie voor

het oefenen van het evenwicht tijdens het zitten

beschreven.

E.2.1 Wetenschappelijke evidentie (Oefenen van

het evenwicht in zit)

Naar de effectiviteit van evenwichtstraining in een zit-

tende uitgangshouding zijn 4 RCT’s verricht.121,162, 269,270

De belangrijkste kenmerken van de studies (waaronder

de methodiologische kwaliteit) staan vermeld in de

overzichtstabel.

In elk van de 4 RCT’s ondergingen de experimentele

groepen een andere interventie.121,162,269,270 In deze 

4 studies werden ondermeer de effecten van het aanbie-

den van reikactiviteiten op controle over het evenwicht

tijdens zitten onderzocht. De reikoefeningen werden

met de niet-paretische arm121,162,270 of met de romp269

uitgevoerd. 

Dean et al. lieten de experimentele groep reikoefenin-

gen uitvoeren met de niet-paretische arm in zittende

positie, waarbij het gewicht nemen (loading) op de voe-

ten beoordeeld werd.121

In de studie van de Seze et al. werd gebruik van de

romp tijdens het zitten gestimuleerd door het dragen

van een harnas dat om de romp was aangebracht.269

Aan dit harnas was een aanwijsstok bevestigd. De

patiënt werd in deze RCT geïnstrueerd om, gebruikma-

kend van een aanwijsstok, de verschillende objecten in

de omgeving aan te raken zonder daarbij controle over

het zitten te verliezen.269

Pollock et al. gaven aan patiënten van de experimentele

groep naast therapie gebaseerd op het NDT-concept, ook

oefeningen die de patiënt zelf uit moest voeren.270 De

patiënten bevonden zich hierbij in een stoel met force

plates onder de voeten. Door het reiken met de niet-
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Tabel 21. Geadviseerde meetinstrumenten ter ondersteuning van het bepalen van de kans op herstel van 

loopvaardigheid.

Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (onderste extremiteit)

Evenwicht:

• Trunk Control Test en/of 

• Berg Balance Scale 

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Synergievorming:

• Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (onderste

extremiteit)

Evenwicht:

• Timed Balance Test

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of 

• Frenchay Activities index

�



paretische arm werden objecten voor- en zijwaarts langs

bepaalde lijnen op een tafelblad verschoven. 

In de studie van Mudie et al. werden 3 experimentele

groepen gevormd.162 In een groep werden reikoefenin-

gen gegeven waarbij de patiënt op een force plate zat

(de feedback-groep). In de tweede groep werden reik-

oefeningen zittend op een tafel getraind, zonder feed-

back. In de derde groep werden patiënten tijdens het

reiken manueel volgens het NDT-concept gefaciliteerd. 

De training van de controlegroepen was gebaseerd op

het NDT-concept269,270, standaard fysio- en ergotherapie

zonder specifieke balanstraining162 of training waarbij

geen reikbewegingen werden gevraagd121.

De evenwichtstraining van het zitten werd in de 

4 RCT’s121,162,269,270 5 dagen per week gegeven geduren-

de 30 minuten162 tot 2 uur269 per behandeling. De trai-

ningsperiode varieerde van 2121,162 tot 4269,270 weken. 

In deze 4 RCT’s269 waren in totaal 108 patiënten met

een CVA geïncludeerd. De onderzoekspopulaties liepen

uiteen van 20121,269 tot 40162 patiënten. Zij bevonden

zich bij aanvang van de studies gemiddeld tussen 

2 weken162 en 6,3 jaar121 na het ontstaan van het CVA.

De studies includeerden daarmee patiënten uit de 

subacute162, postacute269,270 en chronische fase.121

Inclusiecriteria voor deze gerandomiseerde studies

waren het zelfstandig kunnen zitten gedurende 1

minuut270 tot 20 minuten121, een asymmetrische zit-

houding162 of problemen bij het controleren van het

evenwicht van de romp tijdens het zitten.269

Statistisch significante effecten werden in deze 

4 gerandomiseerde studies gevonden voor romp-

balans269, gewichtname op de voeten (loading)121,

reikafstand van de niet-paretische arm121, neglect269 en

loopvaardigheid.269

Evenwicht in zit werd in deze studies gemeten met for-

ce plates (symmetrie in zit162,270), met ordinaal

geschaalde meetinstrumenten voor zitbalans en met de

Trunk Control Test (TCT)269 of via het meten van de

maximale reikafstand van de niet-paretische arm.121 In

de studie van de Seze et al.269 werd na 4 weken training

een positief verschil in effect gevonden ten opzichte

van de controlegroep van 14 punten op de TCT (range

0-100 punten) en 0,8 punten op de zespunts ordinaal

geschaalde Upright Equilibrium Index (UEI).269 De UEI

evalueert zes verschillende balans items in stand. Dit

positief effect was na 3 maanden nog wel aanwezig,

maar was statistisch niet meer significant.269

In een studie van Dean et al. nam de gewichtname op

de voeten (loading) voor de experimentele groep ruim

25 procent toe, terwijl de controlegroep geen verschil

in loading liet zien.121 Het verschil tussen experimen-

tele en controlegroep was duidelijk aanwezig voor

zowel reikafstand van de paretische arm in alle richtin-

gen als de tijd die nodig was om deze reikactiviteiten

uit te voeren.121 Mudie et al. gebruikten 3 verschillen-

de methoden om de symmetrische verdeling van het

gewicht in zittende houding te verbeteren.162

Ongeacht de gekozen methode verbeterden de 3 expe-

rimentele groepen tijdens de interventie van 2 weken.

De behandeling, gebaseerd op het NDT-concept, bleek

statistisch het meest effectief wat betreft verbetering

van symmetrie tijdens het zitten gedurende deze 2

weken. Na een follow-up van 12 weken bleken daaren-

tegen meer patiënten uit de feedbackgroep in staat om

in zittende positie het gewicht naar de paretische zijde

te verplaatsen.162 Tijdens de 4 weken durende inter-

ventie in de studie van de Seze et al.269 werd voor afna-

me van neglect een statistisch significant verschil

gevonden in het voordeel van de experimentele groep,

waarbij de rompbalans in zit werd getraind. Dit ver-

schil, gemeten met Bells Neglect Test, bedroeg 4,5 pun-

ten (range 0-35). 

In de studie van Mudie et al.162 resulteerde het effect

bovendien in een verbetering van de symmetrie van

het staan bij de feedbackgroep, terwijl in de studie van

Seze et al.269 loopvaardigheid, gemeten met de

Functional Ambulation Categories (FAC), meer in de

experimentele groep dan in de controlegroep toenam

(verschil 1,1 punten, range 0-5). Er werd echter geen

statistisch significant verschil aangetoond voor loop-

snelheid.121

E.2.2 Evaluatie (Oefenen van het evenwicht in zit)

De methodologische kwaliteit van de 4 RCT’s121,162,269,270

loopt uiteen van 4162 tot 7121 punten op de PEDro

schaal (range 0-10 punten).27 De studies zijn daarmee

van redelijke tot goede kwaliteit. De kritiek van de

werkgroep betreft het ontbreken van een intention-

to-treat analyse. Vooral het grote aantal drop-outs in

de studies van Mudie et al. (17%)162 en Pollock et al.

(29%)270 maakt de waarde van de geclaimde effecten

vooralsnog onzeker.

Doordat evenwicht op verschillende manieren en 

met verschillende meetinstrumenten is geëvalueerd,

was statistische pooling niet mogelijk. Mudie et al.

gebruikten het percentage gewicht dat tijdens het 

zitten op de paretische zijde werd genomen.162

De Seze et al. hanteerden klinisch toepasbare 
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meetinstrumenten voor balans (onder andere de

UEI).269 Dean et al.121 hadden loading op de voeten

gemeten en Pollock et al.270 gebruikten het percenta-

ge van het aantal pogingen waarin een ‘normale’

symmetrische gewichtsverdeling in zittende positie

kon worden bereikt. 

E.2.3 Conclusies (Oefenen van het evenwicht in zit)

In deze studies wordt aangetoond dat het reiken met

de niet-paretische hand in zittende positie bijdraagt

tot een betere controle over het behouden van de

symmetrie tijdens het zitten. Deze positieve effecten

lijken te gelden in de (sub)acute, postacute en chroni-

sche fase. Onduidelijk blijft welke vorm van even-

wichtstraining in zit een meerwaarde heeft ten

opzichte van een andere methode en of de effecten

ook resulteren in een verbetering van (op)staan, gaan

zitten en lopen.

E.2.4 Implicaties voor de behandeling (Oefenen 

van het evenwicht in zit)

Het trainen van evenwicht in zittende houding bij

patiënten met een CVA kan effectief zijn. Om dit effect

bij patiënten met een CVA te bereiken, is het noodza-

kelijk tijdens het reiken met de niet-paretische arm

buiten het steunvlak te komen (dat wil zeggen voor-

bij de eigen armlengte). Patiënten dienen bij het oefe-

nen zich tijdens het reiken bewust te zijn van de posi-

tie van hun lichaam. Geadviseerd wordt om tijdens

het oefenen te variëren met de plaatsing van de voe-

ten, snelheid, afstand en richtingen van het reiken. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling: 

(20) Evenwicht in zit (niveau 1)

Het is aangetoond dat reikoefeningen met de niet-pareti-

sche arm tijdens zitten, waarbij de patiënt leert om bui-

ten het steunvlak te reiken (voorbij de eigen armlengte)

en zich bewust is van zijn eigen lichaamspositie, een

positief effect heeft op het evenwicht tijdens zitten. 

Onduidelijk is of een beter evenwicht tijdens zitten ook

resulteert in een verbetering van (op)staan, gaan zitten

en lopen. 

E.2.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Oefenen 

van het evenwicht in zit)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van evenwichtstraining in zit (zie tabel 22).
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (onderste extremiteit)

Evenwicht in zit: 

• Trunk Control Test 

Evenwicht in stand:

• Berg Balance Scale 

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Evenwicht in zit:

• Trunk Impairment Scale

Evenwicht in stand:

• Timed Balance Test 

Transfer en Loopvaardigheid:

• Timed Up&Go-Test en/of

• Falls Efficacy Scale

Loopvaardigheid:

• Rivermead Mobility Index

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of

• Frenchay Activities index

Tabel 22. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van evenwichtstraining van het zitten.�



E.3 Oefenen van zelfstandig 
rolstoelrijden 

Patiënten met een CVA die niet in staat zijn om zich

lopend veilig te verplaatsen, krijgen meestal een rol-

stoel voorgeschreven. De doelen van de interventies

die gericht zijn op het verbeteren van de vaardigheid

met een rolstoel (rolstoeltraining) zijn binnen het ICF

onder te brengen in het domein d4750: ‘besturen van

door menskracht voortbewogen vervoermiddel’.8

Het leren voortbewegen in een handbewogen rolstoel

met de niet-paretische hand en voet in de (sub)acute

fase van het natuurlijk beloop is een controversieel

onderwerp bij de revalidatie van CVA-patiënten. De

discussie spitst zich toe op enerzijds de voordelen van

het vroegtijdig mobiliseren en initiëren van zelfstan-

digheid en anderzijds de nadelen ervan, zoals: 1) toe-

name van houdings- en bewegingstonus in de pareti-

sche zijde; 2) het ontstaan van een asymmetrische

zithouding en 3) vertraagd herstel van motorische

vaardigheden.271 Zo blijkt uit een enquête onder 

fysiotherapeuten, werkzaam binnen ziekenhuizen in

Groot-Brittannië, dat er momenteel geen consensus is

over het moment waarop, aan wie welk type rolstoel

het beste kan worden voorgeschreven.272

E.3.1 Wetenschappelijke evidentie (Oefenen van 

zelfstandig rolstoelrijden)

Naar training van het zelfstandig voortbewegen in

een handbewogen rolstoel zijn 1 RCT272 en 1 quasi-

experimentele studie273 verricht. De belangrijkste

kenmerken van de studies (waaronder de methodiolo-

gische kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel. 

In het gerandomiseerde onderzoek van de COSTAR-

groep (Collaborative Stroke Audit and Research) werd

de experimentele groep gedurende 8 weken gestimu-

leerd om zelfstandig de rolstoel voort te bewegen met

de niet-paretische zijde.272 De instructie voor het

voortbewegen van de rolstoel bestond uit het frequent

aanmoedigen van het gebruik van de niet-paretische

hand op het wiel en de niet-paretische voet op de

grond (trippelen). De controlegroep daarentegen

werd frequent ontmoedigd om de niet-paretische arm

en voet te gebruiken om de rolstoel te verplaatsen. Zij

werden gedurende 8 weken geduwd tijdens rolstoel-

verplaatsingen en tussen activiteiten door in een

comfortabele leunstoel geplaatst.272 Beide groepen

ondergingen in deze periode de reguliere fysiothera-

piebehandeling.

In een quasi-experimentele studie van Kirby et al.

werd geen interventie gegeven.273 Twee manieren van

rolstoelrijden werden met elkaar vergeleken: de ene

groep patiënten gebruikte alleen de niet-paretische

arm en voet om de rolstoel zelfstandig voort te bewe-

gen, de andere groep werd geïnstrueerd om de rol-

stoel met beide armen voort te bewegen. 

In de RCT werden 40 patiënten met een CVA geïnclu-

deerd.272 Patiënten bevonden zich bij aanvang van de

studie in de subacute fase (16 dagen na het ontstaan

van het CVA ). Inclusiecriterium in deze gerandomi-

seerde studie was de aanwezigheid van een goede zit-

balans.272 Exclusiecriteria waren de aanwezigheid van

een ernstig perceptueel neglect en het in staat zijn tot

zelfstandig lopen.

In de COSTAR-studie waarin de effecten onderzocht

werden van het al dan niet zelfstandig voortbewegen

door CVA -patiënten van de rolstoel met behulp van

de niet-paretische zijde werden, na 3 en 12 maanden,

geen nadelige effecten aangetoond voor houdings- en

bewegingstonus, gemeten met de Modified Ashworth

Scale.272 Evenmin werden er effecten aangetoond

voor activiteiten van het dagelijks leven, gemeten

met de Barthel Index en de Nottingham Extended

ADL-index. 

In een quasi-experimentele studie van Kirby et al. liet

de groep waarbij het voortbewegen met de rolstoel

werd aangeleerd met de niet-paretische arm en voet

meer problemen zien bij het navigeren dan de con-

trolegroep, die beide armen mocht gebruiken.273

Bovendien bleek bij eenhandig voortbewegen de snel-

heid lager en de afwijkingen in het sturen groter te

zijn. 

E.3.2 Evaluatie (Oefenen van zelfstandig 

rolstoelrijden)

Met 7 punten op de PEDro schaal (range 0-10)27 kan

de methologische kwaliteit in deze RCT272 als goed

geclassificeerd worden. 

Aangezien er slechts 1 RCT was, kon geen statistische

pooling plaatsvinden.

E.3.3 Conclusies (Oefenen van zelfstandig 

rolstoelrijden)

Op basis van 1 (kwalitatief goed geclassificeerde) RCT

kan geconcludeerd worden dat het niet aannemelijk

is dat het zich zelfstandig voortbewegen in een hand-

bewogen rolstoel met behulp van de niet-paretische
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Basismeetinstrumenten

Evenwicht in zit:
• Trunk Control Test 

ADL-zelfstandigheid:
• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen:
• Modified Ashworth Scale (elleboog en knie)

Snelheid met rolstoel: 
• Snelheid van voortbewegen met de rolstoel

Rolstoelvaardigheden:
• Circuit waarin vaardigheid voor rolstoelnavigatie 
kan worden geobserveerd (bochten draaien, over 
drempels rijden met rolstoel)

Uithoudingsvermogen: 
• Afleggen van een afgesproken afstand met de 
rolstoel

Evenwicht in zit:
• Trunk Impairment Scale

Bijzondere ADL-vaardigheden:
• Nottingham Extended ADL-index en/of 
• Frenchay Activities Index

arm en voet een nadelig effect heeft op toename van

houdings- en bewegingstonus in de paretische zijde.

Dit is onderzocht bij patiënten in de subacute fase.

Evenmin heeft deze manier van voortbewegen effect

op het veranderingen in ADL-zelfstandigheid. Wel zijn

er aanwijzingen dat patiënten tijdens het rolstoelrij-

den beter in staat zijn om bimanueel te sturen. 

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen welke patiën-

ten, in welk type rolstoel en in welke fase van de reva-

lidatie gebruik moeten maken van een zelfstandige

voortbeweging in een handbewogen rolstoel. Er is

geen onderzoek gevonden naar de effecten van rol-

stoeltraining bij patiënten met een visueel spatiële

stoornis (neglect).

E.3.4 Implicaties voor de behandeling (Oefenen 

van zelfstandig rolstoelrijden)

Met de huidige onderzoeksgegevens zijn geen nadeli-

ge effecten gevonden voor het zelfstandig voortbewe-

gen van een handbewogen rolstoel met de niet-pare-

tische arm en voet. Geadviseerd wordt de keuze ten

aanzien van voortbeweging in de rolstoel op de wen-

sen van de patiënt af te stemmen. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbevelingen:

(21) Asymmetrisch voortbewegen van een hand-

bewogen rolstoel (niveau 2)

Het is aannemelijk dat het asymmetrisch voortbewe-

gen van de handbewogen rolstoel met de niet-pareti-

sche hand en voet bij CVA -patiënten met een niet

inzetbare paretische arm in de subacute fase, niet

leidt tot een verhoging van spasticiteit van de pareti-

sche zijde en herstel van ADL.

(22) Het inschakelen van de paretische arm (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het inschakelen van de

inzetbare paretische arm tijdens het rolstoelrijden

leidt tot minder fouten in het stuurgedrag.

E.3.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Oefenen 

van zelfstandig rolstoelrijden)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van het oefenen van zelfstandig rolstoelrijden

(zie tabel 23).
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Tabel 23. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het oefenen van zelfstandig rolstoelrijden.
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E.4 Oefenen van opstaan en gaan 
zitten 

Opstaan en gaan zitten kan worden gedefinieerd als

‘het verplaatsen van het lichaamszwaartepunt (LZP)

van zittende naar staande positie en visa versa zonder

verlies van evenwicht’.274

De doelen van deze interventie zijn in de ICF-termino-

logie te classificeren in het domein d4103 ‘verande-

ren van zit naar andere houding’, en het gaan zitten

in d4104 ‘veranderen van stand naar andere hou-

ding’.8

Zelfstandig kunnen opstaan is essentieel binnen veel

activiteiten van het ADL, zoals tijdens aankleden, toi-

letbezoek en lopen.275 Aspecten die opstaan beïnvloe-

den kunnen worden ingedeeld naar factoren die gere-

lateerd zijn aan de stoel (bijvoorbeeld hoogte van de

zitting), de patiënt (bijvoorbeeld spierkracht been-

musculatuur) of aan de uitgevoerde strategie (bijvoor-

beeld snelheid, voetplaatsing of aandacht).274

In deze paragraaf worden de effecten van het oefenen

van de houdingsveranderingen opstaan en gaan zit-

ten nader beschreven.

E.4.1 Wetenschappelijke evidentie (Oefenen van 

opstaan en gaan zitten)

Naar het oefenen van opstaan en gaan zitten zijn 5

RCT’s verricht.120,121,270,276,277 De belangrijkste ken-

merken van de studies (waaronder de methodiologi-

sche kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel. Er

is bovendien 1 follow-up studie uitgevoerd die de

effecten van oefentherapie voor opstaan en gaan zit-

ten na 3 jaar heeft geëvalueerd.278

In de 5 RCT’s oefenden de patiënten uit de experimen-

tele groepen de houdingsveranderingen opstaan en

gaan zitten met de voeten op force plates.120,121,270,

276,277 In deze experimentele groepen werd visuele

feedback gegeven van de kracht die de voeten van de

patiënten op 2 afzonderlijke force plates uitoefenden.

Hiermee kon de mate van symmetrische verdeling

van het gewicht beoordeeld worden. Dean et al. lie-

ten de patiënten uit de experimentele groep opstaan

oefenen vanaf stoelen met verschillende zithoog-

ten.120 In deze studie kreeg de controlegroep training

die was gericht op het verbeteren van armkracht.120

In een andere studie van Dean et al. kreeg de contro-

legroep een placebobehandeling waarbij de patiënten

eenvoudige motorische handelingen met de niet-aan-

gedane arm moesten uitvoeren.121 De therapie in de

controlegroepen van de andere 3 RCT’s bestond uit

conventionele therapie die was gebaseerd op het

Motor Relearning Programme (MRP)277, op het NDT-

concept270 of op een eclectische benadering.276

De training werd 5276 tot 15277 keer per week gegeven

in behandelsessies van 15 tot 30 minuten. De trai-

ningsperiode besloeg 2121 tot 6277 weken. 

In de 5 RCT’s waren in totaal 156 patiënten met een

CVA geïncludeerd.120,121,270,276,277

De onderzoekspopulaties liepen uiteen van minimaal

12120 tot maximaal 54276 patiënten. Zij bevonden

zich bij aanvang van de studie gemiddeld tussen 38

dagen277 en 6,3 jaar121 na het ontstaan van het CVA .

De 5 studies includeerden daarmee patiënten met een

CVA uit de postacute270,276,277 en chronische

fase.120,121 In deze gerandomiseerde studies waren de

inclusiecriteria: 1) ongesteund kunnen zitten gedu-

rende 1 minuut270 tot 20121 minuten; 2) zelfstandig

kunnen opstaan vanuit een stoel276,277; 3) zelfstandig

kunnen lopen met of zonder loophulpmiddel120,276

of 4) maximaal 10 stappen kunnen lopen270.

Gecontroleerd onderzoek suggereert dat het systema-

tisch trainen van opstaan en gaan zitten resulteert in

een statistisch significante verbetering in: 1) de sym-

metrie van evenwicht tijdens opstaan120,121,276,277 en

gaan zitten276,277; 2) de ernst van parese277; 3) de

snelheid van opstaan278, 276 en gaan zitten276,278; 4)

de loopsnelheid120; 5) het uithoudingsvermogen120

en 6) de valfrequentie276. 

Bovendien waren de patiënten uit de experimentele

groepen in 4 van de 5 RCT’s na afloop van de interven-

tie in staat om relatief meer gewicht (8-25 %) op het

paretische been te nemen dan patiënten in de contro-

legroepen.120,121,276,277 In de studie van Pollock et al.

kon echter tijdens deze houdingsveranderingen geen

verschil worden aangetoond voor symmetrische ver-

deling van het gewicht in het voordeel van experi-

mentele of controlegroep.270

De follow-up-meting in de studie van Cheng et al.

toonde aan dat het positieve effect op de bilaterale

gewichtsverdeling in stand na verloop van 6 maan-

den nog aanwezig was.276 In de studie van Engardt

daarentegen was het direct na de interventie aange-

toonde effect voor symmetrische verdeling van het

gewicht na een follow-up van 33 maanden niet meer

statistisch significant aanwezig.278 Wel bleek in zowel

de studie van Cheng et al.276 als die van Engardt278

de snelheid van opstaan en gaan zitten, respectieve-
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lijk 6 en 33 maanden na het beëindigen van de inter-

ventie, nog steeds hoger te zijn bij de experimentele

groepen. 

De houdingsveranderingen opstaan en gaan zitten

werden in de 5 RCT’s gemeten op force plates door het

bepalen van de mate van symmetrische verdeling van

het gewicht over beide voeten.120,121,270,276,277

Daarnaast gebruikten Engardt et al. ook de Motor

Assessment Scale (MAS).277 

De frequentie van vallen bleek in 1 RCT statistisch sig-

nificant te zijn afgenomen.276 In de studie van Cheng

et al. bleek 6 maanden na het starten van de inter-

ventiestudie de valfrequentie van de patiënten uit de

experimentele groep duidelijk lager te zijn (25%) dan

in de controlegroep.276 Dean et al. vonden voor loop-

snelheid een verbetering van 0,23 m/s voor lopen

zonder hulpmiddelen en 0,07 m/s voor lopen met

hulpmiddelen in het voordeel van de experimentele

groep.120 Ook vonden zij voor uithoudingsvermogen,

gemeten met de 6-minuten looptest een verbetering

ten opzichte van de controlegroep van 37,4 meter.120

Geen statistisch significant verschil ten opzichte van

patiënten uit de controlegroep werd in de studie van

Engardt et al. direct na de trainingsfase gevonden

voor ADL-zelfstandigheid, gemeten met de Barthel

Index.277

E.4.2 Evaluatie (Oefenen van opstaan en gaan zitten)

De methologische kwaliteit van de 5 RCT’s loopt uit-

een van 5 tot 7 punten op de PEDro schaal (range 0-10

punten).27 Zie tabel 24, 25 en 26. De studies zijn daar-

mee van redelijke120,277 tot goede121,270,276 kwaliteit.

De kritiek van de werkgroep betreft het ontbreken

van een intention-to-treat analyse.120,121,270,276,277

Bovendien maakt het hoge percentage drop-outs in

de studies van Dean et al.120 (25%) en Pollock et

al.270 (29%) en het ontbreken van een correcte 

procedure voor randomisatie in 2276 van de 5 RCT’s277

de waarde van de geclaimde effecten vooralsnog

onzeker. 

In tabel 24 zijn de kwantitatieve analyses weergegeven

voor enerzijds de ratio van gewichtsverdeling over

beide voeten tijdens opstaan en gaan zitten en ander-

zijds voor de snelheid waarmee opstaan en gaan zitten

worden uitgevoerd. Pooling van 4 RCT’s liet een

statistisch significante overall effect size zien voor

symmetrie tijdens zowel opstaan (SES 0,92; 95%-CI:

0,54-1,29)120,121,276,277 als gaan zitten (SES 0,92; 95%-

CI: 0,50-1,35).276,277 Omgerekend naar een gewogen

procentuele verandering, impliceren de gevonden

effect sizes een gemiddelde verbetering van symme-

trie voor opstaan van 15 procent en voor gaan zitten

18 procent ten opzichte van de controlegroep die niet

specifiek hierop werd getraind. 
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Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Engardt et al. Ratio BWD 6 weken 21 / 21 0,18 / 0,17 0,4 - 0,15 = 0,25 1,40 0,72 - 2,08

1993 

Cheng et al. VDF LR 3 weken 30 / 24 18,9 / 17,9 -10,9 - (-0,6) = 10,3 0,55 0,00 - 1,10

2001

Dean et al. PV GRF 2 weken 10 / 10 9,6 / 6,0 8 - 0 = 8 0,96 0,03 - 1,89

1997

Dean et al. PV GRF 4 weken 6 / 6 8,8 / 11,2 13,6 - 0,5 = 13,1 1,18 -0,28 - 2,62

2000

SES (fixed) 67 / 61 0,92 0,54 - 1,29

Tabel 24. Symmetrie tijdens opstaan.
�
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Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Engardt et al. Ratio BWD 6 weken 21 / 21 0,17 / 0,25 0,38 - 0,12 = 0,26 1,19 0,53 - 1,85

1993 

Cheng et al. VFD LR 3 weken 30 / 24 17,2 / 16,3 -14,2 - (-1,7) = 12,5 0,73 0,18 - 1,29

2001

SES (fixed) 51 / 45 0,92 0,50 - 1,35

Tabel 26. Symmetrie tijdens gaan zitten.

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat follow-up

Engardt seconden 33 maanden 16 / 14 1,0 / 0,8 0,6 - (-0,2) = 0,8 0,85 0,10 - 1,60

1994 

Cheng et al . seconden 6 maanden 30 / 24 1,3 / 1,6 1,4 - (0,4) = 1,0 0,68 0,13 - 1,24

2001

SES (fixed) 46 / 38 0,74 0,30 - 1,19

Tabel 25. Snelheid van opstaan.

Statistische pooling van de RCT’s liet voor snelheid

waarmee de houdingsverandering ‘opstaan’ werd uit-

gevoerd eveneens een statistisch significante overall

effect size zien (SES 0,74; 95%-CI: 0,30-1,19).276,278 Dit

impliceert een verbetering van het opstaan van 0,92 s

(25%). 

Voor snelheid van het gaan zitten bleken de 2 RCT’s

niet homogeen te zijn.276,278 Het random model

bleek statistisch significant te zijn.

Sensitiviteitsanalyse naar de mogelijke factoren die

deze heterogeniteit konden veroorzaken, heeft niet

plaatsgevonden.

�
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E.4.3 Conclusies (Oefenen van opstaan en gaan 

zitten)

Geconcludeerd kan worden dat het specifiek trainen

van opstaan en gaan zitten effectief is voor het verbete-

ren van de links-rechtssymmetrie van verdeling van

het gewicht over beide voeten en de snelheid van

opstaan. Deze effecten lijken te gelden voor zowel de

postacute als de chronische fase na het CVA. Het is ech-

ter onduidelijk of deze effecten na het beëindigen van

de interventie ook blijvend van aard zijn. De grotere

stabiliteit en hogere snelheden van verplaatsing van

het lichaamszwaartepunt tijdens opstaan en gaan zit-

ten lijken te resulteren in een verminderd risico op val-

len bij patiënten met een CVA tijdens deze houdingsver-

anderingen. Onduidelijk is of deze effecten blijvend

van aard zijn en resulteren in verbeteringen van ADL-

zelfstandigheid die gerelateerd zijn aan opstaan en zit-

ten, zoals toiletgang en hoge en lage transfers.

E.4.4 Implicaties voor de behandeling (Oefenen 

van opstaan en gaan zitten)

Op basis van de huidige kennis adviseert de werk-

groep bij patiënten in de postacute en chronische

fase, ten behoeve van een meer gelijkmatige links-

rechtsverdeling van het lichaamsgewicht tijdens

opstaan en gaan zitten, deze houdingsveranderingen

30 minuten per dag gedurende enkele weken te oefe-

nen in meerdere behandelsessies. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbevelingen: 

(23) Symmetrisch opstaan en gaan zitten (niveau 1)

Het is aangetoond dat oefenen van symmetrisch

opstaan en gaan zitten een positief effect heeft op een

gelijkmatige links-rechtsverdeling van het lichaamsge-

wicht tijdens deze houdingsveranderingen en op de

snelheid waarmee deze activiteiten worden uitgevoerd. 

Dit effect is aangetoond bij patiënten in de postacute

en chronische fase. 

Onduidelijk is of de effecten op snelheid van opstaan

en gaan zitten na het beëindigen van de interventie

ook blijvend van aard zijn.

(24) Preventie van vallen bij opstaan en gaan zit-

ten (niveau 2)

Het is aannemelijk dat de positieve effecten op hou-

dingssymmetrie en snelheidstoename van symme-

trisch opstaan en gaan zitten tot een afname leiden

van de incidentie van vallen tijdens opstaan en gaan

zitten. 

E.4.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Oefenen 

van opstaan en gaan zitten)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van het oefenen van opstaan en gaan zitten

(zie tabel 27).
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (onderste extremiteit)

Evenwicht:

•  Berg Balance Scale 

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Evenwicht:

• Timed Balance Scale

Transfer en Loopvaardigheid:

• Timed Up&Go-Test en/of 

• Falls Efficacy Scale

Loopvaardigheid:

• Rivermead Mobility Index

Uithoudingsvermogen:

• 6-minuten looptest

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of 

• Frenchay Activities Index

Tabel 27. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het oefenen van opstaan en gaan zitten.�



E.5 Oefenen van houdingscontrole 
met visuele feedback tijdens 
staan op een krachtenplatform

Visuele feedback (VF) kan gebruikt worden ter onder-

steuning van training van symmetrie tijdens het

staan op een krachtenplatform. 

De doelstelling van deze interventie is in de ICF-termi-

nologie onder te brengen in het domein d4154:

‘handhaven van staande houding’.8

Het krachtenplatform bestaat uit twee afzonderlijke

force plates en geeft een globale representatie van de

verticale projectie van het lichaamszwaartepunt (LZP)

op het steunvlak. Deze projectie valt tijdens het bila-

terale staan ter hoogte van het os naviculare tussen

beide voeten.279 Het platform is verbonden met een

computerscherm, waarop de projectie van het LZP

gevisualiseerd wordt. De patiënt staat met elke voet

op een force plate en wordt geïnstrueerd om tijdens

de training de voeten niet te verplaatsen. De patiënt

wordt gevraagd met behulp van deze visuele feedback

het gewicht symmetrisch over beide benen te verde-

len.280

In deze paragraaf zal houdingscontrole worden gede-

finieerd als ‘het bereiken, handhaven of herstellen

van een stabiele houding of activiteit’.267 De effecten

van houdingscontrole met behulp van VF tijdens het

staan op een krachtenplatform worden in deze para-

graaf nader beschreven.

E.5.1 Wetenschappelijke evidentie (Oefenen van 

houdingscontrole met visuele feedback tijdens

staan op een krachtenplatform)

Naar het gebruik van training van houdingscontrole

met visuele feedback op een krachtenplatform zijn 7

RCT’s281-287 en 1 quasi-experimentele studie117 ver-

richt. De belangrijkste kenmerken van de studies

(waaronder de methodiologische kwaliteit) staan ver-

meld in de overzichtstabel.

De experimentele groepen van de 7 RCT’s ondergingen

training met visuele feedback tijdens het staan op een

krachtenplatform.281-287 De patiënten in de experi-

mentele groepen werden geïnstrueerd een symmetri-

sche verdeling van het gewicht in stand te handha-

ven281,283,285-287, dan wel het gewicht in stand naar

de hemiplegische zijde te verplaatsen.282,284 In deze

studies werden verschillende systemen gebruikt, zoals

de Standing Feedback Trainer281, Nottingham Balance

Platform283 en Balance Master.282,284,287

De controlegroepen in 5 van de 7 RCT’s kregen con-

ventionele oefentherapie, waarbij de training op de

vaste ondergrond gegeven werd.282,284-287 De contro-

legroep in de studie van Sackley et al. kreeg training

met placebo-feedback op een krachtenplatform.283 In

de studie van Wong et al. stonden de patiënten van

de controlegroep in een sta-unit zonder force pla-

tes.281

In de quasi-experimentele studie van Winstein et al.

werd het effect vergeleken tussen training op een

Standing Feedback Trainer en conventionele balans-

training.117

De feedbacktraining werd 3282,283 tot 10285 keer per

week gegeven in behandelingen van ongeveer 40

minuten (range van 15285 tot 60281,283 minuten). De

trainingsperiode varieerde van minimaal 2285 tot

maximaal 8284 weken (mediaan = 4 weken). 

In de 7 RCT’s waren in totaal 184 patiënten met een

CVA geïncludeerd.281-287 De grootte van de onder-

zoekspopulaties liep uiteen van 10286 tot 60281

patiënten. Patiënten bevonden zich bij aanvang van

de studies gemiddeld 33 dagen287 tot 18 maanden286

na het ontstaan van het CVA. De studies includeerden

daarmee patiënten uit de postacute282-285,287 en chro-

nische fase.281,286 Het inclusiecriterium voor deze

gerandomiseerde studies was het zelfstandig kunnen

staan met of zonder hulpmiddel gedurende 1283-285 of

2282 minuten.

In zes van de 7 RCT’s had VF een meerwaarde boven

conventionele fysiotherapeutische behandelvor-

men.281-286

Training van het staan met visuele feedback op een

krachtenplatform resulteert volgens Sackley et al. in

verbeteringen in ADL- en loopvaardigheid.283 Verder

heeft feedbacktraining volgens Sackley et al.283 als

geïntegreerd onderdeel van de reguliere fysiotherapie-

behandeling een groter effect dan conventionele fysi-

otherapeutische evenwichtstraining alleen.280

De veranderingen van houdingscontrole werden geë-

valueerd met behulp van de Berg Balance

Scale282,284,287 en het meten van de mate van hou-

dingszwaai (postural sway)285,287, of symmetrie van

het staan (postural symmetry)281,283,286.

De positieve effecten van training van houdingscon-

trole met visuele feedback op een krachtenplatform

voor ADL, gemeten met de Nottingham Extended ADL-

index, vertalen zich in 2,5 punten (25%) op een

schaal van 10 punten in de RCT van Sackley et al.283
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Sackley et al. toonden tevens statistisch significante

effecten aan voor de Rivermead Motor Assessment

(RMA).283 De RMA meet onder andere zitten, transfers

en loopvaardigheid. Drie RCT’s beoordeelden het

effect van de training met de Timed Up&Go-Test

(TUG) en konden geen statistisch significante verschil-

len tussen experimentele en controlegroep

aantonen.282,284,287 In de RCT’s van Walker et al.284

en Grant et al.287 en in de quasi-experimentele studie

van Winstein et al.117 werden geen statistisch signifi-

cante effecten aangetoond voor loopsnelheid. 

E.5.2 Evaluatie (Oefenen van houdingscontrole 

met visuele feedback tijdens staan op een 

krachtenplatform)

De methologische kwaliteit van de 7 RCT’s loopt uit-

een van 4284,285 tot 6283 punten op de PEDro schaal

(range 0-10 punten)27 en wordt weergegeven in tabel

28. De studies zijn daarmee van redelijke284,285,287 tot

goede283 kwaliteit. De kritiek van de werkgroep

betreft het ontbreken van een juiste randomisatiepro-

cedure en een intention-to-treat analyse.281-285,287

Bovendien waren in 4 van de 7 RCT’s de onderzoekers

niet geblindeerd.281,282,284,285
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Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Postural sway/ 

symmetry

Shumway- Postural 2 weken 8 / 8 6,46 / 4,69 -1,67 - (-3,75) = 2,08 0,35 -0,64 - 1,34

Cook et al. sway

1988

Wong et al. Postural 3-4 weken 30 / 30 10,8 / 10 13,3 - 6,9 = 6,4 0,61 0,09 - 1,12

1997 symmetry

Sackley& Body weight 4 weken 12 / 12 0,07 / 0,05 0,13 - 0,08 = 0,05 0,79 -0,04 - 1,63

Lincoln ratio

1997

Lin & Postural 4 weken 5 / 5 0,10 / 0,13 0,63 - 0,84 = 0,21 1,63 0,16 - 3,11

Chung symmetry

1998

Grant et al. Postural 3-8 weken 8 / 8 0,05 / 0,09 0,08 - 0,13 = -0,05 -0,65 -1,66 - 0,36

1997 sway

SES (fixed) Postural 63 / 63 0,50 0,14 - 0,87

sway/

symmetry

Berg Balance Scale

Grant et al. BBS 3-8 weken 8 / 8 2,1 / 4,2 8,3 - 9,5 = -1,2 -0,34 -1,33 - 0,65

1997

Walker et al. BBS 3-8 weken 16 / 14 7,5 / 13,4 10,7 - 10,4 = 0,3 0,03 -0,69 - 0,74

2000

Geiger et al. BBS 4 weken 7 / 6 7,72 / 8,64 4,21 - 7,66 = -3,45 -0,39 -1,50 - 0,71

2001

SES (fixed) BBS 31 / 28 -0,16 -0,68 - 0,35

Tabel 28. Houdingscontrole.
�
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De kwantitatieve analyse wordt weergeven in tabel

28. Pooling was voor zowel postural sway als postural

symmetry, als voor de Berg Balance Scale mogelijk.

Statistische pooling van de individuele effectmaten

wat betreft postural sway en postural symmetry liet

een statistisch significante homogene overall effect

size zien in het voordeel van de visuele feedback trai-

ning (SES 0,50; 95%-CI: 0,14-0,87).281,283,285-287

Wanneer deze effect sizes worden vertaald naar een

gewogen procentuele verbetering, dan impliceert dit

een gemiddelde verbetering van 5 procent wat betreft

symmetrie van het evenwicht. Pooling van de studies

voor houdingscontrole, gemeten met de Berg Balance

Scale, liet een niet statistisch significante effect size

zien (SES-0,16; 95%-CI: -0,68-0,35).282,284,287 Voor de

uitkomstmaat ‘transfer en loopvaardigheid’, gemeten

met de Timed Up&Go-Test bleken de populatiestudies

niet homogeen te zijn. Sensitiviteitsanalyse heeft niet

plaatsgevonden.

E.5.3 Conclusies (Oefenen van houdingscontrole 

met visuele feedback tijdens staan op een 

krachtenplatform)

Geconcludeerd kan worden dat bij CVA -patiënten

training van houdingscontrole tijdens staan met

behulp van visuele feedback op een krachtenplatform

(force plates) een geringe meerwaarde heeft ten

opzichte van conventionele trainingsvormen van het

evenwicht. Er zijn kleine effecten (2-6%) wat betreft

de symmetrie van verdeling van het gewicht tussen

de hemiplegische en niet hemiplegische zijde tijdens

bilateraal staan. Bovendien zijn de effecten vooral

aangetoond bij patiënten in de postacute fase. In hoe-

verre deze verbeterde symmetrie resulteert in een

betere loopvaardigheid is nog onduidelijk. Er zijn

aanwijzingen dat de verbetering in links-rechtssym-

metrie ten koste gaat van de snelheid tijdens lopen,

opstaan en gaan zitten. De betekenis van links-rechts-

symmetrie voor het evenwicht, in termen van veilig-

heid en efficiëntie, is nog onduidelijk.

E.5.4 Implicaties voor de behandeling (Oefenen 

van houdingscontrole met visuele feed back 

tijdens staan op een krachtenplatform)

Geadviseerd wordt om houdingscontrole tijdens

staan op een krachtenplatform met behulp van visu-

ele feedback te trainen als een geïntegreerd onderdeel

van de reguliere therapie. Op basis van de huidige

kennis adviseert de werkgroep dagelijkse training,

gedurende enkele weken, in een of meer behandelin-

14

KNGF-richtlijn Beroerte – Verantwoording en Toelichting – Map E

Tabel 29. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het oefenen van houdingscontrole met visuele feed-

back tijdens staan op een krachtenplatform.

Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (onderste extremiteit)

Evenwicht:

• Berg Balance Scale 

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Evenwicht:

• Timed Balance Scale

Transfer en Loopvaardigheid:

• Timed Up&Go-Test en/of

• Falls Efficacy Scale

Loopvaardigheid:

• Rivermead Mobility Index

Uithoudingsvermogen: 

• 6-minuten looptest

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of 

• Frenchay Activities Index

�



gen. Bovengenoemde effecten zijn alleen aangetoond

bij patiënten die zich in de postacute fase van het

natuurlijk beloop bevonden en in staat waren om

minimaal 1 minuut te staan, eventueel met hulpmid-

del. Het is onduidelijk in hoeverre deze effecten kun-

nen worden gegeneraliseerd naar patiënten die zich

in de chronische fase bevinden, of naar patiënten die

niet in staat zijn om minimaal 1 minuut te zitten of

zonder hulpmiddel te staan. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(25) Force plates met visuele feedback (niveau 1)

Het is aangetoond dat training van houdingscontrole

van het staan op force plates (krachtenplatform) met

behulp van visuele feedback (computerscherm) een

positief effect heeft op de verdeling van het lichaams-

gewicht tussen hemiplegische en niet-hemiplegische

been tijdens het bilateraal staan bij patiënten in de

postacute fase. 

Onduidelijk is in hoeverre deze effecten resulteren in

een betere loopvaardigheid. 

E.5.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Oefenen 

van houdingscontrole met visuele feed back 

tijdens staan op een krachtenplatform)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van het oefenen van de houdingscontrole

met visuele feedback tijdens staan op een krachten-

platform (zie tabel 29).

E.6 Trainen van spierkracht en uit
houdingsvermogen

Patiënten met een CVA blijken, vergeleken met gezon-

de leeftijdsgenoten, vaak last te hebben van een ver-

minderde conditie.288 Naast een afgenomen spier-

kracht blijkt vaak cardiale co-morbiditeit bij te dragen

aan een verminderd uithoudingsvermogen en een

verminderde actieradius.254 Dit resulteert op zich

weer in een verminderde zelfstandigheid bij het uit-

voeren van vooral bijzondere ADL-activiteiten, zoals

boodschappen doen.210 Daar tegenover staat dat, als

gevolg van de hemiplegie, relatief meer energie nodig

is om voort te bewegen.289,290 Vermoeidheid is dan

ook een veelvoorkomende klacht bij CVA -patiënten. 

Krachttraining is binnen de revalidatie van CVA -

patiënten een controversieel onderwerp. In een aan-

tal neurologische behandelconcepten wordt er vanuit

gegaan dat krachttraining zal leiden tot een patholo-

gische en ongewenste tonusverhoging die het herstel-

proces in de weg zou staan. Derhalve wordt kracht-

training ontraden.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen trainings-

programma’s die gericht zijn op het verbeteren van

spierkracht (krachttraining) en programma’s die

gericht zijn op het verbeteren van uithoudingsvermo-

gen (duurtraining).

Krachttraining wordt gedefinieerd als het isometrisch

of isokinetisch versterken van spieren door middel

van statische of repeterende excentrische en/of con-

centrische weerstandsoefeningen, al dan niet met

gespecialiseerde apparatuur.291(p.4) 

Duurtraining wordt omschreven als een trainings-

vorm die primair tot doel heeft het uithoudingsver-

mogen te verbeteren. Deze duurtraining wordt door-

gaans gegeven met behulp van een loopband, roei- of

fietsergometer, vaak aangevuld met ADL-gerichte

oefenvormen, waarbij de herhalingsfrequentie cen-

traal staat, zoals opstaan en gaan zitten, steps en/of of

traplopen.291(p.4) De doelen van deze interventies zijn

binnen de ICF te classificeren in de volgende domei-

nen: b730 tot en met b749 ‘spierfuncties’ en b455

‘inspanningstolerantie’.8 In deze paragraaf wordt de

evidentie van zowel krachttraining als duurtraining

bij patiënten met een CVA beschreven. Indien een

combinatie van kracht- en duurtraining gegeven

werd, werd de studie ingedeeld naar de trainingsvorm

waar meer dan 50 procent van de tijd aan werd

besteed.

E.6.1 Wetenschappelijke evidentie (Trainen van 

spierkracht en uithoudingsvermogen)

Naar de effecten van krachttraining zijn 5 RCT’s292-296,

2 quasi-experimentele studies 297,298 en 3 pre-experi-

mentele studies299-301 verricht en naar de effecten van

duurtraining 5 RCT’s89,120,302-304, 1 quasi-experimente-

le305 en 1 pre-experimentele studie306. De belangrijk-

ste kenmerken van de studies (waaronder de metho-

diologische kwaliteit) staan vermeld in de

overzichtstabel. 

Krachttraining werd in de 5 RCT’s aan de patiënten uit

de experimentele groep gegeven met behulp van: 

1) de Kinetron, een isokinetisch trainingsapparaat;292,295

2) een legpress-apparaat (Elgin-table);294 3) functione-

le krachttraining, zoals traplopen en fietsen296 en 

4) statische krachttraining voor de onderste extremi-

teiten met behulp van visuele feedback293. 
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De controlegroepen kregen: 1) niet-intensieve con-

ventionele therapie;292,295 2) functionele training;294

3) statische krachttraining voor de bovenste extremi-

teiten met behulp van visuele feedback293 of 4) geen

fysiotherapiebehandeling.296,304

Duurtraining werd gegeven in 5 RCT’s.89,120,302-304 De

patiënten in de experimentele groepen trainden het

uithoudingsvermogen met behulp van: 1) fitness-

apparatuur, zoals een fietsergometer;302,304 2) een

home-based oefenprogramma, met het accent op

balans, kracht en uithoudingsvermogen;303 3) loop-

training op een loopband89 en 4) circuittraining met

10 workstations, gericht op onder andere opstaan en

gaan zitten, lopen op een loopband en lopen over

diverse oppervlakten.120

De controlegroepen in deze 5 RCT’s89,120,302-304 kre-

gen: 1) een gestandaardiseerd oefenprogramma met

passieve bewegingen van de extremiteiten;302 2) con-

ventionele fysiotherapie;89,303 3) een circuittraining

met workstations gericht op de bovenste extremitei-

ten120 of 4) geen fysiotherapiebehandeling.304

De trainingsfrequentie in de 10 RCT’s89,120,292-296,302-

304 varieerde van 2292 tot 5295 keer per week met een

behandelduur van 30302 tot 9089,295,303 minuten. De

trainingsperiode duurde minimaal 2295 tot maximaal

12304 weken.

In de 10 RCT’s waren 290 patiënten met een CVA geïn-

cludeerd.89,120,292-296,302-304 De onderzoekspopulaties

varieerden van 12120 tot 77294 patiënten. Bij aanvang

van de studies bevonden zij zich 1 week89 tot 8

jaar120,293,296,302,304 na het ontstaan van het CVA . De

studies includeerden patiënten uit de (sub)acute89,

postacute292,294,303 en chronische120,293,296,302,304

fase. In 1 RCT werd dit niet nader gespecificeerd.295

In alle 10 RCT’s werd de kracht- en/of duurtraining

gegeven voor de grote spiergroepen van de onderste

extremiteiten.89,120,292-296,302-304 Alleen in de RCT van

Bourbonnais et al.293 en de quasi-experimentele 

studie van Bütefisch et al.298 werden spieren van de

bovenste extremiteiten getraind en in de RCT van

Duncan et al.303 werd een combinatie van duurtrai-

ning voor de bovenste en onderste extremiteiten

gegeven. 

Positieve effecten zijn in de RCT’s aangetoond voor: 

1) spierkracht van de benen, gemeten met: a) een leg-

press (Elgin-table294 of LifeFitness304); b) de Cybex II

(isokinetische dynamometer)296 of c) een krachten-

platform (bodemreactie krachten) tijdens opstaan en

gaan zitten120; 2) uithoudingsvermogen, gemeten

met: a) een VO2 max-meting;302,304 b) een 2-minuten

looptest293 of c) een 6-minuten looptest;120,303

3) evenwicht, gemeten met de Berg Balance Scale;303

4) comfortabele loopsnelheid, gemeten over een

afstand van 22296, 12293, 10120,303 of 4 meter89 en 

5) ADL-zelfstandigheid, gemeten met een niet nader

omschreven test.294

Daarentegen werden in de RCT’s geen differentiële

effecten aangetoond voor: 1) staplengte;295 2) spasti-

citeit in de quadriceps- en de kuitmusculatuur, geme-

ten met respectievelijk de pendulumtest296 en een

passieve rektest296; 3) loopvaardigheid, gemeten met

het Functional Ambulation Profile (FAP)292 of met de

Timed Up&Go-Test293 en 4) ADL-zelfstandigheid,

gemeten met de Barthel Index303 en de Lawton

Instrumental ADL-scale.303

Tegenstrijdige effecten werden gevonden voor het

Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (BFM), waarbij

zowel positieve303 als geen89,293,302 verschillen wer-

den gevonden.

In een quasi-experimentele studie laten Engardt et al.

zien dat excentrische krachttraining voor de onderste

extremiteiten meer effectief is dan concentrische trai-

ning.297 Evenzo laten Kelly et al. in een studie van

quasi-experimentele aard zien dat duurtraining leidt

tot een groter uithoudingsvermogen en krachttrai-

ning tot een betere spierkracht.305 Dit laatste sugge-

reert dat duur- en krachttraining specifiek werken en

nauwelijks naar elkaar generaliseren.

E.6.2 Evaluatie (Trainen van spierkracht en 

uithoudingsvermogen)

De methologische kwaliteit van geïncludeerde studies

varieert van 3295,296 tot 7303 punten op de PEDro

schaal (range 0-10)27. De kwaliteit van de RCT’s kan

daarmee van slecht295,296 tot goed303 worden geclassi-

ficeerd. 

De kwantitatieve analyse van kracht- en duurtraining

wordt weergeven in tabel 30 t/m 33.

Bij krachttraining was pooling alleen mogelijk voor

spierkracht van de onderste extremiteiten en voor

comfortabele loopsnelheid. Bij duurtraining werd

pooling alleen uitgevoerd voor uithoudingsvermogen

en comfortabele loopsnelheid.

Bij krachttraining liet pooling van de individuele

effectmaten een statistisch significante homogene

overall effect size zien voor spierkracht van het pareti-
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sche been in het voordeel van de groep die spierver-

sterkende oefeningen kreeg (SES 0,56; 95%-CI: 0,07-

1,05).294,296 Indien het effect omgerekend wordt naar

een gewogen percentuele verandering, dan komt dit

overeen met 44 procent verbetering van spierkracht

van het paretische been in het voordeel van de op

kracht getrainde groep. 

Pooling bij krachttraining voor comfortabele loop-

snelheid liet eveneens een statistisch significante

homogene overall effect size zien (SES 0,60; 95%-CI:

0,06-1,12).292,293,296 Omgerekend betekent dit een

gemiddelde verbetering met 0,21 m/s in het voordeel

van krachttraining.

Pooling van de individuele effectmaten bij duurtrai-

ning was voor 2 RCT’s mogelijk.120,303 Deze studies

hanteerden de 6-minuten looptest als uitkomstmaat

om het uithoudingsvermogen te meten. Pooling van

de 2 RCT’s voor uithoudingsvermogen leverde niet sta-

tistisch significante overall effect sizes op (SES 0,47;

95%-CI: -0,27-1,21).120,303 Twee andere gerandomi-

seerde studies gebruikten een VO2 max -meting.296,304

Voor de uitkomstmaat VO2 max, waarvoor positieve

effecten werden aangetoond, bleken de populatiestu-

dies niet homogeen te zijn.296,304

Pooling bij duurtraining voor comfortabele loopsnel-

heid liet niet statistisch significante overall effect sizes

zien (SES 0,44; 95%-CI: -0,15-1,03).89,120,303

E.6.3 Conclusies (Trainen van spierkracht en 

uithoudingsvermogen)

De resultaten van de studies naar kracht- en/of duur-

training zijn gebaseerd op kleine aantallen patiënten

en de effecten zijn niet altijd geëvalueerd op activitei-

tenniveau. Vrijwel alle studies hebben zich gericht op

training van de onderste extremiteit. 

Positief effect is aangetoond van spierversterken

(krachtraining) op de kracht van het paretische been

en op de comfortabele loopsnelheid. Geen nadelige

effecten zijn geconstateerd voor een toename van

spasticiteit. In 2 gecontroleerde studies waren er zelfs

aanwijzingen dat de spiertonus ten gevolge van

krachttraining afnam.296,298 

Voor duurtraining lijkt een positieve trend zichtbaar

voor verbetering van zowel het uithoudingsvermo-

gen, gemeten met de 6-minuten looptest en met een

VO2 max-meting, als van de comfortabele loopsnel-

heid. 

Volgens de huidige inzichten zijn er aanwijzingen dat

de combinatie van kracht- en duurtraining, gebruik-

makend van workstations (aerobics/fitness), een

meerwaarde oplevert voor loopvaardigheid in alle

fasen van het natuurlijk beloop.307

E.6.4 Implicaties voor de behandeling (Trainen 

van spierkracht en uithoudingsvermogen)

Bij alle patiënten met een CVA wordt duurtraining

geadviseerd. Krachttraining moet sterk overwogen

worden bij patiënten met een CVA die een verminder-

de spierkracht in het paretische been hebben. 

Ter verbetering van de kracht en het uithoudingsver-

mogen adviseert de werkgroep training in een mini-

male behandelfrequentie van 2 tot 3 keer per week

gedurende minimaal 30 minuten. Er zijn aanwijzin-

gen dat deze trainingsvormen effectief zijn in alle

fasen na het CVA . Geadviseerd wordt duurtraining te

geven met behulp van fitness-apparatuur, zoals een

roei- of fietsergometer of op een loopband of om

functioneel te trainen, waarbij traplopen, lopen over

langere afstanden en verschillende ondergronden

mogelijk zijn. Bij krachttraining zijn oefeningen in

een fitness-ruimte met onder andere een legpress-

apparaat, maar evenzeer functionele training, zoals

opstaan en gaan zitten in een stoel, fietsen en traplo-

pen effectieve trainingsvormen. 

De angst voor toename van spasticiteit in de getrain-

de extremiteit lijkt ongegrond. 
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Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Inaba et al. Elgin-table 4-8 weken 28 / 26 10,5 / 10,5 13,48 - 6,96 = 6,52 0,61 0,46 - 0,76 

1973

Teixeira- Cybex II 10 weken 6 / 7 123 / 123 240 - 192 = 48 0,36 -0,25 - 0,98

Salmela et al.

1999

SES (fixed) 34 / 33 0,56 0,07 - 1,05

Tabel 30. Krachttraining en spierkracht.

Tabel 31. Krachttraining en comfortabele loopsnelheid.

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Glasser et al. 10 m loopt. 5 weken 10 / 10 0,38 / 0,25 0,49 - 0,34 = 0,15 0,45 0,05 - 0,84

1986

Teixeira- 22 m loopt. 10 weken 6 / 7 0,31 / 0,34 0,24 - (-0,02) = 0,26 0,74 0,11 - 1,37

Salmela et al. 

1999

Bourbonnais 12 m loopt. 6 weken 12 / 13 0,30 / 0,39 0,22 - (-0,01) = 0,23 0,64 0,31 - 0,96

et al. 2002

SES (fixed) 28 / 30 0,60 0,06 - 1,12

Tabel 32. Duurtraining en uithoudingsvermogen.

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Duncan et al. 6 min walk 12 weken 10 / 1 136 / 136 195 - 114 = 81 0,57 0,17 - 0,97

1998

Dean et al. 6 min walk 4 weken 5 / 4 119 / 155 42,1 - 4,7 = 37,4 0,25 -0,64 - 1,13

2000

SES (fixed) 15 / 14 0,47 -0,27 - 1,21

�
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Tabel 33. Duurtraining en comfortabele loopsnelheid.

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Richards et al. 4 m loopt. 6 weken 9 / 8 19,8 / 18,7 31,3 - 30,0 = 1,3 0,06 -0,40 - 0,53

1993

Duncan et al. 10 m loopt. 12 weken 10 / 10 0,17 / 0,17 0,25 - 0,09 = 0,16 0,90 0,49 - 1,31

1998

Dean et al. 10 m loopt. 4 weken 5 / 4 50,9 / 53,3 12,6 - 0,1 = 12,5 0,21 -0,67 - 1,10

2000

SES (fixed) 24 / 22 0,44 -0,15 - 1,03

Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (onderste en bovenste 

extremiteit)

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen:

• Modified Ashworth Scale (elleboog en knie)

Synergievorming:

• Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (onderste 

en bovenste extremiteit)

Loopvaardigheid:

• Rivermead Mobility Index

Loopvaardigheid en tranfers:

• Timed Up&Go-Test en/of

• Falls Efficacy Scale

Uithoudingsvermogen:

• 6-minuten looptest

Fietsergometrie:

• Duurvermogen van fietsen

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en /of 

• Frenchay Activities Index

Tabel 34. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van therapie die is gericht op het verbeteren van spier-

kracht en uithoudingsvermogen.
�
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Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbevelingen: 

(26) (Functionele) krachttraining en spierkracht

(niveau 1)

Het is aangetoond dat (functionele) krachttraining

van het paretische been met behulp van fitness-appa-

ratuur of functionele trainingsvormen, in een mini-

male behandelfrequentie van 2 tot 3 keer per week,

een positief effect heeft op de spierkracht van het

paretische been en op comfortabele loopsnelheid in

de postacute en chronische fase na het ontstaan van

het CVA . 

Onduidelijk is of kracht- en/of duurtraining effectief

is voor het trainen van de bovenste extremiteit bij

patiënten met een CVA .

(27) (Functionele) krachttraining en spasticiteit

(niveau 2)

Het is aannemelijk dat (functionele) krachttraining

van het paretische been met behulp van fitness-appa-

ratuur of functionele trainingsvormen geen effect

heeft op het verhogen van spasticiteit, bij patiënten

in de chronische fase.

(28) Aerobics en fitnessprogramma’s (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat vooral de combinatie van

kracht- en duurtraining (aerobics/fitness of functione-

le trainingsvormen) een positief effect heeft op uit-

houdingsvermogen en comfortabele loopsnelheid in

zowel de (sub)acute, postacute als chronische fase. 

E.6.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Trainen 

van spierkracht en uithoudingsvermogen)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van therapie die is gericht op het verbeteren

van spierkracht en uithoudingsvermogen (zie tabel 34).

E.7 Loopbandtraining met gewichts-
ondersteuning

Looptraining waarbij een deel van het lichaamsge-

wicht van de patiënt wordt ondersteund, wordt in de

Angelsaksische literatuur Body Weight Supported

Treadmill Training (BWSTT) genoemd.119,308-311 In

andere studies wordt de term Partial Body Weight

Support (PBWS) gebruikt.312,313

De doelstelling van deze interventie is in de ICF-termi-

nologie te classificeren in het domein: d4508 ‘lopen

anders gespecificeerd’.8

Het vroegtijdig functioneel belasten van het hemiple-

gische been van patiënten met een CVA lijkt een effec-

tieve methode om de steunfunctie van een spastisch

paretisch been te ondersteunen. Patiënten die niet

het eigen lichaamsgewicht kunnen dragen, worden

bij BWSTT min of meer gedwongen om het paretische

been functioneel te belasten. Zij lopen hierbij, han-

gend in een parachuteharnas, op de loopband. Het

harnas hangt aan een verend systeem om de verticale

lichaamsverplaatsingen tijdens de hele loopcyclus op

te kunnen vangen. De mate van gewichtsondersteu-

ning is veelal traploos instelbaar (0-100%).308 Voor

deze therapie worden verschillende harnassen in de

literatuur gepropageerd. De meerwaarde van een spe-

cifiek harnas is echter niet nader onderzocht.310

Tijdens de BWSTT bij patiënten met een CVA is de inzet

van doorgaans 2 fysiotherapeuten nodig. Zittend

naast de loopband aan de hemiplegische kant, ver-

plaatst een fysiotherapeut geleid actief het paretische

been tijdens de zwaaifase, en indien nodig stabiliseert

deze therapeut de paretische knie tijdens de steunfa-

se. Een tweede therapeut instrueert de patiënt en con-

troleert, achter de patiënt staand, het evenwicht.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze van

begeleiden tijdens BWSTT wordt verwezen naar de

publicaties van Nilsson et al.308, Smits-Engelsman et

al.314 en Hesse et al.311 De hoeveelheid personeel die

met de toepassing van BWSTT gemoeid is, alsmede de

handelingen die door de fysiotherapeut vaak laag bij

de grond moet worden uitgevoerd, maakt BWSTT tot

een zeer arbeidsintensieve therapie. 

In een systematisch overzichtsartikel van Dobkin

wordt gesuggereerd dat gewichtsondersteuning varië-

rend van 10 tot 45 procent van het lichaamsgewicht

kan leiden tot een verbetering van het looppatroon

en het mogelijk maakt om met hogere snelheden te

lopen.310 Bij een gewichtsondersteuning van meer

dan 45 tot 50 procent lijkt het looppatroon van CVA -

patiënten nadelig te worden beïnvloed (onder andere

door het optreden van tenengang).315

Hoewel biomechanisch gezien geen verschillen wor-

den gevonden tussen de afzetkrachten tijdens het

lopen op een vaste ondergrond en het lopen op een

loopband, kent het lopen op een loopband het

belangrijke nadeel dat het lichaam relatief stil staat

ten opzichte van de omgeving. Hierdoor zal er geen

normaal optisch stroomveld (optic flow) worden
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opgewekt, zoals bij voortbewegen over een vaste

ondergrond wel het geval is.316 Nader onderzoek naar

de gevolgen hiervan voor het lopen is nodig.

Een ander belangrijk gegeven is, dat de voor de proef-

persoon aangegeven comfortabele en maximale loop-

snelheid bij het lopen op een loopband systematisch

lager ligt dan bij het lopen op de vloer.317 Omdat bio-

mechanisch gezien geen verschillen werden gevon-

den tussen afzetkrachten die nodig zijn bij lopen op

een loopband en lopen op een vaste ondergrond bij

een zelfde snelheid, moet de oorzaak voor verschil in

voorkeurssnelheid elders worden gezocht.316 Ook

hiervoor is nader onderzoek nodig. 

In deze paragraaf worden de effecten van BWSTT bij

patiënten met een CVA nader beschreven. 

E.7.1 Wetenschappelijke evidentie (Loopband-

training met gewichtsondersteuning)

Naar BWSTT bij patiënten met een CVA zijn 2 systemati-

sche reviews318,319, 1 critical review320, 5

RCT’s119,308,309,312,321 en 1 quasi-experimentele stu-

die313 verricht. De belangrijkste kenmerken van de

studies (waaronder de methodiologische kwaliteit)

staan vermeld in de overzichtstabel. 

De gewichtsondersteuning in de 5 RCT’s was bij aan-

vang gemiddeld 30 tot 40 procent met een range van

0119 tot 64308 procent BWS. In de gerandomiseerde stu-

die van Visintin et al. werden de effecten van BWSTT

vergeleken met die van loopbandtraining zonder

gewichtsondersteuning.119 In de RCT’s van Kosak en

Reding312 en Da Cunha et al.321 werd BWSTT daarente-

gen vergeleken met die van reguliere looptraining op

de vaste ondergrond, terwijl Nilsson et al.308 BWSTT

vergeleken met looptraining op de vaste ondergrond

volgens de principes van Motor Relearning

Programme (MRP). In het gerandomiseerde onderzoek

van Sullivan et al. werden de effecten van BWSTT

onderzocht bij verschillende loopsnelheden.309 De

gemiddelde loopsnelheid bij aanvang van de inter-

venties liep uiteen van minimaal 0,18 m/s119 tot

maximaal 0,7 m/s308. 

De trainingsfrequentie in de 5 gerandomiseerde stu-

dies varieerde van 3309 tot 5 keer308,312,321 per week

met een behandelduur van 20119,309,321 tot 45 minu-

ten.312 De training besloeg een periode van minimaal

2321 tot maximaal 11308 weken.

Bij aanvang van de studies naar de effecten van BWSTT

waren in totaal 268 (beperkt) lopende patiënten met

een CVA geïncludeerd. De onderzoekspopulaties varieer-

den op dat moment van 15321 tot 100119 patiënten.

Van deze 268 patiënten met een CVA beëindigden 34

patiënten de interventie voortijdig (13% drop-

outs).119,308,309,321 In de 5 RCT’s zijn grote onderlinge

verschillen te constateren wat betreft de periode tussen

het ontstaan van het CVA en de eerste training. Bij aan-

vang van de studies bevonden de patiënten zich tussen

gemiddeld 17 dagen321 en 26 maanden309 na het ont-

staan van het CVA . De patiënten bevonden zich daar-

mee in de subacute 308,321, postacute fase119,312 en

chronische fase.309 De gemiddelde leeftijd van de

patiënten was 64 jaar.119,308,309,312,321 Enkele studies

includeerden alleen patiënten met een primair

CVA119,308,312, terwijl andere studies ook patiënten met

recidief CVA’s toelieten.309,321 Alleen patiënten die bij

aanvang van de interventie niet zelfstandig konden

lopen (FAC = 3) kwamen in 3 gerandomiseerde onder-

zoeken in aanmerking voor BWSTT.309,312,321 Visintin et

al.119 excludeerden patiënten met een normaal looppa-

troon, zodat alleen patiënten met FAC < 5 werden geïn-

cludeerd. En Nilsson et al. hadden bij de inclusie van

de patiënten geen selectie voor loopvaardigheid aange-

bracht (FAC 0-5).308

In de 5 RCT’s zijn verschillende uitkomstmaten bestu-

deerd en uiteenlopende effecten gevonden. Positieve

effecten van BWSTT zijn in deze studies gevonden

voor: 1) evenwicht, gemeten met de Berg Balance

Scale (BBS);119,308 2) uithoudingsvermogen, gemeten

met een maximale loopafstandtest (MDUF)119 of 5-

minuten looptest;321 3) loopvaardigheid, gemeten

met de Functional Ambulation Categories (FAC)308,321

en 4) loopsnelheid, gemeten met de 10-meter loop-

test (TMW)119,308,309 of een 5-meter looptest321. In 1

quasi-313 en 5 pre-experimentele studies met betrek-

king tot BWSTT werden de positieve effecten van PWB

op loopvaardigheid en loopsnelheid onderschre-

ven.118,315,317,322,323

Om de zelf gekozen comfortabele loopsnelheid van

patiënten met een CVA te verhogen, heeft BWSTT met

een hogere loopbandsnelheid meer effect dan loop-

bandtraining op lagere snelheden.309,317 De gevonden

verschillen tussen deze 2 loopcondities in het geran-

domiseerde onderzoek van Sullivan et al. waren ech-

ter klein (0,09 m/s) en daarmee klinisch niet

relevant.309 Kosak en Reding vonden aanvankelijk

geen verschillen in uitkomstmaten tussen de experi-

mentele en controlegroep. In deze studie was echter
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sprake van een gering behandelcontrast.312 De con-

trolegroep, die uitgerust werd met een KEVO (knie-

enkel-voetorthese) of EVO (enkel-voetorthese) om het

paretische been vroegtijdig tijdens lopen te belasten,

werd vergeleken met de experimentele groep die in

een vroegtijdig stadium BWSTT onderging.312 In een

subgroepanalyse werden in deze studie bij de groep

ernstig aangedane CVA -patiënten wel significante ver-

beteringen gevonden voor uithoudingsvermogen en

loopsnelheid.312 

E.7.2 Evaluatie (Loopbandtraining met gewichts-

ondersteuning)

De methologische kwaliteit van geïncludeerde studies

varieert van 4 tot 7 punten op de PEDro schaal27 en

wordt weergegeven in tabel 35 t/m 38. De studies ver-

tonen daarmee een redelijk tot goede kwaliteit. Het

ontbreken van een intention-to-treat analyse in de 5

RCT’s119,308,309,312,321, in combinatie met het grote

aantal drop-outs tijdens de interventie in de studies

van Nilsson et al. (10%)308, Sullivan et al. (17%)309,

Da Cunha et al. (20%)321 en Visintin et al. (21%)119

maakt de waarde van de geclaimde effecten voorals-

nog onzeker. Daarnaast ontbraken in 4 van de 5 RCT’s

de juiste randomisatieprocedures.119,309,312,321

Zie tabel 35 t/m 38 voor de kwantitatieve analyse van

de gerandomiseerde studies op activiteitenniveau.

Statistische pooling van de individuele effect sizes

was mogelijk voor loopsnelheid, loopvaardigheid, uit-

houdingsvermogen en evenwicht. Pooling van de

gerandomiseerde studies liet een statistisch significan-

te homogene overall fixed effect size zien wat betreft

uithoudingsvermogen in het voordeel van BWSTT (SES

0,70 SDU; 95%-CI: 0,29-1,10).119,312,321 Wanneer deze

effect sizes worden vertaald naar een gewogen pro-

centuele verbetering, dan suggereert de gevonden SES

een significante verbetering van 31 procent voor uit-

houdingsvermogen.119,312,321 De effect sizes voor

loopvaardigheid (SES 0,33; 95%-CI: -0,09-0,76)308,321,

loopsnelheid (SES 0,10; 95%-CI: -0,17-0,37)119,308,309,312,321

en evenwicht (SES 0,27; 95%-CI: -0,07-0,61)119,308

waren niet statistisch significant. Bij het nader analy-

seren van de studies wat betreft loopsnelheid, lijkt de

aanvangssnelheid van de patiënten bepalend te zijn

voor de grootte van de effect size. In de studie van

Visintin et al.119, waarin patiënten geïncludeerd wer-

den met een aanvankelijk lage loopsnelheid, bleek de

effect size groter dan in de studie van Nilsson et al.308

waarin de patiënten een hogere aanvangssnelheid

hadden. Het is niet uitgesloten dat BWSTT wel effecten

heeft op loopsnelheid wanneer deze specifiek in de

behandeling wordt getraind.119,309

E.7.3 Conclusies (Loopbandtraining met gewichts-

ondersteuning)

De bewijskracht voor loopbandtraining met gewichts-

ondersteuning (BWSTT) bij patiënten met een CVA is nog

zwak. Redenen hiervoor zijn het beperkt aantal studies

en het gebruik van verschillende uitkomstmaten in de

studies. Toch kan geconcludeerd worden dat het

gebruik van een harnas om gewichtsondersteuning te

bewerkstelligen tijdens lopen op de loopband een toe-

gevoegde waarde heeft op het verbeteren van het uit-

houdingsvermogen. Uit de gerandomiseerde onderzoe-

ken is op te maken dat deze conclusie met name van

toepassing is op patiënten met een CVA in de subacute

en postacute fase die bij aanvang van de interventie

niet zelfstandig kunnen lopen (FAC < 3).119,312,321 De

toegevoegde waarde wat betreft uithoudingsvermogen

lijkt derhalve groter te zijn bij deze ernstige groep CVA -

patiënten.312 Dit laatste suggereert dat BWSTT de patiënt

in staat stelt om langer te lopen dan gedurende een

looptraining zonder lichaamsondersteuning. Da Cunha

et al. suggereren dat het energieverbruik tijdens BWSTT

lager is dan tijdens lopen op de vaste ondergrond.321

Overeenkomstig deze veronderstelling blijkt in een pre-

experimentele studie van Danielsson et al. het zuurstof-

verbruik 12 procent lager te zijn tijdens het lopen met

30 procent gewichtsondersteuning dan tijdens looptrai-

ning zonder lichaamsondersteuning.315 Vooral doordat

het lopen met BWSTT een verminderde fysieke belasting

van de patiënt vraagt, is men in staat om de duur van

een looptrainingssessie te verlengen.308 Het effect van

BWSTT op de coördinatie van het lopen is nog onduide-

lijk. Geen meerwaarde van BWSTT bij patiënten met een

CVA is vooralsnog aangetoond voor evenwicht, loop-

vaardigheid en loopsnelheid. Indien BWSTT specifieke

snelheidmanipulaties in zich heeft (taakspecificiteit), is

een trend zichtbaar dat deze interventie effectief is voor

het verbeteren van loopsnelheid.320

Tevens zijn er aanwijzingen, dat bij het lopen op een

loopband de loopsnelheid lager is dan bij lopen op

een vaste ondergrond. Onduidelijk is in hoeverre de

afwezigheid van een normale optisch stroomveld tij-

dens het lopen de kwaliteit van het hemiplegisch

gangbeeld nadelig beïnvloedt. 
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Tabel 35. Loopsnelheid.

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI
maat interventie 

Visintin et al. 10 m loopt. 6 weken 43 / 36 0,17/ 0,16 0,34 - 0,25 = 0,09 0,54 0,09 - 0,99
1998

Kosak et al. 2 m. loopt. 6 weken 22 / 34 0,3 / 0,17 6 - 6 = 0 0 -0,54 - 0,54
2000

Nilsson et al. 10 m loopt. 11 weken 32 / 34 0,2 / 0,2 0,3 - 0,4 = -0,1 -0,49 -1,01 - 0,02
2001

Sullivan et al. 10 m loopt. 12 weken 8 / 8 0,26 / 0,29 0,15 - 0,06 = 0,09 0,31 -0,68 - 1,30
2002

Da Cunha 5 m loopt. 2-3 weken 6 / 7 0,25 / 0,15 0,23 - 0,15 = 0,08 0,37 -0,73 - 1,47
et al. 2002

SES (fixed) 111 / 119 0,10 -0,17 - 0,37

Tabel 36. Uithoudingsvermogen.

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI
maat interventie 

Visintin et al. MDUF 6 weken 43 / 36 67,4 / 72,2 102,8 - 58,8 = 44 0,63 0,17 - 1,08
1998

Kosak et al. MDUF 6 weken 22 / 34 15 / 11 58 - 49 = 9 1,02 -0,42 - 2,47
2000

Da Cunha 5 m. loopt. 2-3 weken 6 / 7 26,8 / 15,0 12 - (-7,5) = 19,5 0,95 -0,21 - 2,11
et al. 2002

SES (fixed) 71 / 77 0,70 0,29 - 1,10

Tabel 37. Evenwicht.

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

SVisintin et BBS 6 weken 43 / 36 15,3 / 16,6 37,2 - 29,4 = 7,8 0,49 0,04 - 0,94

al. 1998

Nilsson et BBS 11 weken 32 / 34 19,3 / 16,3 24,4 - 24,5 = -0,1 -0,01 -0,51- 0,50

al. 2001

SES (fixed) 75 / 70 0,27 -0,07 - 0,61

�
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E.7.4 Implicaties voor de behandeling (Loopband-

training met gewichtsondersteuning)

Op basis van de huidige kennis adviseert de werkgroep

de toepassing van BWSTT bij patiënten met een CVA die

nog niet loopvaardig en/of fysiek verzwakt zijn. De

effecten op coördinatie van het lopen zijn nog niet

nader onderzocht. De meest optimale instellingen voor

deze trainingen zijn niet exact te geven, maar aanwij-

zingen zijn gevonden voor een aanvangsondersteuning

van 30 tot 40 procent van het lichaamsgewicht en een

lage loopsnelheid van 0,1-0,3 m/s bij aanvang van de

training. Bij aanvang wordt een trainingssessie van

ongeveer 20 minuten aanbevolen, waarin 3 keer kort-

durend gelopen wordt (ongeveer 5 minuten per keer).

Tussendoor wordt er gerust. In een periode van 3-6

weken wordt ernaar gestreefd om de loopsnelheid op te

voeren, de loopafstand en duur te verhogen en de

gewichtsondersteuning af te bouwen naar 0 procent. 

Een genoemd voordeel van BWSTT is dat patiënten door

de ondersteuning van het harnas tijdens het lopen op

de loopband minder angstig zijn om te vallen.

Bovendien kan, als gevolg van een verbeterde interac-

tie met de patiënt, de fysiotherapeut meer invloed uit-

oefenen op het gewenste looppatroon.324 Bijkomend

voordeel tijdens BWSTT is dat patiënten in 1 sessie van

20 minuten 1000 stappen oefenen op de loopband ver-

geleken met 50-100 stappen tijdens een conventionele

looptraining op de vaste ondergrond.

BWSTT kent ook een aantal belangrijke nadelen. Ten eer-

ste is BWSTT een zeer arbeidsintensieve therapie, waarbij

doorgaans 2 fysiotherapeuten in ergonomisch moeilij-

ke en soms statische houdingen een CVA -patiënt moe-

ten assisteren. Bovendien zal het niet op iedere werklo-

catie mogelijk zijn om financiële middelen en/of

beschikbare ruimte te vinden om een loopband met

ophangsysteem aan te schaffen. Echter vanwege de

meerwaarde van BWSTT op het uithoudingsvermogen

van patiënten met een CVA wordt, indien deze appara-

tuur niet voorhanden is, geadviseerd om voor BWSTT

samenwerkingsverbanden aan te gaan met revalidatie-

centra of andere grotere instellingen waar deze vorm

van looptraining wel mogelijk is. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(29) Loopbandtraining met gewichtsondersteu-

ning (niveau 1)

Het is aangetoond dat Body Weight Supported

Treadmill Training (BWSTT) (met < 40% gewichtson-

dersteuning) bij patiënten die niet binnen 6 weken

na het ontstaan van het CVA loopvaardig zijn, een

positief effect heeft op uithoudingsvermogen. 

Hierbij kan BWSTT als een belangrijke aanvulling op

conventionele trainingsvormen worden beschouwd.

Vooral CVA -patiënten met een verzwakte fysieke con-

ditie, waarbij deelname aan intensieve looptraining

niet mogelijk is, lijken in aanmerking te komen voor

deze therapie. 

E.7.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Loop-

bandtraining met gewichtsondersteuning)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van BWSTT (zie tabel 39).

E.8 Loopbandtraining zonder 
gewichtsondersteuning

Looptraining op een loopband, waarbij het lichaam

geen ondersteuning ondervindt door een harnas,

wordt in deze paragraaf beschreven als loopbandtrai-
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Tabel 38. Loopvaardigheid.

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI
maat interventie 

da Cunha FAC 2-3 weken 6 / 7 0,89 / 1,00 0,44 0,4 1 -0,70 - 1,51
et al. 2002

Nilsson et FAC 11 weken 32 / 34 1,5 / 1,6 0,5 0,32 -0,14 - 0,78
al. 2001

SES (fixed) 38 / 41 0,33 -0,09 - 0,76
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ning zonder gewichtsondersteuning.

De doelstelling van deze interventie is in de ICF-termi-

nologie onder te brengen in het domein: d4508

‘lopen anders gespecificeerd’.8

Bij loopbandtraining zonder gewichtsondersteuning

loopt de patiënt op de loopband met al dan niet

steunname van de niet-paretische arm op een hori-

zontale bruglegger. De fysiotherapeut bevindt zich

aan de hemiplegische kant naast de loopband en assi-

steert, indien nodig, met het faciliteren van heup-

flexie en/of voetplaatsing van het paretische been.325

De fysiotherapeut kan zich echter ook op de loop-

band achter de patiënt opstellen om het evenwicht

van de patiënt te controleren.325 Het belangrijke

voordeel van looptraining op de loopband is dat 1) de

loopsnelheid beter controleerbaar is; 2) de therapeut

de loopbeweging beter kan observeren en 3) waar

nodig, gemakkelijker manueel kan corrigeren. Hoewel

biomechanisch gezien geen verschillen worden

gevonden tussen de afzetkrachten tijdens het lopen

op een vaste ondergrond en het lopen op een loop-

band, kent het lopen op een loopband het belangrijke

nadeel dat het lichaam relatief stil staat ten opzichte

van de omgeving. Hierdoor zal er geen normaal

optisch stroomveld (optic flow) zijn, zoals bij voort-

bewegen over een vaste ondergrond.316

Een ander belangrijk gegeven is dat de voor de proef-

persoon aangegeven comfortabele en maximale loop-

snelheid bij het lopen op een loopband systematisch

lager ligt dan bij het lopen op de vloer.317 Omdat bio-

mechanisch gezien geen verschillen worden gevon-

den tussen afzetkrachten die nodig zijn bij het lopen

op een loopband en het lopen op een vaste onder-

grond bij een zelfde snelheid316, moet de oorzaak

voor verschil in voorkeurssnelheid elders worden

gezocht. 

E.8.1 Wetenschappelijke evidentie (Loopband-

training zonder gewichtsondersteuning)

Naar de effecten van loopbandtraining zonder

gewichtsondersteuning bij patiënten met een CVA zijn

4 RCT’s verricht.89,325-327 De belangrijkste kenmerken

van de studies (waaronder de methodiologische kwa-

liteit) staan vermeld in de overzichtstabel.

Het effect van loopbandtraining zonder gewichtson-

dersteuning werd in de 4 RCT’s vergeleken met trai-

ning gebaseerd op conventionele principes.89,325-327

In de studie van Pohl et al. werd aan 2 verschillende

experimentele groepen een andere vorm van loop-

bandtraining aangeboden en vergeleken met conven-

tionele looptraining op de vaste ondergrond.327 In de

ene experimentele groep ontvingen de patiënten

intervaltraining op maximale loopsnelheid en in de

andere werd de comfortabele loopsnelheid stapsge-
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht: 

• Motricity Index (onderste extremiteit) 

Evenwicht:

• Berg Balance Scale 

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index

Aanbevolen meetinstrumenten

Evenwicht:

• Timed Balance Test 

Transfer en Loopvaardigheid:

• Timed Up&Go-Test en/of

• Falls Efficacy Scale

Loopvaardigheid:

• Rivermead Mobility Index

Uithoudingsvermogen: 

• 6-minuten looptest

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of 

• Frenchay Activities Index

Tabel 39. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van Body Weight Supported Treadmill Training.
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wijs opgevoerd. Laufer et al. vergeleken loopbandtrai-

ning zonder gewichtsondersteuning met looptraining

op de vaste ondergrond.325 In de studie van Richards

et al. ontvingen de patiënten al in de eerste 2 weken

na het ontstaan van het CVA een intensief trainings-

programma waarvan, naast onder andere krachttrai-

ning, ook loopbandtraining deel uitmaakten.89 In een

cross-over design ontvingen de groepen in het onder-

zoek van Liston et al. afwisselend 4 weken loopband-

training en 4 weken een gestandaardiseerd trainings-

schema (loop- en balansinterventies).326

In de overige 3 RCT’s was de conventionele fysiothera-

pie van de controlegroep gebaseerd op PNF en/of het

NDT-concept325,327 of op een conventionele behandel-

methode89.

De trainingsfrequentie varieerde in de 4 RCT’s van

3326,327 tot 5 keer89,325 per week. De trainingssessies

duurden enkele minuten325 tot 1 uur326 gedurende

een trainingsperiode van 3325 tot 6 weken.89

In deze 4 RCT’s werden 134 patiënten beschreven met

een gemiddelde leeftijd van 66 jaar.89,325-327 De

onderzoekspopulaties in de studies varieerden van

18326 tot 60327 patiënten. De inclusiecriteria in deze 4

gerandomiseerde studies waren wat betreft loopvaar-

digheid uiteenlopend. De loopvaardigheid van deze

patiënten varieerde van kortdurend lopen (2 minu-

ten) met een lage snelheid (minimaal 0,2 km/uur325)

tot langdurig lopen zonder fysieke hulp met een snel-

heid van 0,6 tot 7,2 km/uur327. In de studie van

Richards et al. waren bij aanvang van de studie ook

niet-lopende patiënten met een CVA geïncludeerd.89

Deze patiënten werden aanvankelijk door therapeu-

ten maximaal ondersteund en na 6 weken interventie

waren alle patiënten uit de experimentele groepen in

staat de looptraining uit te voeren. 

De patiënten bevonden zich bij aanvang van de inter-

ventie in de subacute fase (10 dagen na CVA )89, post-

acute fase (34 dagen325 tot 16 weken na CVA )327) en

chronische fase.326

Statistisch significante effecten voor loopbandtrai-

ning zonder gewichtsondersteuning bij patiënten met

een CVA werden in 2 van de 4 gerandomiseerde stu-

dies gevonden voor loopvaardigheid, gemeten met

Functional Ambulation Categories (FAC)325,327 en in 3

RCT’s voor loopsnelheid, gemeten met de 10-meter

looptest (TML)326,327 of een looptest over 4 meter.89

In de studie van Liston et al. bleek de toename in

loopsnelheid groter en statistisch significant voor de

groep die aanvankelijk loopbandtraining kreeg.326 De

groep die de twee interventies in omgekeerde volgor-

de kreeg aangeboden (eerst 4 weken looptraining op

de vaste ondergrond, gevolgd door 4 weken looptrai-

ning op de loopband) vertoonde geen positief effect

op de loopsnelheid.326

Ook in de studie van Laufer et al. verbeterde de loop-

snelheid in zowel de experimentele als in de controle-

groep met respectievelijk 135 en 88 procent, maar het

verschil tussen deze 2 groepen bleek niet statistisch

significant.325

Pohl et al. suggereerden dat intervaltraining op een

loopband op maximale loopsnelheid een groter effect

veroorzaakt ten opzichte van training op comfortabe-

le snelheid op loopband of vaste ondergrond.327

Loopvaardigheid die werd gemeten met de FAC liet in

de studie van Laufer et al. een statistisch significante

verbetering zien voor de experimentele groep (0,8

punten op een FAC schaal).325 Pohl et al. lieten in hun

studie statistisch significante verschillen voor loop-

vaardigheid zien.327 De verbetering voor beide groe-

pen bleek na 4 weken training 0,9 punten op de FAC-

schaal.327

E.8.2 Evaluatie (Loopbandtraining zonder gewichts-

ondersteuning)

De methodologische kwaliteit van de 4 gerandomi-

seerde studies varieert van 589 tot 7326 punten op de

PEDro-schaal (range 0-10)27 (zie tabel 40). De kwaliteit

kan daarmee van redelijk tot goed geclassificeerd

worden. Eén van de kritiekpunten van de werkgroep

betreft de onjuiste randomisatieprocedure.89,325-327

Daarnaast is in 3 van de 4 RCT’s niet beschreven dat

een intention-to-treat analyse ontbreekt.89,325,327

Statistische pooling van 2 RCT’s op loopvaardigheid

liet een statistisch significante overall effect size zien

in het voordeel van loopbandtraining zonder

gewichtsondersteuning: SES 1,09; 95%-CI: 0,56-

1,61.325,327 Zie tabel 40. Indien de effect sizes omge-

rekend worden naar een gewogen procentuele veran-

dering, dan impliceert de gevonden SES een

verbetering van 17 procent voor loopvaardigheid.

Dit komt overeen met een verbetering van ongeveer

0,9 punten op een FAC-schaal. 

Voor loopsnelheid bleken de populatiestudies niet

homogeen te zijn. Het random-model liet een niet-

statistisch significant effect zien; sensitiviteitsanalyse

heeft niet plaatsgevonden.
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E.8.3 Conclusies (Loopbandtraining zonder gewichts-

ondersteuning)

Gecontroleerd onderzoek laat zien dat loopbandtrai-

ning zonder gewichtsondersteuning bij patiënten met

een CVA in de postacute fase een meerwaarde heeft

wat betreft het verbeteren van loopvaardigheid. De

verbetering bedraagt bijna een vol punt op de FAC-

schaal. Echter deze conclusie is slechts gebaseerd op 2

RCT’s.325,327 In hoeverre dit ook geldt voor de andere

fasen van het natuurlijk beloop is nog onduidelijk. 

Bovendien bestaan er in de 4 RCT’s aanwijzingen dat

de loopsnelheid door het geven van loopbandtrai-

ning verbetert. Tegelijk zijn er aanwijzingen, dat bij

het lopen op een loopband de voorkeurssnelheid van

het lopen lager is dan bij lopen op een vaste onder-

grond. Geen onderzoek is uitgevoerd naar het effect

van loopbandtraining zonder gewichtsondersteuning

op uithoudingsvermogen en loopafstand.

Onduidelijk is in hoeverre de afwezigheid van een

normaal optisch stroomveld tijdens het lopen de

kwaliteit van het hemiplegisch gangbeeld beïnvloedt. 

E.8.4 Implicaties voor de behandeling (Loopband-

training zonder gewichtsondersteuning)

Geadviseerd wordt loopbandtraining gedurende mini-

maal 3 keer per week over 3 à 4 weken aan te bieden

aan CVA -patiënten met een beperkte loopvaardigheid.

Op basis van de huidige kennis is het niet mogelijk

om voor loopbandtraining zonder gewichtsonder-

steuning een gericht advies omtrent tijdsduur en

loopsnelheid te geven, maar aanbevolen wordt de

training aan te vangen met een lage snelheid (0,2

m/s) en gedurende een aantal weken de snelheid,

loopafstand en duur te verhogen. 

Het feit dat deze trainingsvorm weinig extra therapie-

tijd kost, maakt loopbandtraining tot een bruikbare

en makkelijk toepasbare therapie. Geadviseerd wordt,

indien geen loopband tot de beschikking staat, regio-

naal contacten te leggen met het dichtstbijzijnde

revalidatiecentrum of andere instelling waar deze

vorm van loopbandtraining wel mogelijk is.

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbevelingen: 

(30) Loopbandtraining zonder gewichtsondersteu-

ning (loopvaardigheid) (niveau 1) 

Het is aangetoond dat intensieve looptraining op een

loopband zonder gewichtsondersteuning bij patiën-

ten met een CVA in de postacute fase die een beperkte

loopvaardigheid hebben, een positief effect heeft op

loopvaardigheid.

(31) Loopbandtraining zonder gewichtsondersteu-

ning (uithoudingsvermogen) (niveau 2)

Het is aannemelijk dat intensieve looptraining op een

loopband zonder gewichtsondersteuning bij patiën-

ten met een CVA in de postacute fase een positief

effect heeft op loopsnelheid. 

Effecten op uithoudingsvermogen zijn echter nog

onduidelijk. 

E.8.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Loopband-

training zonder gewichtsondersteuning)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van loopbandtraining zonder gewichtson-

dersteuning (zie tabel 41).

E.9 Functionele elektrostimulatie ter 
verbetering van de loopvaardigheid

Functionele Elektro Stimulatie (FES) bij CVA wordt gede-

finieerd als ‘het activeren van paretische spieren door

27

KNGF-richtlijn Beroerte – Verantwoording en Toelichting – Map E

V-12/2004

Tabel 40. Loopvaardigheid.

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Laufer et al. FAC 3 weken 13 / 12 0,8 / 0,85 1,64 - 0,83 = 0,81 0,95 0,12 - 1,78

2001

Pohl et al. FAC 4 weken 20 / 20 0,8 / 0,7 1,3 - 0,4 = 0,9 1,17 0,50 - 1,85 

2002 

SES (fixed) 33 / 32 1,09 0,56 - 1,61 
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middel van elektrische stimulatie in een nauwkeurige

sequentie ter ondersteuning van activiteiten van het

dagelijks leven.328 Bij de toepassing van FES voor het

onderbeen wordt door middel van activatie via elek-

troden van de n. peroneus, dan wel door stimulatie

van de dorsale flexoren van de voet zelf, bij het lopen

getracht de dorsale flexie van de enkel tijdens de

zwaaifase van het hemiplegisch been te vergroten.329-

331 Ook elektrodeapplicaties elders op het hemiple-

gisch been, zoals op de mm. quadriceps en de ham-

strings zijn in de vorm van Multichannel Functional

Electrical Stimulation (MFES) beschreven.329

De doelstelling van deze interventie is in de ICF-termi-

nologie onder te brengen in het domein d4508:

‘lopen, anders gespecificeerd’.8

Studies naar FES met intramusculaire elektroden zijn in

deze paragraaf geëxcludeerd. Deze applicaties vallen

buiten het kader van fysiotherapeutische behandel-

mogelijkheden. In deze paragraaf worden voor patiën-

ten met een CVA de effecten van FES met oppervlakte-

elektroden op het paretische been beschreven ter

verbetering van het looppatroon.

E.9.1 Wetenschappelijke evidentie (Functionele 

elektrostimulatie ter verbetering van de loop-

vaardigheid)

Naar de effecten van FES met betrekking tot het verbe-

teren van loopvaardigheid zijn 1 systematische

review114, 2 critical reviews328,332 en 5 RCT’s115,329-

331,333 verricht. De belangrijkste kenmerken van de

studies (waaronder de methodiologische kwaliteit)

staan vermeld in de overzichtstabel. 

In 3 van de 5 RCT’s werden naast standaard fysiothera-

pie ook een FES-interventie als additionele therapie

gegeven.330,331,333 Hierbij kregen de controlegroepen

in de 3 gerandomiseerde onderzoeken conventionele

therapie die gebaseerd was op PNF- en/of NDT-technie-

ken330,331 of op het passief en/of geassisteerd actief

mobiliseren van de paretische enkel.333 Indien moge-

lijk werd FES in de RCT van Macdonell et al. gegeven in

combinatie met functionele activiteiten, zoals omrol-

len en looptraining.333 In de RCT van Cozean et al.

werden 4 behandelgroepen gevormd die respectieve-

lijk FES, biofeedback (BF), een combinatie van FES en BF

of standaard fysiotherapie kregen.115 In de gerando-

miseerde studie van Bogataj et al. ondergingen 2

groepen in een cross-over design met afwisselend

conventionele therapie en MFES.329 De conventionele

therapie in deze studie was gebaseerd op remming

van tonusontwikkeling, verbetering van bewegings-

uitslag van de enkel (range of motion (ROM)) en

bevordering van sensorische input.329

Over het systematisch review van Glanz et al.114 dient

opgemerkt te worden dat de inclusiecriteria in de 4
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (onderste extremiteit)

Evenwicht:

• Berg Balance Scale

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index

Aanbevolen meetinstrumenten

Evenwicht:

• Timed Balance Test 

Transfer en Loopvaardigheid:

• Timed Up&Go-Test en/of 

• Falls Efficacy Scale

Loopvaardigheid:

• Rivermead Mobility Index

Uithoudingsvermogen: 

• 6-minuten looptest.

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of 

• Frenchay Activities index

Tabel 41. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van loopbandtraining zonder gewichtsondersteuning.
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RCT’s330,334-336 sterk uiteen liepen. In de studies uit dit

review beschreven Bowman et al. de effecten van FES

op de spierkracht en bewegingsuitslag van de dorsale

flexie van de paretische pols.334 Winchester et al.

onderzochten de effecten van een combinatie van

positionele feedback-stimulatietraining en cyclische

elektrostimulatie335 en Levin en Hui-Chan gaven aan

de experimentele groep TENS (Transcutaneous

Electrical Nerve Stimulation)-behandeling.336

In de studie van Merletti et al. wordt de effectiviteit

van FES ter verbetering van het looppatroon geëvalu-

eerd.330 Vanwege de aanwezigheid van slechts 1 rele-

vante RCT330 blijft de review van Glanz et al.114 in

deze paragraaf verder buiten beschouwing. 

De stimulatieparameters van de gecontroleerde stu-

dies varieerden sterk. De pulsduur varieerde van

0,2329 tot 0,3330,331,333 seconden en de pulsfrequentie

liep uiteen van 30 Hz329,330 tot 50 Hz.333 De stimula-

tiecyclus met een on/off-fase werd wisselend per stu-

die ingesteld. In de studie van Merletti et al.330 was de

ratio 1:2, bij Macdonell et al.333 1:3 en bij Bogataj et

al.329 3:1.

De trainingsfrequentie liep uiteen van 3115,333 tot

5329,330 keer per week. De behandelsessies duurden

minimaal 20330,333 tot maximaal 60 minuten331, ter-

wijl de trainingsperiode varieerde van minimaal

4330,333 tot maximaal 6 weken.115,329

In totaal waren 176 patiënten met een CVA in de 5

RCT’s geïncludeerd.115,329-331,333 De onderzoekspopula-

ties varieerden van 20329 tot 49 patiënten.330

Patiënten bevonden zich bij aanvang van de studies

gemiddeld tussen 26 dagen333 en 4,5 jaar331 na het

ontstaan van het CVA . De studies includeerden daar-

mee patiënten uit de subacute333, postacute329,330 en

chronische fase.115,331 Inclusiecriteria waren de afwe-

zigheid van spasticiteit330, spierzwakte van de dorsale

flexoren van de enkel333 of een parese van de voet-

heffers.331

Statistisch significante effecten werden in de studies

aangetoond voor loopsnelheid329,331, loopvaardig-

heid333, synergievorming329,333, loopefficiëntie331 en

spierkracht.330

In de studie van Burridge et al. bleken loopsnelheid

met 0,1 m/s en Physiological Cost Index (PCI) na 3

maanden verbeterd tijdens het stimuleren met FES en

liet de controlegroep geen veranderingen zien.331

Nadat de FES-stimulatie was gestopt, werden bij het

meten echter geen statistisch significante verschillen

geconstateerd tussen meetmomenten aan het begin

en aan het einde van de 3 maanden durende inter-

ventie. Bovendien bleken op lange termijn geen car-

ry-over effecten te worden gevonden.331

In de studie van Cozean et al. werden voor loopsnel-

heid in de FES-groep geen verschillen gevonden. In de

experimentele groep die zowel FES als BF-behandeling

kreeg, verbeterde de loopsnelheid daarentegen wel.115

In de studie van Macdonell et al. nam de score op de

Functional Ambulation Categories (FAC) schaal (range

0-5) wat betreft loopvaardigheid, na 4 weken met 0,7

punten toe in het voordeel van de FES-groep.333

E.9.2 Evaluatie (Functionele elektrostimulatie ter 

verbetering van de loopvaardigheid)

De methologische kwaliteit van de geïncludeerde stu-

dies varieert van 4 tot 6 punten op de PEDro-schaal

(range 0-10) (zie tabel 42)27. De studies vertonen

daarmee een redelijke tot goede methodologische

kwaliteit. Het ontbreken van een intention-to-treat

analyse in 4 van de 5 RCT’s115,329,330,333 en het niet

blinderen van de onderzoeker in 2 gerandomiseerde

studies329-331 maakt de waarde van de geclaimde

effecten vooralsnog onzeker. De kritiek van de werk-

groep betreft de randomisatieprocedure in 3 van de 5

RCT’s of het ontbreken van de beschrijving van die

procendure.115,330,333

Statistische pooling van 2 RCT’s wat betreft de mate

van synergievorming resulteerde niet in statistische

significantie (SES 0,01 SDU; 95%-CI: -0,51-0,53).329,333

De kwantitatieve analyse wordt weergegeven in tabel 42.

Statistische pooling voor spierkracht en loopvaardig-

heid was vanwege het ontbreken van gecontroleerde

onderzoeken niet mogelijk. Bovendien bleken de

onderzoeksresultaten van de 2 RCT’s wat betreft loop-

snelheid niet homogeen te zijn.329,331 Random effect-

meting liet echter geen differentiële effeten zien wat

betreft loopsnelheid.

E.9.3 Conclusies (Functionele elektrostimulatie ter 

verbetering van de loopvaardigheid)

Gerandomiseerde onderzoeken naar FES bij de onder-

ste extremiteit laten geen differentiële effecten zien

wat betreft de mate van synergievorming en loopsnel-

heid. Evenmin is aangetoond dat FES bij het onder-

been ook effect heeft na het stoppen van de stimula-

tie. Mogelijk dat het uitblijven van deze

generalisatie-effecten terug te voeren zijn op het feit
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dat geen van de studies de kinematica van FES tijdens

het lopen heeft onderzocht. Voor loopvaardigheid,

gemeten met de FAC, werd wel een positief effect aan-

getoond, maar deze effectmaat is slechts in 1 studie

onderzocht.333

Mogelijk kan FES gebruikt worden om op stoornisni-

veau (bijvoorbeeld het verbeteren van spierkracht van

de dorsale flexoren van de enkel) te behandelen. 

E.9.4 Implicaties voor de behandeling (Functio-

nele elektrostimulatie ter verbetering van de loop-

vaardigheid)

De meerwaarde van FES ter verbetering van de voetele-

vatie tijdens het lopen is nog onduidelijk.

Desalniettemin kan het worden overwogen om FES als

een tijdelijke orthese toe te passen om de dorsale

flexie van de paretische enkel tijdens het lopen te

ondersteunen. Geadviseerd wordt om voor evaluatie

van een FES-applicatie voor het hemiplegisch been

gebruik te maken van een (loop)laboratorium waarin

de effecten op het hemiplegisch gangbeeld kunnen

worden geobjectiveerd. Vermeldenswaard is dat appli-

catie van FES en vooral MFES tijdrovend is en de nodige

expertise vraagt.329

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(32) Functionele elektrostimulatie (niveau 1) 

Het is aangetoond dat het toepassen van functionele

elektrostimulatie (FES) op het paretische been geen

meerwaarde heeft voor loopsnelheid en/of loopvaar-

digheid bij patiënten met een CVA . 

E.9.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Functio-

nele elektrostimulatie ter verbetering van de loop-

vaardigheid)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van functionele elektrostimulatie op het

paretische been ter verbetering van de loopvaardig-

heid (zie tabel 43).

E.10 EMG/Biofeedback-therapie ter 
verbetering van de loopvaar-
digheid

EMG/Biofeedback-therapie (EMG/BF) wordt gedefinieerd

als een behandelvorm waarbij elektrische motor unit-

potentialen worden geregistreerd via op de spieren

aangebrachte externe elektroden, waarbij een biofeed-

back-unit deze potentialen omzet in visuele en/of

auditieve informatie voor patiënt en therapeut.113 De

patiënt wordt hierbij geïnstrueerd om de activiteit

van de betreffende spieren te verhogen of te

verlagen.113

De doelen van deze interventie zijn in de ICF-termino-

logie onder te brengen in het domein d4508: ‘lopen,

anders gespecificeerd’.8

EMG/BF was vooral in de jaren zeventig en tachtig van

de vorige eeuw een populaire methode. Bij de toepas-

sing van EMG/BF op de onderste extremiteiten van CVA

-patiënten wordt door middel van auditieve of visuele

feedback getracht om onder andere loopsnelheid,

symmetrische verdeling van het gewicht in stand,

kwaliteit van lopen en bewegingsuitslag van enkel of

knie te verbeteren. Het EMG-signaal wordt geregis-

treerd via externe elektroden die aangebracht zijn op

de mm. tibialis anterior/gastrocnemius115,337-343 en/of

mm. quadriceps / hamstrings.335,337,344
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Tabel 42. Synergievorming.

Studie Uitkomst-Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Macdonell BFM 4 weken 20 / 18 6,4 / 5,9 5,7 - 6,7 = -1 -0,16 -0,80 - 0,48

et al. 1994 

Bogataj et al. BFM 3 weken 10 / 10 35 / 22,7 17,1 - 6,9 = 10,2 0,33 -0,55 - 1,21

1995

SES (fixed) 30/ 28 0,01 -0,51 - 0,53
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E.10.1 Wetenschappelijke evidentie (EMG/Biofeed-

back-therapie ter verbetering van de loopvaardig-

heid)

Naar het gebruik van EMG/BF voor de onderste

extremiteiten zijn 3 systematische reviews,113,345,346

11 RCT’s115,335,337-344,347 en 5 quasi-experimentele

studies348-352 verricht. De belangrijkste kenmerken

van de studies (waaronder de methodiologische

kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel. 

In een systematische review van Moreland et al. zijn

uitsluitend studies geïncludeerd die de effectiviteit van

EMG/BF op het verbeteren van functies in de onderste

extremiteiten onderzochten.113 De andere twee syste-

matische reviews includeerden zowel studies naar

effectiviteit van EMG/BF in de onderste als in de boven-

ste extremiteiten.345,346 Deze drie systematische

reviews113,345,346 bevatten deels dezelfde stu-

dies.115,341,342,344,351 In een systematische review van

Schleenbakker en Mainous345 zijn naast 2 RCT’s115,342

ook 2 quasi-experimentele studies348,351 opgenomen.

De systematische reviews van Glanz et al.346 en

Moreland et al.113 bevatten uitsluitend RCT’s. 

In 6 van de 11 RCT’s115,338,339,341,343,347 kregen de

patiënten in de experimentele groepen EMG/BF-thera-

pie en in 5 RCT’s335,337,340,342,344 ontvingen de experi-

mentele groepen additioneel EMG/BF-therapie naast de

standaard fysiotherapie.

De controlegroepen werden behandeld volgens het

NDT-concept340,341, een combinatie van neurologische

oefenconcepten (Rood, Kabat, Knott en Voss,

Brunnström en NDT)337, een combinatie NDT/MRP339,

niet nader gespecificeerde neuromusculaire facilitatie-

technieken335, met looptraining342, standaard fysio-

therapie of geen therapie.338

De feedbacktraining werd 2338,339 tot 5335,340,343 keer

per week gegeven (mediaan = 3) met een behandel-

duur van ongeveer 35 minuten (range van 20343 tot

60340 minuten). De trainingsperiode varieerde van

2343 tot 12 weken338 (mediaan = 5 weken). In 3

RCT’s338,344,347 werd het aantal minuten per trainings-

sessie niet nader omschreven. 

In de 11 gerandomiseerde studies115,335,337-344,347

waren in totaal 236 patiënten met een CVA geïnclu-

deerd. De onderzoekspopulaties liepen uiteen van 8339

tot 40335 patiënten. Patiënten bevonden zich bij aan-

vang van de studies tussen 36 dagen347 en 33,6 maan-

den342 na het ontstaan van het CVA . 

De studies includeerden daarmee patiënten uit de pos-

tacute335,343,344,347 en de chronische fase.115,337-340,342

Mulder et al.341 gaven geen uitsluitsel over de fase

waarin de geïncludeerde patiënten zich bevonden.

Inclusiecriteria voor deze gerandomiseerde studies
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht: 

• Motricity Index (onderste extremiteit)

Evenwicht: 

• Berg Balance Scale 

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest

Aanbevolen meetinstrumenten

Synergievorming:

• Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (onderste

extremiteit)

Bewegingsuitslag:

• Neutrale-0-methode (goniometer)

Evenwicht: 

• Timed Balance Test en/of 

• Falls Efficacy Scale

Loopvaardigheid:

• Rivermead Mobility Index

Loopafstand:

• 6-minuten looptest

Tabel 43. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van FES ter verbetering van de loopvaardigheid.
�



waren: 1) zelfstandig lopen van een korte afstand met

of zonder hulpmiddel115,337-339,341,342,344; 2) de aan-

wezigheid van een drop foot340,343 of 3) een minimum

van 5 graden actieve knie-extensie in stand.335

Op stoornisniveau werd in 3 RCT’s een statistisch signi-

ficant effect vermeld voor het verbeteren van de bewe-

gingsuitslag van de dorsale flexie van het enkelge-

wricht115,338,342, terwijl in 2 andere gerandomiseerde

studies deze verbetering als niet significant omschre-

ven werd337,341. Twee studies beoordeelden niet de

bewegingsuitslag van de enkel, maar die van de pareti-

sche knie.335,344 De bewegingsuitslag van de enkel

werd gemeten aan de hand van een kwantitatieve

ganganalyse op een loopband115 of met een gonio-
337,341,342 of elektrogoniometer.338 In de RCT van

Basmajian et al. werd een positief effect van EMG/BF op

spierkracht van de enkelmusculatuur beschreven.342

Op activiteitenniveau werden in 3 RCT’s positieve

effecten aangetoond voor loopsnelheid115,337,339, ter-

wijl in 3 andere gerandomiseerde onderzoeken geen

duidelijke verbetering voor loopsnelheid kon worden

aangetoond.340,341,347 Loopsnelheid werd met behulp

van een kwantitatieve ganganalyse op een loopband

gemeten115,337,339,340 of met een looptest over 10 

(10-meter looptest)347 of over 6 meter.341

De 3 systematische reviews lieten tegenstrijdige resul-

taten zien.113,345,346 Zo concludeerden Schleenbaker

en Mainous dat biofeedback een statistisch significan-

te meerwaarde heeft in vergelijking met conventionele

trainingsvormen waarbij geen biofeedback werd gege-

ven.345 De positieve uitkomsten in deze review moe-

ten echter met enig scepticisme beoordeeld wor-

den.345 De gehanteerde uitkomstmaten in de review

waren zowel op de bovenste als onderste extremiteiten

van toepassing en moeilijk vergelijkbaar.345 Glanz et

al. trokken in de door hen uitgevoerde systematische

review daarentegen de conclusie dat biofeedback geen

statistisch significant effect had op het verbeteren van

de bewegingsuitslag van enkel- en kniegewricht van

het paretische been.346 In een systematische review

van Moreland et al. werd geconcludeerd dat EMG/BF

alleen ten aanzien van spierkracht van de dorsale

flexoren van de paretische enkel een statistisch signifi-

cante meerwaarde had.113 De overige uitkomstmaten:

1) bewegingsuitslag van de enkel; 2) schredelengte; 3)

loopsnelheid en kwaliteit van lopen, bleken niet sta-

tistisch significant te verbeteren in het voordeel van

EMG/biofeedback.113 

E.10.2 Evaluatie (EMG/Biofeedback-therapie ter 

verbetering van de loopvaardigheid)

De methologische kwaliteit van de 11 RCT’s loopt uiteen

van 2344 tot 6115,340,343 punten op de PEDro schaal 

(range 0-10 punten).27 Zie tabel 44 en 45. De kwaliteit

van de studies varieert daarmee van

slecht338,339,341,342,344 tot goed.115,340,343 De kritiek

van de werkgroep betreft de onjuiste randomisatie-

procedure en het ontbreken van een intention-to-

treat analyse.115,335,337-344,347 Bovendien waren de

experimentele en controlegroepen in 7 van de 11

0studies bij aanvang van de interventie niet vergelijk-

baar wat betreft de belangrijkste prognostische indica-

toren337-339,341,342,344,347 en was de onderzoeker in 4

van de 11 RCT’s niet geblindeerd.335,339,341,342

In enkele studies ontbrak een volledige datapresenta-

tie.341,342,344 Het bleek niet mogelijk deze ontbreken-

de data te achterhalen, zodat geen statistische pool-

ing uitgevoerd kon worden. In plaats daarvan zijn

derhalve de berekende effect sizes van Moreland et al.

overgenomen wat betreft loopsnelheid en bewegings-

uitslag van de enkel.113 In de analyse van loopsnel-

heid had de recente studie van Bradley et al. toege-

voegd kunnen worden.347 Ook de data uit deze studie

waren echter onvolledig en konden niet door de

auteur verstrekt worden. Statistische pooling van de

studies voor spierkracht van de dorsale flexoren van

de enkel liet in de systematische review van Moreland

et al. een statistisch significante overall effect size

zien.113 Deze kwantitatieve analyse was echter geba-

seerd op 2 gerandomiseerde studies342,351, waarvan 1

studie351 quasi-experimenteel van aard was. De effect-

maten voor spierkracht zijn derhalve in deze para-

graaf niet gepoold. 

Kwantitatieve analyse op stoornisniveau voor bewe-

gingsuitslag van de paretische enkel en op activitei-

tenniveau wat betreft loopsnelheid zijn weergeven in

tabel 44 en 45.

Statistische pooling van de studies liet statistisch niet-

significante overall effect sizes zien voor loopsnelheid

in het voordeel van EMG/BF (SES 0,31; 95%-CI: -0,16-

0,78)113, alsmede voor bewegingsuitslag van de enkel

(SES 0,08; 95%-CI: -0,42-0,57).113

E.10.3 Conclusies (EMG/Biofeedback-therapie ter 

verbetering van de loopvaardigheid)

Geconcludeerd kan worden dat het toepassen van

EMG/BF geen effect heeft op het verbeteren van bewe-
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Tabel 44. Range of Motion.*

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Basmajian ROM enkel 5 weken 10 / 10 ? / ? ? 0,55 -0,45 - 1,25

et al. 1975

Binder et al. AROM enkel 4 weken 5 / 5 6,58 / 0,25 15,38 - 17,44 = -2,1 -0,23 -1,60 - 1,10

1981

Mulder et al. AROM enkel 5 weken 6 / 6 ? / ? ? -0,65 -1,65 - 0,30

1986

Burnside et al. AROM enkel 6 weken 11 / 11 ? / ? 6,9 - 5,18 = 1,72 0,18 -0,75 - 0,80

1982 

(quasi-exp)

SES (fixed) 32 / 32 0,08 -0,42 - 0,57

* Data uit de systematische review van Moreland et al.113

* Data uit de systematische review van Moreland et al.113

Tabel 45. Loopsnelheid.*

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Binder et al. Loopanalyse 4 weken 5 / 5 49,6 / 17,7 18,8 - (-10,9) = 29,6 0,54 0,09 - 0,99

1981

Mulder et al. 6 m. lopen 5 weken 6 / 6 7,86 / 2,6 3,15 - 2,2 = 0,95 -0,01 -1,30 - 1,28

1986

John 15 m. lopen 3 weken 6 / 6 ? / ? ? -0,20 -1,45 - 1,10

1986 + trappenl.

Cozean et al. Loopanalyse 6 weken 8 / 8 0,87 / 0,71 0,35 - (-0,15) = 0,5 0,53 -0,50 - 1,53

1988

Colborne et al. Loopanalyse 4 weken 3 / 3 0,19 / 0,22 0,61 - 0,56 = 0,05 0,12 -1,45 - 1,70

1993

Intiso et al. Loopanalyse 8 weken 8 / 6 0,07 / 0,1 0,08 - 0,03 = 0,05 0,55 -0,65 - 1,40

1994

SES (fixed) 36 / 34 0,31 -0,16 - 0,78

�
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gingsuitslag van de paretische enkel en loopsnelheid

van patiënten met een CVA . Het positieve effect van

EMG/BF op de spierkracht van de dorsale flexoren van

de enkel moet in twijfel worden getrokken, aangezien

dit effect berust op slechts 1 RCT van methodologisch

slechte kwaliteit.

E.10.4 Implicaties voor de behandeling (EMG/Bio-

feedback-therapie ter verbetering van de loopvaar-

digheid)

Geadviseerd wordt geen EMG/Biofeedback-therapie bij

patiënten met een CVA te gebruiken om de actieve

bewegingsuitslag van de enkel of de loopsnelheid te

verbeteren. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(33) EMG/Biofeedback-therapie voor voetheffers

(niveau 1)

Het is aangetoond dat het toepassen van

EMG/Biofeedback-therapie op voetheffers van het

paretische been tijdens lopen geen meerwaarde heeft

voor bewegingsuitslag van de dorsale flexie van de

enkel en loopsnelheid.

Onduidelijk is of EMG/Biofeedback-therapie een meer-

waarde heeft voor spierkracht van dorsale flexoren

van het onderbeen. 

E.11 Enkel-voetorthesen ter ver-
betering van de loopvaardigheid

Een enkel-voetorthese (EVO) dient als een externe

ondersteuning van onderbeen/voet om inversie van

de voet tegen te gaan tijdens lopen en om het syner-

gistische extensiepatroon te inhiberen.353 De doelen

van deze interventie zijn in de ICF-terminologie in het

domein d4508: ‘lopen, anders gespecificeerd’ te classi-

ficeren.8

Er bestaan diverse typen EVO’s met verschillende

eigenschappen. De EVO’s verschillen van elkaar wat

betreft vorm, materiaalkeuze (bijvoorbeeld thermo-

plastisch of metaal) en een al dan niet ingebouwd

enkelscharnier.353-361 EVO’s worden op maat gemaakt

(custom made) of in maatmodellen geleverd (niet

custom made: small, medium, large). Bij CVA -patiën-

ten met een spastische hemiparese is inversie van de

enkel een veel voorkomend probleem. De inversie

kan tijdens het lopen leiden tot initieel contact van

de voorvoet met de grond in plaats van initieel con-

tact van de hiel. Bij spasticiteit kan een EVO een hulp-

middel zijn om een normale voetheffing tijdens het

lopen zo veel mogelijk te benaderen.362 EVO’s bij

patiënten met een CVA kunnen voorgeschreven wor-

den vanuit de visie om bewegingen in het enkelge-

wricht tijdens het lopen te beperken en daarmee het

looppatroon en de loopsnelheid te verbeteren.

Mogelijk dat daarmee ook de veiligheid toeneemt en

het energieverbruik tijdens lopen afneemt.354,355,363

Een EVO kan de mediolaterale stabiliteit van de enkel

tijdens de standfase verhogen en de zwaaifase van het

paretische been verbeteren.354,363,364 Hier tegenover

staat dat EVO’s het aanleren van een normaal looppa-

troon kunnen belemmeren.124,129,136,365 De EVO wordt

door de (revalidatie)arts in overleg met de fysiothera-

peut voorgeschreven en door een orthopedisch 

instrumentmaker aangemeten. Het vervaardigen van

een EVO vergt ervaring, kennis en technische onder-

steuning van een orthopedisch instrumentmaker. 

De fysiotherapeut heeft vooral een signalerende 

functie bij het beoordelen van het effect en het 

draagcomfort van de EVO op het hemiplegisch gang-

beeld. Herhaalde evaluatie van het effect van een 

EVO op loopvaardigheid, gangbeeld, veiligheid en

draagcomfort zijn hierbij noodzakelijk. 

In deze paragraaf wordt geëvalueerd wat de effecten

zijn van EVO’s op het lopen van patiënten met een CVA

E.11.1 Wetenschappelijke evidentie (Enkel-voet-

orthesen ter verbetering van de loopvaardigheid)

Naar het gebruik van EVO’s zijn 2 systematische

reviews138,363 en 1 RCT353 verricht. Het gerandomi-

seerd onderzoek van Beckerman et al. werd in 2

publicaties beschreven. In de 2 studies werden dezelf-

de patiënten geïncludeerd, maar andere uitkomstma-

ten onderzocht.353,356 De systematische review van

Leung en Moseley363 heeft uitsluitend cross-over

design- en single-case studies geïncludeerd en kan

derhalve niet als een review met bewijslast A aange-

merkt worden. Verder is een aantal niet-gecontroleer-

de studies gepubliceerd, waarin patiënten in gerando-

miseerde354,357,360,361,366 of vooraf

vastgestelde355,364,367-369 volgorde één, meerdere of

geen EVO(‘s) gebruikten. De belangrijkste kenmerken

van de studies (waaronder de methodiologische kwa-

liteit) staan vermeld in de overzichtstabel. 

Beckerman et al. evalueerden het effect van een
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zenuwblokkade van de n. tibialis (thermocoagulatie)

en het effect van custom made EVO’s op loopvaardig-

heid en loopsnelheid van patiënten met een

CVA.353,356 Behandeling met een EVO, de thermocoagu-

latie (TH) en een placebo-EVO of placebo-TH-behande-

ling werden met elkaar gecombineerd. Zodoende ont-

stonden 4 groepen. Groep 1 werd behandeld met TH

en een EVO, groep 2 met placebo-TH en een EVO, groep

3 met TH en een placebo-EVO en groep 4 met placebo-

TH en een placebo-EVO. De custom made EVO die de

patiënten in deze RCT gebruikten, was vervaardigd van

polypropyleen en had een vaste enkelhoek van 5 gra-

den dorsale flexie. De placebo-EVO was een polypropy-

leen-EVO met volledige bewegingsvrijheid van zowel

plantaire als dorsale flexie, waarbij de inversie-eversie-

beweging van de enkel belemmerd werd. De orthesen

werden dagelijks gedurende 3 maanden gedragen. 

In de niet-gecontroleerde studies werd het lopen met

verschillende typen orthesen vergeleken met lopen

op blote voeten of lopen met schoenen. Een breed

assortiment EVO’s werd in deze studies onderzocht,

namelijk een metalen EVO364,368, een posterior plastic

EVO357,361,366, een anterior plastic EVO354,361, een

scharnierende EVO360, een air-stirrup-brace368 en een

Valens-caliper (eenassige rigide EVO).355,367

In het RCT van Beckerman et al. werden 60 patiënten

met een CVA geïncludeerd.353,356 Zij waren gemiddeld

58 jaar en bevonden zich bij aanvang van de studie

34 maanden (mediaan) na het ontstaan van het CVA .

Inclusiecriteria voor deze RCT waren: de aanwezigheid

van een spastische equinovarusvoet en het in staat

zijn om zelfstandig te lopen.353,356

De effecten op comfortabele en maximale loopsnel-

heid waren in de studie van Beckerman et al. kleiner

dan 0,10 m/s en daarmee klinisch niet relevant.353,356

Geen statistische verschillen konden worden aange-

toond voor motorische functies en evenwicht, geme-

ten met het Fugl-Meyer Assessment voor de onderste

extremiteit en de passieve bewegingsuitslag van de

enkel. Ongeveer de helft van de patiënten (28 van de

60) die een custom made EVO of placebo-EVO gebruik-

ten, hielden zich niet aan de afgesproken draagtijden

(non-compliance). Verder bleek ongeveer 2/3 van de

patiënten uit deze studie klachten te hebben over de

EVO’s.353,356

Daarentegen suggereren een aantal pre-experimentele

studies dat loopsnelheid357,360,364,366,367, looppatroon
357,361, loopvaardigheid360, schredelengte366,367 en

gewichtsverplaatsing naar paretische zijde354,355 ver-

beteren ten gevolge van het dragen van een EVO.

E.11.2 Evaluatie (Enkel-voetorthesen ter verbetering

van de loopvaardigheid)

De methologische kwaliteit van de RCT353,356 kan met

7 punten op de PEDro schaal (range 0-10 punten)27 als

goed geclassificeerd worden. 

Aangezien vergelijkbare RCT’s ontbraken, is statisti-

sche pooling achterwege gebleven. In een systemati-

sche review van Leung en Moseley363 werden indivi-

duele effectmaten weergegeven, maar deze betroffen

uitsluitend niet-gerandomiseerde studies.363

E.11.3 Conclusies (Enkel-voetorthesen ter verbetering

van de loopvaardigheid)

Bij onvoldoende actieve dorsale flexiefunctie van het

paretische onderbeen kan een enkel-voetorthese wor-

den overwogen. De EVO wordt in opdracht van een

(revalidatie)arts, na overleg met de fysiotherapeut,

door een orthopedisch instrumentmaker aangemeten.

Het vervaardigen van een EVO vergt ervaring, kennis

en technische ondersteuning van een orthopedisch

instrumentmaker, waarbij de fysiotherapeut vooral

een signalerende functie heeft bij het beoordelen van

een EVO op loopvaardigheid, gangbeeld, veiligheid en

draagcomfort. 

Het is niet aangetoond dat EVO’s bij patiënten met een

CVA een meerwaarde hebben wat betreft loopvaardig-

heid. Er zijn aanwijzingen in pre-experimentele stu-

dies dat het gebruik van een EVO leidt tot verbetering

van het lopen wat betreft schredelengte en loopsnel-

heid. Dit kan echter met gerandomiseerd onderzoek

niet worden bevestigd. Of deze effecten klinisch rele-

vant zijn, is nog onduidelijk. Een duidelijke uitspraak

over de effectiviteit van het dragen van een EVO bij

patiënten met een CVA kan hiermee niet gegeven wor-

den. Bovendien is er onvoldoende bewijs gevonden

dat het gebruik van EVO’s leidt tot enerzijds een toena-

me van activiteiten of anderzijds een reductie van

motorische beperkingen. 

Geen uitspraak kan worden gedaan over welk type

EVO een meerwaarde heeft. 

Onduidelijk is nog in hoeverre een EVO de kinematica

en daarmee de kwaliteit van het gangbeeld beïn-

vloedt. Onvoldoende is onderzocht of het dragen van

een EVO leidt tot verbetering van het evenwicht tij-

dens staan, lopen en transfers. 
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Dit geldt eveneens ten aanzien van loopvaardigheid,

loopafstand, zelfvertrouwen en de daarmee gepaard

gaande afname van het risico op vallen. 

E.11.4 Implicaties voor de behandeling (Enkel-voet-

orthesen ter verbetering van de loopvaardigheid)

Bij het verstrekken van een EVO dient rekening gehou-

den te worden met de hulpvraag van de patiënt, bij-

voorbeeld het verbeteren van stabiliteit (gevoel van

veiligheid) versus het verbeteren van loopsnelheid.

Nadat de EVO door de orthopedisch instrumentmaker

aan de patiënt is afgeleverd, zal de fysiotherapeut een

signalerende functie vervullen ten aanzien van func-

tionaliteit en draagcomfort. Herhaalde evaluatie van

het effect van een EVO op loopvaardigheid, gangbeeld,

veiligheid en draagcomfort zijn hierbij noodzakelijk. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(34) Custom made enkel-voetorthese (niveau 2)

Het is aannemelijk dat het gebruik van een custom

made enkel-voetorthese (EVO) tijdens het lopen bij

patiënten met een CVA een positief effect heeft op

schredelengte en loopsnelheid. 

Onduidelijk is nog of enkel-voetorthesen een positief

effect hebben op het evenwicht tijdens lopen, transf-

ers, loopvaardigheid, loopafstand als mede op uithou-

dingsvermogen en angst om te vallen. 

Evenmin is duidelijk welke voordelen EVO’s hebben

op de kwaliteit van het gangbeeld bij patiënten met

een CVA.

E.11.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Enkel-

voetorthesen ter verbetering van de loopvaardig-

heid)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van het gebruik van een enkel-voetorthese

(zie tabel 46).

E.12 Loophulpmiddelen ter ver-
betering van de loopvaardigheid

Een loophulpmiddel wordt omschreven als een techni-

sche voorziening die door de bovenste extremiteit(en)

gebruikt wordt om de onderste extremiteit(en) te

ondersteunen tijdens staan en/of lopen.370

De doelen van deze interventie zijn conform de ter-

minologie van het ICF te classificeren in het domein

d4508: ‘lopen, anders gespecificeerd’.8

Diverse loophulpmiddelen, zoals wandelstok, elle-

boogkruk, vierpoot (eifel) en rollator, worden voorge-

schreven bij het revalideren van patiënten met een

CVA . Binnen de fysiotherapie is het al dan niet voor-

schrijven van loophulpmiddelen aan patiënten met

een CVA een controversieel onderwerp.36,138,371

Loophulpmiddelen worden tijdens het revalideren

aan patiënten met een CVA voorgeschreven om onder

andere de stabiliteit tijdens het staan en lopen te ver-

groten en daarmee het risico op vallen te verminde-

ren. Aangenomen wordt dat daarmee de zelfstandig-

heid van het lopen verbetert en de angst om te vallen

verminderd.372 Men kan echter ook de mening zijn

toegedaan dat loophulpmiddelen het aanleren van

een symmetrisch looppatroon juist belemmert.36

E.12.1 Wetenschappelijke evidentie (Loophulp-

middelen ter verbetering van de loopvaardigheid)

Er zijn geen gerandomiseerde onderzoeken verricht

naar de effecten van loophulpmiddelen op het loop-

patroon. Wel zijn 9 pre-experimentele studies gepu-

bliceerd, waarbij alleen voor- en nametingen werden

uitgevoerd.371-379 De belangrijkste kenmerken van de

studies (waaronder de methodiologische kwaliteit)

staan vermeld in de overzichtstabel. 

Alle patiënten uit deze onderzoeken gebruikten in

een vaste of gerandomiseerde volgorde verschillende

loophulpmiddelen. In 6 pre-experimentele studies371-

373,375,376,379 werden de effecten van het lopen met

en zonder loophulpmiddel beoordeeld, terwijl 2 pre-

experimentele studies377,378 onderzochten wat de

effecten waren van de hoogte-instelling van het loop-

hulpmiddel. In twee van deze niet-gecontroleerde 

studies werd de invloed van loophulpmiddelen alleen

tijdens het staan beoordeeld.373,377

In de 9 pre-experimentele studies waren in totaal 146

patiënten met een CVA geïncludeerd.371-379 Patiënten

bevonden zich bij aanvang van de studies tussen 10

weken372 en 49 maanden377 na het ontstaan van het

CVA. De studies includeerden daarmee patiënten uit

de postacute372,373,378,379 of chronische fase.371,374-377

Inclusiecriteria in deze studies waren het zelfstandig

kunnen staan en/of lopen met of zonder loophulp-

middel.371-379

Statistisch significante effecten werden in 3 pre-expe-

rimentele studies beschreven voor het gebruik van

loophulpmiddelen op het looppatroon voor 
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parameters van het gangbeeld, zoals schredelengte,

zwaaifase, standfase en loopsnelheid372 en voor ver-

plaatsingen van de romp tijdens het lopen in laterale

richting.375 In 2 andere pre-experimentele studies ble-

ken loophulpmiddelen eveneens een positief effect te

hebben op de houdingszwaai (postural sway) in

stand.373,377 Tyson en Ashborn suggereren bovendien

dat ernstig aangedane patiënten met een CVA meer

profijt zouden hebben van een loophulpmiddel tij-

dens het lopen dan minder aangedane patiënten.371

Loophulpmiddelen lijken volgens Kuan et al. meer

van invloed te zijn op parameters zoals schredelengte,

dan op de temporele parameters zoals stapfrequentie

van het gaan.372 Tevens veronderstelt de studie van

Tyson dat loophulpmiddelen meer invloed uitoefe-

nen op laterale dan op verticale verplaatsingen van

de romp tijdens het lopen.375

Geen statistisch significante effecten werden in deze

ongecontroleerde onderzoeken aangetoond wat

betreft het gebruik van loophulpmiddelen op loop-

snelheid376,379, symmetrie van het looppatroon374,379

en mate van symmetrische verdeling van het gewicht

over de benen en/of het loophulpmiddel.373,376,378

Bij een vergelijking tussen het lopen met wandelstok,

elleboogkruk, driepoot of vierpoot werd niet duidelijk

welk loophulpmiddel een meerwaarde heeft wat

betreft de symmetrie van het lopen.374,375 Ook de ver-

gelijking tussen lopen met en zonder loophulpmiddel

leverde geen verschil in deze 2 studies op.374,375 Er

zijn wel aanwijzingen dat een vierpoot meer stabili-

teit in stand geeft dan een wandelstok.373 Dit wordt

in een studie van Milczarek et al. echter niet beves-

tigd.380 

E.12.2 Evaluatie (Loophulpmiddelen ter verbetering

van de loopvaardigheid)

Alle studies die de meerwaarde van loophulpmidde-

len onderzochten, bleken pre-experimenteel van aard

te zijn. Hierdoor was beoordeling van de methodolo-

gische kwaliteit niet mogelijk. De bewijskracht van

deze studies is gering omdat een controlegroep bin-

nen het onderzoek ontbrak. 

Aangezien gerandomiseerd onderzoek ontbrak, is

geen statistische pooling uitgevoerd.

E.12.3 Conclusies (Loophulpmiddelen ter verbetering

van de loopvaardigheid)

Doordat gecontroleerd effectonderzoek ontbreekt,

bestaat momenteel geen evidentie voor het gebruik

van een loophulpmiddel ter verbetering van loop-
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (onderste extremiteit) 

Evenwicht:

• Berg Balance Scale 

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen:

• Modified Ashworth Scale (knie)

Bewegingsuitslag: 

• Neutrale-0-methode (goniometer)

Evenwicht:

• Timed Balance Test

Loopvaardigheid:

• Rivermead Mobility Index

Loopvaardigheid en transfers:

• Timed Up&Go-Test en/of 

• Falls Efficacy Scale

Uithoudingsvermogen:

• 6-minuten looptest

Tabel 46. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het gebruik van een enkel-voetorthese.�



vaardigheid. Bovendien blijken de uitkomstmaten die

in de pre-experimentele studies gebruikt zijn vooral

betrekking te hebben op de coördinatie van het lopen

en minder op relevante uitkomstmaten zoals even-

wicht, zelfstandigheid van lopen, loopafstand, loop-

snelheid en vallen. Er zijn wel aanwijzingen dat het

gebruik van een loophulpmiddel de houdingszwaai in

staande positie reduceert.373,377

Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat geen van

de onderzochte loophulpmiddelen (wandelstok, elle-

boogkruk, driepoot en vierpoot) een meerwaarde lijkt

te hebben op het gangbeeld.374-377 Opvallend is hier-

bij dat er geen studies bekend zijn die de meerwaarde

van de (eenhandige) rollator of het looprek op loop-

vaardigheid hebben onderzocht. Evenmin zijn er

onderzoeken gedaan naar het effect van loophulp-

middelen op een reductie van het risico op vallen.

E.12.4 Implicaties voor de behandeling (Loophulp-

middelen ter verbetering van de loopvaardigheid)

Op basis van de huidige kennis is geen gericht advies

mogelijk over de keuze van een loophulpmiddel bij

patiënten met een CVA om het looppatroon te beïn-

vloeden.

Bij het vroegtijdige behandelen van patiënten met

een CVA wordt er naar gestreefd om de hulp die aan de

patiënt wordt gegeven zo veel mogelijk te beperken,

zodat eigen activiteiten optimaal gestimuleerd kun-

nen worden. Het uitgangspunt is hierbij steeds dat

het geven van een loophulpmiddel pas geïndiceerd is

als de veiligheid en/of efficiëntie van het lopen toe-

neemt door het verstrekken van een loophulpmiddel. 

Het is mogelijk dat de beoogde voordelen van het

gebruik van een loophulpmiddel niet alleen vanuit

biomechanisch oogpunt beoordeeld moeten worden,

maar dat bijvoorbeeld een verhoogd zelfvertrouwen

van de patiënt of een verminderd energieverbruik

mede in beschouwing dienen te worden genomen. 

Derhalve adviseert de werkgroep, als de patiënt een

loophulpmiddel gebruikt, evaluatie van het gebruiks-

gemak van het loophulpmiddel en het gevoel van

veiligheid bij de patiënt. Tevens adviseert zij evaluatie

van klinimetrische meetinstrumenten, zoals loopsnel-

heid, loopafstand en ervaren vermoeidheid. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(35) Gebruik van een loophulpmiddel (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van een loop-

hulpmiddel, zoals een wandelstok, elleboogkruk, drie-

poot en vierpoot, geen meerwaarde heeft voor loop-

vaardigheid. 

Onduidelijk zijn de effecten van een loophulpmiddel

op loopafstand, ervaren vermoeidheid, evenwicht,

gevoel van veiligheid en kans op vallen. 

Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van een loop-

hulpmiddel de houdingszwaai in staande positie
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Basismeetinstrumenten

Evenwicht:

• Berg Balance Scale 

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest

Aanbevolen meetinstrumenten

Evenwicht:

• Timed Balance Test

Loopvaardigheid:

• Rivermead Mobility Index

Loopvaardigheid en transfers:

• Timed Up&Go-Test en/of

• Falls Efficacy Scale

Loopafstand:

• 6-minuten looptest

Tabel 47. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het effect van het gebruik van loopmiddelen op het

looppatroon.
�



reduceert. Geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar

de meerwaarde van looprek of (eenhandige) rollator. 

E.12.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Loophulp-

middelen ter verbetering van de loopvaardigheid)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van het effect van het gebruik van loopmid-

delen op het looppatroon (zie tabel 47).

E.13 Limb overloading met externe 
gewichten aan de paretische 
zijde

Limb overloading kan vertaald worden als ‘het ver-

zwaren van een extremiteit door middel van externe

gewichten’. In de sport is onder andere het dragen van

verzwaarde kleding een trainingsmethode om de uit-

voering van de getrainde beweging te verbeteren.381

Het verzwaren (overloaden) van de paretische extremi-

teit bij patiënten met een CVA zou theoretisch kunnen

leiden tot een verbeterde spiercontrole en vervolgens

tot een verbetering van evenwicht en functionele

vaardigheden.146,382 Verzwaarde kledingstukken wor-

den in Angelsaksische literatuur weighted garments

genoemd.382

De doelstelling van deze interventie is in de ICF-termi-

nologie onder te brengen in het domein d4508:

‘lopen, anders gespecificeerd’.8 Deze paragraaf

beschrijft het verzwaren van de arm en/of het been

aan de paretische zijde tijdens het lopen.

E.13.1 Wetenschappelijke evidentie (Limb overloa-

ding met externe gewichten aan de paretische zijde)

Er zijn 1 RCT382 en een single-subject studie381 verricht

naar overloading bij patiënten met een CVA. De belang-

rijkste kenmerken van de studies (waaronder de metho-

diologische kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel.

Pomeroy et al. lieten weighted garments ontwerpen

voor pols, biceps, dijbeen, enkel, bekken- en schouder-

gordel aan de paretische zijde, die zij toepasten in een

RCT.382 Patiënten uit de experimentele groep droegen

aan het begin van het experiment gedurende 10

minuten de complete set verzwaarde kledingstukken,

waarna het gewicht tot 1/3 werd afgebouwd. Met dit

vastgestelde gewicht werden zij naar huis gestuurd en

gevraagd de set gedurende 6 weken de hele dag te dra-

gen. De controlegroep droeg gedurende het experi-

ment deze speciale kleding niet.382

Pomeroy et al. includeerden 24 chronische patiënten

met een CVA . Zij droegen de kleding dagelijks gedu-

rende 6 weken.382 

De patiënten waren bij aanvang van de studie in staat

om minimaal 10 meter te lopen met of zonder loop-

hulpmiddel. 

In een RCT van Pomeroy et al. (n = 24) werd het effect

van het dragen van de verzwaarde kledingstukken op

evenwicht en loopsnelheid beoordeeld.382 De experi-

mentele groep droeg gedurende 6 weken elke dag, van

’s ochtends tot ’s avonds, tijdens alle activiteiten, deze

weighted garments. Er werden in dit onderzoek geen

effecten van het verzwaren van de paretische zijde

aangetoond wat betreft evenwicht, gemeten met de

Berg Balance Scale en loopsnelheid. 

Ook in de studie van Kollen et al., waarin de patiënten

een verzwaring rond de paretische enkel kregen van 2

tot 6 kg in een A-B-A-B-A-design, werd geen verschil

ten gevolge hiervan aangetoond tussen de groepen

wat betreft comfortabele loopsnelheid.381

E.13.2 Evaluatie (Limb overloading met externe 

gewichten aan de paretische zijde)

De methodologische kwaliteitsscore van de RCT van

Pomeroy et al.382 bedraagt 7 punten op de PEDro-score

(range 0-10 punten)27 en kan daarmee als goed

geclassificeerd worden. 

Vanwege gebrek aan vergelijkbare studies heeft geen

statistische pooling plaatsgevonden.

E.13.3 Conclusies (Limb overloading met externe 

gewichten aan de paretische zijde)

In bovenstaande studies waar vooral naar het effect

van limb overloading op (comfortabele) loopsnelheid

is gekeken, kon geen differentieel effect aangetoond

worden. 

E.13.4 Implicaties voor de behandeling (Limb 

overloading met externe gewichten aan de 

paretische zijde)

Gebaseerd op bovengenoemde bevindingen adviseert

de werkgroep bij het verbeteren van evenwicht en

loopsnelheid, patiënten met een CVA geen externe

gewichten te laten dragen aan de paretische zijde. 
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Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

(36) Limb overloading (niveau 2)

Het is aannemelijk dat limb overloading door middel

van het dragen van externe gewichten aan de pareti-

sche zijde bij activiteiten tijdens staan en lopen geen

meerwaarde heeft voor evenwicht en (comfortabele)

loopsnelheid bij patiënten in de chronische fase. 

E.14 Looptraining met externe 
auditieve ritmen

Ritmische auditieve stimulatie (RAS) wordt omschre-

ven als een behandelmethode waarbij cyclische bewe-

gingspatronen zoals lopen beïnvloed worden, door

middel van het aanbieden van auditieve ritmen.383 In

andere studies worden op basis van dezelfde principes

muziek (Musical Motor Feedback (MMF)362,384) of posi-

tie (Musical Motor Feedback (MMF)) gebruikt.338 In

onderhavige tekst worden deze interventies externe

auditieve ritmen (EAR) genoemd. 

De doelstelling van deze interventies zijn in de ICF-

terminologie onder te brengen in het domein d4500:

‘lopen van korte afstanden’.8

Verschillende onderzoeken suggereren dat het aanbie-

den van externe ritmen tijdens cyclische bewegingen

zoals lopen bij patiënten met een CVA effectief kun-

nen zijn.298 De auditieve stimuli worden synchroon

aan de cadans van het looppatroon van de CVA -

patiënt in een ritmische frequentie aangeboden.

Meestal wordt hierbij de opdracht gegeven om de

stapfrequentie van het paretische been tijdens het

lopen aan het externe ritme aan te passen. Het doel is

om gangbeeldparameters zoals stapfrequentie, schre-

delengte en daarmee loopsnelheid en symmetrie te

beïnvloeden.338,383 Bij de training wordt doorgaans

gebruikgemaakt van een metronoom of muziek met

een bekend aantal beats per seconde.383

In deze paragraaf wordt het gebruik van EAR bij

patiënten met een CVA beschreven voor het beïnvloe-

den van het looppatroon. 

E.14.1 Wetenschappelijke evidentie (Looptraining

met externe auditieve ritmen)

Naar de effecten van EAR bij patiënten met een CVA

voor het verbeteren van loopvaardigheid zijn 1 syste-

matische review138 en 2 RCT’s338,383 verricht.

Bovendien zijn 2 pre-experimentele studies gepubli-

ceerd waarbij de effectiviteit van RAS op het looppa-

troon onderzocht werd.384,385 In de studie van Prassas

et al.385 ontbrak een controlegroep en in de studie

van Schauer et al.384 fungeerden gezonde proefperso-

nen als controlegroep. De belangrijkste kenmerken

van de studies (waaronder de methodiologische kwa-

liteit) staan vermeld in de overzichtstabel. 

Naast de reguliere fysiotherapie werd in de 2 RCT’s EAR

als additionele behandeling gegeven.338,383 In de stu-

die van Thaut et al. kregen de patiënten tijdens loop-

training speciaal voor dit doel opgenomen cassette-

bandjes met muziekbeats via een koptelefoon

aangeboden of door middel van het ritme van de

metronoom.383 De frequentie van het aangeboden

ritme werd afgestemd op de loopcadans van de

patiënt. Mandel et al. boden de EAR met visuele en

auditieve ritmen aan met behulp van biofeedback-

apparatuur.338 

De controlegroepen kregen in de studie van Thaut et

al.383 conventionele therapie (looptraining gebaseerd

op het NDT-concept) of ontvingen, in de studie van

Mandel et al.338, gedurende het experiment geen fysi-

otherapeutische behandeling. 

De therapiefrequentie in de gerandomiseerde studies

liep uiteen van 2338 tot 10383 keer per week 30 minu-

ten. De trainingsperiode varieerde van 6383 tot 12

weken.338

In de 2 RCT’s waren in totaal 57 CVA -patiënten geïn-

cludeerd met een gemiddelde leeftijd van 62

jaar.338,383 De onderzoekspopulaties liepen uiteen van

20383 tot 37338 patiënten. Zij bevonden zich bij aan-

vang van de studies tussen 16 dagen383 en 32 maan-

den338 na het ontstaan van het CVA. De studies inclu-

deerden daarmee patiënten in de subacute383 en

chronische fase.338 Inclusiecriteria waren spasticiteit

en/of andere beperkingen in de onderste extremiteit

aan de paretische zijde.338,383

Lopen met een EAR gedurende 6 weken bleek in de

studie van Thaut et al. positieve effecten te hebben

op schredelengte en loopsnelheid.383 In vergelijking

met de controlegroep waren deze parameters met

respectievelijk 22 cm en 0,23 m/s toegenomen.383

Overeenkomstige effecten werden gevonden in de

studie van Mandel et al., waarin de loopsnelheid met

0,3 m/s verbeterde.338 In deze RCT’s werden echter

geen positieve effecten beschreven ten aanzien van

actieve bewegingsuitslag van de plantaire flexie van

de paretische enkel383 en symmetrie van het lopen.383 
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E.14.2 Evaluatie (Looptraining met externe 

auditieve ritmen)

De kwaliteit van beide RCT’s338,383 kan met een score

van 3 punten op de PEDro schaal (range 0-10)27 als

slecht worden geclassificeerd. De kritiek van de werk-

groep betreft de onjuiste randomisatieprocedure, het

ontbreken van een intention-to-treat analyse en ade-

quate follow-up. Daarnaast was de onderzoeker in het

onderzoek van Thaut et al. niet geblindeerd.338,383

Het ontbreken van puntschattingen en spreidingsma-

ten in de resultaten maakt de waarde van de gevon-

den effecten vooralsnog onzeker.338,383

Vanwege de als slecht geclassificeerde methodologische

kwaliteit van RCT’s van Thaut et al.383 en Mandel et

al.338 heeft geen statistische pooling plaatsgevonden. 

E.14.3 Conclusies (Looptraining met externe 

auditieve ritmen)

Het is aannemelijk dat het aanbieden van EAR in een

ritmische frequentie synchroon aan de cadans van

het looppatroon een positief effect heeft op schrede-

lengte en loopsnelheid. De verbetering voor schrede-

lengte en loopsnelheid bedragen in de 2 gerandomi-

seerde studies resp. 22 cm en 0,27 m/s.338,383 Het feit

echter dat slechts 2 kleine RCT’s van slechte methodo-

logische kwaliteit dit effect hebben onderzocht,

maakt dat de gevonden resultaten met voorzichtig-

heid geïnterpreteerd moeten worden.338,383 Naar

andere externe ritmen, zoals somatosensorische en

visuele ritmen, is nog geen onderzoek gedaan.

E.14.4 Implicaties voor de behandeling (Loop-

training met externe auditieve ritmen)

EAR kan bij patiënten met een CVA aangeboden wor-

den met een metronoom. Geadviseerd wordt de

metronoom ongeveer 10% lager in te stellen dan de

voorkeursfrequentie van het paretische been bij

dezelfde loopsnelheid. Uiteraard wordt de frequentie

van het ritme individueel bepaald; zij is sterk afhan-

kelijk van de snelheid van lopen. Hardop tellen of

klappen in de handen kan ook als time keeper wor-

den gebruikt. 

Vanwege het feit dat de externe ritmen eenvoudig

aan te bieden zijn, lijkt EAR een zeer bruikbare metho-

de binnen de fysiotherapie te zijn waarmee de loop-

snelheid kan worden verbeterd.

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling: 

(37) Externe auditieve ritmen (niveau 2)

Het is aannemelijk dat bij patiënten met een hemip-

legisch gangbeeld het aanbieden van externe auditie-

ve ritmen (EAR) een positief effect heeft op de schrede-

lengte en daarmee op de snelheid van het lopen. 

E.14.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Loop-

training met externe auditieve ritmen)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van looptraining met externe auditieve rit-

men (zie tabel 48).
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Tabel 48.  Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van looptraining met externe auditieve ritmen.

Basismeetinstrumenten

Loopvaardigheid:

• Functional Ambulation Categories 

Loopsnelheid:

• 10-meter looptest

Aanbevolen meetinstrumenten

Loopvaardigheid:

• Rivermead Mobility Index

Transfer en Loopvaardigheid:

• Timed Up&Go-Test en/of

• Falls Efficacy Scale

Loopafstand:

• 6-minuten looptest 
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F.1 Handvaardigheid: prognose en 
natuurlijk beloop 

In deze paragraaf worden de determinanten beschre-

ven naar de kans op herstel van handvaardigheid. Zie

paragraaf B.7 voor een toelichting op het beoordelen

van de methodologische kwaliteit van prognostische

studies.

F.1.1 Wetenschappelijke evidentie (Handvaardig-

heid: prognose en natuurlijk beloop)

In tegenstelling tot ADL- en loopvaardigheid zijn geen

systematische reviews bekend naar determinanten

van handvaardigheid. 

Longitudinaal onderzoek laat zien dat het herstel van

de paretische bovenste extremiteit volgens min of

meer vaste patronen verloopt.386,387 Herstel van

motorische controle lijkt hierbij in een proximo-dis-

tale ontwikkeling te verlopen. Het vroegtijdig inzet-

ten van de romp tijdens het grijpen en pakken van

voorwerpen, als mede een proximale sturing vanuit

de schouder zijn kenmerkend binnen dit natuurlijke

herstel. Binnen dit natuurlijke herstel maken patiën-

ten gebruik van synergieën.387

Ook bij de paretische hand blijkt eerst, indien herstel

plaatsvindt, de (massale) grijpfunctie terug te keren,

gevolgd door de extensiegreep en grove pincetgreep.

Als laatste vindt herstel plaats van de fijne pincet-

greep.386,387

F.1.2 Prognostische determinanten (Handvaardig-

heid: prognose en natuurlijk beloop)

Goede epidemiologische onderzoeken naar prognose

van herstel van functionaliteit van de bovenste extre-

miteit ontbreken. Verschillende longitudinale onder-

zoeken bij patiënten met een CVA tonen aan dat

gemiddeld 5 tot bijna 20 procent weer een normale

functionaliteit van de paretische arm terug-

krijgt.94,388-392 Bij 23 tot 43 procent van de patiënten

herstelt handvaardigheid incompleet.94,390,393,394 Bij

ongeveer 30395 tot 66235,389 procent van de patiënten

vindt 6 maanden na het ontstaan van het CVA in het

geheel geen functioneel herstel van de hand

plaats.94,143,388,392 Uit deze bevindingen blijkt dat de

prognose tot herstel van functionaliteit van de pareti-

sche arm over het algemeen ongunstig is en voorna-

melijk door herstel van de hand wordt bepaald. Voor

een belangrijk deel is deze ongunstige prognose van

de bovenste extremiteit te verklaren vanuit het gege-

ven dat de meeste CVA’s in het mediastroomgebied

plaatsvindt, waar de arm en hand het sterkst zijn ver-

tegenwoordigd. 

Prognostisch onderzoek bij patiënten met aanvanke-

lijk een flaccide arm (=paralyse van de arm) laat zien

dat de kans op herstel van handvaardigheid na 6

maanden, reeds in de eerste 4 weken na het ontstaan

van het CVA wordt gedefinieerd396 en dat patiënten

die binnen deze periode enige willekeurige activiteit

in de hand (= 2 punten op Fugl-Meyer(FM)-handscore)

en arm terugkrijgen (=19 punten FM-arm score) even-

eens meer dan 90 procent kans maken op het terug-

krijgen van een functionele arm en hand volgens de

Action Research Arm Test (ARAT). Bij patiënten bij wie

deze vaardigheid niet of in onvoldoende mate terug-

keert, zal de kans op herstel van handvaardigheid met

minder dan 10 procent nivelleren.396 Dat het uitblij-

ven van functieherstel langer dan 3 à 4 weken na het

ontstaan van het CVA als een ongunstige prognose

wordt gezien voor herstel van handvaardigheid,

wordt door andere prospectieve onderzoeken

gesteund.389,390,393,397-399 Hieruit blijkt dat vooral het

tijdsinterval tussen ontstaan het van het CVA en het

moment van het eerste functieherstel400, als mede de

hoeveelheid verandering die in de eerste maand

gevonden is396, bepalend zijn voor het uiteindelijk te

verwachten herstel na 6 maanden.168,393,397,398,401

Hiermee in overeenstemming laten verschillende pro-

gnostische studies zien dat de meest optimale voor-

spelling van herstel van handvaardigheid binnen 4

weken na het ontstaan van het CVA gedaan kan wor-

den. Belangrijke determinanten hierbij zijn: 1) de

ernst van de hemiparese (bovenste en onderste extre-

miteit) volgens de Brunnstrom Fugl Meyer score

(BFM), dan wel Motricity Index (MI)387; 2) een snelle

terugkeer van een willekeurige grijpfunctie met de

paretische hand106,143,235,387,389,395, en/of een vroege

terugkeer van een willekeurige extensiebeweging van
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pols en vingers van de paretische arm in de eerste 4

weken na ontstaan van het CVA.235 Ook zijn er belang-

rijke aanwijzingen dat de groep patiënten met ernstig

somatosensorisch functieverlies van de arm402,403 een

slechter functioneel herstel hebben dan de groep die

een intacte somatosensoriek hebben.389,398,404

Naast functionaliteit van de hand blijken ook ernst

van hemiplegie (ernst van de parese aan het been) en

type CVA, geclassificeerd volgens de Oxford

Community Stroke Project Classification (OCSPC)405,

belangrijke determinanten te zijn die het functionele

herstel van de paretische arm reeds in de eerste week

na CVA kunnen voorspellen.387

Men moet zich realiseren dat herstel van de pareti-

sche arm nauwelijks is gerelateerd met herstel van ADL

gemeten met de Barthel Index.93,95,143 Hieruit mag

worden geconcludeerd dat eventueel herstel van de

paretische arm niet tijdens een evaluatie van de

Barthel Index tot zijn recht komt. Kennelijk zijn

patiënten in staat om, ondanks het uitblijven van

herstel van handvaardigheid, de persoonlijke verzor-

ging zoals wassen en aankleden geheel te compense-

ren met de gezonde extremiteit. 

Veel onderzoeken geven aan dat 6 maanden na het

ontstaan van het CVA over het algemeen geen statis-

tisch significante verbeteringen meer worden gevon-

den. Desalniettemin meldt een klein aantal studies

ook na 6 maanden bij 10 tot 15 procent van de

patiënten nog een opmerkelijke functieverandering

(verslechtering, dan wel verdere verbetering). Vooral

patiënten met een incompleet herstel van handvaar-

digheid blijken na 6 maanden de arm geleidelijk aan

steeds minder in het dagelijks leven gebruiken (zoge-

heten learned non-use). Bij wie dergelijke veranderin-

gen in de chronische fase zullen gaan plaatsvinden, is

moeilijk te voorspellen.387 Dit suggereert dat patiën-

ten met een incompleet functieherstel van arm en

hand regelmatig in de tijd geëvalueerd moeten wor-

den (monitoren) op eventuele veranderingen in

handvaardigheid. 

F.1.3 Conclusies en implicaties voor de 

behandeling (Handvaardigheid: prognose en 

natuurlijk beloop)

Prognostisch onderzoek naar herstel van functionali-

teit bij patiënten met een CVA is complex. Aan de

hand van het tot nu toe bekende longitudinale

onderzoek kan gesteld worden dat verreweg het mees-

te herstel van functionaliteit in de eerste paar maan-

den na het CVA plaatsvindt. Handvaardigheid lijkt in

deze studies minder sterk te verbeteren dan loopvaar-

digheid. Bovendien verloopt het herstelproces van de

arm over het algemeen trager dan dat van het been.

Dit laatste neemt niet weg dat accuraat voorspellen

van terugkeer van handvaardigheid reeds in de eerste

maand na een CVA mogelijk is. Vooral een vroegtijdig

herstel van synergievorming, terugkeer van een wille-

keurige grijpfunctie, dan wel extensiefunctie van pols

en vingers zijn tekenen van een gunstig beloop voor

herstel van handvaardigheid. 

In de chronische fase na het CVA blijken veel patiën-

ten met een incompleet functioneel herstel van arm

en hand verder te verbeteren of te verslechteren. Deze

verandering laat zich moeilijk op basis van determi-

nanten voorspellen. Dit laatste impliceert dat de

groep CVA-patiënten die een incompleet herstel heb-

ben van handvaardigheid regelmatig op behoud van

functionaliteit moeten worden gecontroleerd. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(38) Prognose van handvaardigheid (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat de prognose voor handvaar-

digheid van de paretische arm grotendeels wordt

bepaald in de eerste 4 weken na het ontstaan van het

CVA. 

Herstel van functionaliteit blijkt in hoge mate gerela-

teerd te zijn aan de ernst van de parese. 

Zo blijkt dat meer dan 90 procent van de patiënten

die na de kritische periode van 4 weken nog geen wil-

lekeurige grijpfunctie, dan wel extensiefunctie over

de pols en de vingers hebben, ook 6 maanden en 1

jaar na het CVA een afunctionele arm overhoudt. 

(39) Determinant handvaardigheid: paretisch

been (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat in de eerste week na het ont-

staan van het CVA de ernst van de parese van het pare-

tische been een belangrijke determinant is voor het

voorspellen van het uiteindelijke herstel van een aan-

vankelijke flaccide arm. 
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(40) Determinant handvaardigheid: Barthel

Index (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het herstel van persoonlijke

verzorging, gemeten met de Barthel Index, het herstel

van de functionaliteit van de paretische arm niet ade-

quaat evalueert. 

De score op items die gerelateerd zijn aan persoonlij-

ke verzorging in de Barthel Index (zoals wassen en

aankleden) zegt meer over de omgang van de patiënt

met het verlies van functionaliteit van de paretische

arm, dan over het gebruik ervan. 

Daarom dient bij elke patiënt regelmatig het functio-

nele herstel van de paretische arm specifiek te worden

geëvalueerd met betrouwbare en valide meetinstru-

menten voor handvaardigheid zoals bijvoorbeeld de

Frenchay Arm Test of nog specifieker de Action

Research Arm Test (ARAT).

F.1.4 Geadviseerde meetinstrumenten (Handvaar-

digheid: prognose en natuurlijk beloop)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

ondersteuning van het bepalen van de kans op her-

stel van handvaardigheid (zie tabel 49).

F.2 Therapeutische positionering van
de paretische arm

Patiënten met een CVA worden vaak door therapeuten

tijdens het liggen in een bepaalde houding gepositio-

neerd om complicaties, zoals contracturen, pijn, spas-

ticiteit, decubitus en ademhalingsproblemen te voor-

komen.406 De juiste positionering van het lichaam

wordt veelal ingegeven door de vigerende assumpties

van achterliggende neurologische behandelconcepten

inzake tonusnormalisatie en preventie van 

contractuurvorming. 

De doelen van deze interventie zijn binnen de ICF-ter-

minologie onder te brengen in de volgende domei-

nen: b710 tot en met b729 ‘functies van gewrichten

en botten’ en b730 tot en met b749 ‘spierfuncties’.8

F.2.1 Wetenschappelijke evidentie (Therapeutische 

positionering van de paretische arm)

Naar therapeutische positionering zijn 1 critical

review407 en 1 RCT230 verricht. De belangrijkste ken-

merken van de studies (waaronder de methodiologi-

sche kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel. De

experimentele groep in de RCT van Dean et al.230 kreeg

naast een multidisciplinaire revalidatiebehandeling

(controle-interventie) ook een behandelprotocol aan-

geboden om de schouder aan de paretische zijde te

positioneren. Hierbij werd geëvalueerd of 5 keer per

week 1 uur positioneren van de schouder gedurende 6
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Basismeetinstrument

Spierkracht:

•  Motricity Index (onderste en bovenste

extremiteit)

Handvaardigheid:

•  Frenchay Arm Test 

Aanbevolen meetinstrumenten

Bewegingsuitslag:

- Neutrale-0-methode (goniometer)

Synergievorming:

•  Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (onderste en 

bovenste extremiteit)

Somatosensibiliteit:

•  (Modified) Nottingham Sensory Assessment

Handvaardigheid:

•  Action Research Arm Test en/of

•  Nine Hole Peg Test

Tabel 49. Geadviseerde meetinstrumenten ter ondersteuning van het bepalen van de kans op herstel van hand-

vaardigheid.
�



weken leidde tot een afname van schouderpijn en/of

een toename van de bewegingsuitslag van het schou-

dergewricht aan de paretische zijde.230 De patiënten in

de experimentele groep moesten achtereenvolgens 3

posities aannemen waarin de schouder in een ontspan-

nen positie werd gelegd. De posities, die elk 20 minu-

ten werden aangenomen, waren: 1) rugligging met de

schouder in maximaal toelaatbare abductie en exorota-

tie met de elleboog in flexie; 2) rugligging met schou-

der in 90 graden abductie en maximaal toelaatbare

exorotatie met de elleboog in flexie en 3) zit met de

schouder 90 graden geflecteerd, elleboog en pols in

extensie en een cilinder in de hand.230

Dean et al. includeerden 28 patiënten met een gemid-

delde leeftijd van 58 jaar.230 Zij bevonden zich bij

aanvang van de studie in de postacute fase (34 dagen

na het ontstaan van het CVA). 

De pijn werd in de RCT geobjectiveerd door een visu-

ele analoog schaal (VAS) af te nemen bij de patiënten

tijdens rust en tijdens het aan- en uitkleden.230

Bovendien werd met een goniometer de pijnvrije

actieve abductie gemeten en de passieve exorotatie

van de paretische zijde. 

F.2.2 Evaluatie (Therapeutische positionering van de 

paretische arm)

De methologische kwaliteit van de RCT van Dean et

al.230 is met 7 punten op de PEDro schaal (range 0-10

punten)27 als goed te classificeren. 

Aangezien vergelijkbare studies ontbraken, heeft geen

statistische pooling plaatsgevonden. 

F.2.3 Conclusies (Therapeutische positionering van de 

paretische arm)

Het positioneringprotocol voor de schouder waarbij

deze zoveel mogelijk werd ontlast tijdens het liggen

bleek geen statistisch significant meerwaarde te heb-

ben wat betreft pijn en stijfheid tijdens het actief en

passief bewegen en mobiliteit ten opzichte van een

controlegroep die alleen multidisciplinair werd

behandeld. Onduidelijk is in hoeverre een juiste posi-

tionering van invloed is op het voorkomen van

schouderklachten, spasticiteit (stijfheid bij passief

bewegen), contractuur- en oedeemvorming.
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Basismeetinstrument

Handvaardigheid:

•  Frenchay Arm Test

Aanbevolen meetinstrument

Pijn: 

Numeric Pain Rating Scale

Bewegingsuitslag:

•  Neutrale-0-methode (goniometer)

Ernst van de parese:

•  Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (bovenste 

extremiteit)

Stijfheid bij passief bewegen:

•  Modified Ashworth Scale (elleboog)

Volume (oedeem):

•  Inspectie en de waterbakmethode

Handvaardigheid:

•  Action Research Arm Test en/of

•  Nine Hole Peg Test

Tabel 50. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van therapeutische positionering van de paretische arm.�



F.2.4 Implicaties voor de behandeling (Therapeu-

tische positionering van de paretische arm)

Positionering is, zo blijkt uit een enquête onder fysio-

therapeuten in Groot-Brittannië, een belangrijk

onderdeel van het fysiotherapeutische handelen.406

Er bestaat geen consensus in het werkveld over de

juiste positionering van het lichaam en/of een extre-

miteit. Evenmin is er evidentie die een bepaalde posi-

tionering van de schouder tijdens het liggen recht-

vaardigt. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling: 

(41) Therapeutische positionering van de pareti-

sche arm (niveau 2)

Het is aannemelijk dat bij patiënten in de postacute

fase positionering van de paretische arm uit het

synergistische patroon geen effect heeft op het redu-

ceren van pijn en stijfheid in de schouder. 

Onduidelijk is in hoeverre juiste positionering van

invloed is op het voorkomen van schouderklachten,

spasticiteit, contractuur- en oedeemvorming bij de

bovenste extremiteit.

F.2.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Therapeu-

tische positionering van de paretische arm)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van therapeutische positionering van de

paretische arm (zie tabel 50).

F.3 Reflex-inhiberende houdingen en
immobilisatietechnieken 

In de literatuur worden regelmatig handelingen uitge-

voerd die tot doel hebben spasticiteit van de pareti-

sche extremiteit tegen te gaan. Tijdens deze handelin-

gen worden spastische spieren langzaam gerekt (de

zogeheten slow-stretch-technieken) met als doel hou-

ding- en bewegingstonus te normaliseren.

Voorbeelden hiervan zijn reflex-inhiberende patro-

nen (RIP) en houdingen (RIH), zoals toegepast in ver-

schillende neurologische oefenmethoden, dan wel

lokale immobilisaties door middel van spalken (Reflex

Inhibitory Splinting (RIS)) of gips (inhibitory

casts).144,408 Veel interventies onderzochten hierbij

alleen patiënten met traumatisch hersenletsel. 

Het langdurig immobiliseren door middel van gips of

spalken, evenals de kortdurende slow-stretch-technie-

ken worden gebruikt om actieve en passieve bewe-

gingsuitslag van spastisch-paretische extremiteiten en

gewrichten te beïnvloeden.408

De doelen van deze interventie zijn binnen de ICF-ter-

minologie onder te brengen in de volgende domei-

nen: b710 tot en met b729 ‘functies van gewrichten

en botten’ en b735 ‘spiertonus’.8

F.3.1 Wetenschappelijke evidentie (Reflex-inhibe

rende houdingen en immobilisatietechnieken)

Er is 1 critical review408 verricht naar het effect van

fysiotherapeutische interventies op stijfheid bij pas-

sief bewegen en 1 systematische review409 naar de

effectiviteit van splinting van de spastisch paretische

onderam/hand. Slechts weinig studies hebben echter

de interventies bestudeerd bij patiënten met een CVA.

De effecten van kortdurend rekken en RIP bij CVA-

patiënten zijn onderzocht in 1 RCT236 en 1 pre-experi-

mentele studie.110 Het effect van langdurig rekken is

bij patiënten met een CVA bestudeerd in 2 RCT’s410,411,

1 quasi-experimentele studie412 en 2 onderzoeken

van pre-experimentele aard.413,414 De belangrijkste

kenmerken van de studies (waaronder de methodiolo-

gische kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel.

In de RCT van Carey werden 16 CVA-patiënten met een

spastische hand geïncludeerd met als doel het verbe-

teren van bewegingsuitslag en spierkracht van vingers

en pols.236 De experimentele groep (n = 8) in deze

studie werd behandeld met een langzaam, manueel

uitgevoerde stretching-techniek (slow-stretch) van de

spastische vingers. De extrinsieke vingerflexoren wer-

den in 1 behandeling gedurende 5 minuten gerekt.

De controlegroep kreeg tussen de 2 meetmomenten 5

minuten rust, waarbij de paretische pols en vingers

zich in de middenpositie bevonden. Carey evalueerde

in dit onderzoek de kracht en de actieve bewegings-

uitslag van extensoren over het metacarpophalange-

ale gewricht van de wijsvinger van de paretische

hand.236

Dickstein en Pillar onderzochten pre-experimenteel

bij 27 CVA-patiënten het effect van het innemen van

reflex inhiberende houdingen op de EMG-activiteit

van de m. biceps brachii (n = 15) en de (mediale) m.

gastrocnemius (n = 12) tijdens het oefenen van de

andere paretische extremiteit.110 De biceps brachii

werd aan de homolaterale zijde bestudeerd tijdens het

oefenen van de paretische onderste extremiteit terwijl

bij het oefenen van de paretische arm de mediale gas-
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trocnemius als referentie EMG werd gebruikt. De spas-

tisch-paretische spieren werden elk 3 keer in een RIP-

positie geplaatst en 3 keer in een neutrale positie

gemeten.110

In 4 studies werden verschillende typen spalken

gebruikt om de spasticiteit (stijfheid bij passief bewe-

gen) te beïnvloeden van de spastisch paretische

hand.410-412 De spalken werden in deze studies 1

uur412, 2 uur411, 3 uur414 tot maximaal 22 uur410 per

etmaal gedragen. 

In de RCT van Rose en Shah werd in 2 experimentele

groepen van 10 patiënten het effect van het dragen

van respectievelijk een dorsale en een palmaire

onderarm-handspalk vergeleken met een controle-

groep, die geen orthese droeg.411 De gebruikte spal-

ken werden vervaardigd van thermoplastisch materi-

aal (Orthoplast).411 In de RCT van Langlois et al.

werden 9 patiënten met een CVA over 3 groepen

gerandomiseerd.410 De groepen droegen een spalk om

de duim en de vingers van de spastisch paretische

hand te spreiden (vervaardigd van Sansplint XR)

respectievelijk gedurende 6, 12 en 22 uur per etmaal

gedurende 4 weken. 

McPherson et al. gebruikten in de CCT een dynami-

sche spalk voor onderarm en hand en vergeleken de

interventiegroep met een controlegroep die uitslui-

tend passief gemobiliseerd werd.412 Hierbij werden

vingers en pols maximaal geëxtendeerd gedurende 5

keer 60 seconden. De patiënten uit de interventie-

groep droegen de dynamische spalk 1 uur op 3 dagen

van de week gedurende 5 weken.412

In een pre-experimentele studie van Bressel en

McNair werd het effect van het eenmalig langdurig

rekken gedurende 30 minuten en het intermitterend

rekken van de kuitmusculatuur bestudeerd op de

mate van stijfheid over het enkelgewricht.413 De

patiënt lag hierbij op zijn rug.413

In de 3 RCT’s waren 55 patiënten met een CVA geïnclu-

deerd. Zij bevonden zich bij aanvang van de studie in

de postacute411 en chronische fase.236,410

Het langzaam rekken van palmair flexoren leverde in

de RCT van Carey geen positief effect op voor de iso-

metrische kracht van de vingerextensie.236 Wel werd

een tijdelijke verbetering geconstateerd van de actieve

bewegingsrange van pols- en vingerextensoren in

extensierichting. De toegenomen mobiliteit in exten-

sierichting kon niet worden toegeschreven aan een

verhoogde willekeurige activiteit van de extensoren.

Evenmin kon het mobiliserend effect verklaard wor-

den door een afgenomen co-activatie van de palmair-

flexoren.236 Carey stelde dat de afgenomen, niet-

reflexmatig bepaalde stijfheid van de vinger- en

polsextensoren bepalend kan zijn geweest voor de

verbetering van de bewegingsuitslag ten gevolge van

de slow-stretch-technieken. Effecten op handvaardig-

heid werden door Carey niet geëvalueerd.236

Dickstein en Pillar concludeerden in de pre-experi-

mentele studie dat RIP bij 50 procent van de patiënten

een afname van het oppervlakte-EMG te zien gaf. Bij

de resterende helft bleek de tonus niet beïnvloed te

worden of in enkele gevallen zelfs toe te nemen.110 In

een studie van Mills, waarbij alleen patiënten met een

traumatisch hersenletsel waren geincludeerd, bleek

reflex-inhiberende immobilisaties met spalken alleen

effect te hebben op de bewegingsrange.112 Er werden

echter geen effecten gevonden wat betreft EMG-activi-

teit van spastische plantaire flexoren.110

In de RCT van Rose en Shah had het dragen van beide

typen statische spalken een gunstig effect op de totale

bewegingsuitslag van de pols, gemeten met een

goniometer.411 Geen differentieel werd gevonden

voor de mate van stijfheid bij passief bewegen (stijf-

heid bij passief bewegen), gemeten door het opwek-

ken van een strekreflex.411 Langlois et al. toonden in

een RCT voor de reductie van spasticiteit (stijfheid bij

passief bewegen) een trend aan in het voordeel van

de experimentele groep die gedurende 22 uur per

etmaal de vingerspreider-spalk droegen.410 Dit effect

op spasticiteit, gemeten met weerstandmeter, was

echter niet statistisch significant.410

In een klein quasi-gerandomiseerd onderzoek van

McPherson (n = 8) werd aangetoond dat de patiënten

die een dynamische spalk droegen, een significante

afname in stijfheid van de armflexoren ondervonden,

gemeten met een weerstandmeter.412

Zowel de statische als cyclische rektechnieken van de

kuitmusculatuur leverden in de studie van Bressel en

McNair een tijdelijke vermindering op van de stijf-

heid van het enkelgewricht aan de paretische zijde,

gemeten met een weerstandsmeting.413 De (comforta-

bele) loopsnelheid, gemeten met de 10-meter looptest

werd door het innemen van RIP niet beïnvloed.413
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F.3.2 Evaluatie (Reflex-inhiberende houdingen en 

immobilisatietechnieken)

De methologische kwaliteit van de gecontroleerde

studies varieert van 3410,411 tot 5 punten236 op de PED-

ro-schaal (range 0-10 punten).27 De kwaliteit kan

daarmee van slecht tot redelijk worden geclassifi-

ceerd.

Aangezien vergelijkbare uitkomstmaten ontbraken,

heeft geen pooling plaatsgevonden.

F.3.3 Conclusies (Reflex-inhiberende houdingen en 

immobilisatietechnieken)

Er zijn aanwijzingen dat het langzaam manueel rek-

ken van vinger- en polsflexoren van de spastisch-

paretische hand de bewegingsuitslag in extensierich-

ting van de vingers tijdelijk vergroot, de effecten zijn

echter kortdurend. Het is aannemelijk dat het effect

van het innemen van reflex inhiberende houdingen

en slow-stretch-technieken deels te danken is aan de

mobiliserende werking van de rek op niet-contractie-

le, visco-elastische elementen van het bewegingsap-

paraat.144 Langdurig rekken door middel van bijvoor-

beeld spalken (of gips) heeft met name een

mechanisch effect op de spierstijfheid en bewegings-

uitslag. Het innemen van RIP heeft geen effect op EMG-

activiteit van spastisch paretische spieren. Deze

bevindingen zijn voor een belangrijk deel echter

gebaseerd op onderzoek naar patiënten met trauma-

tisch hersenletsel. Onduidelijk is of de effecten op

stijfheid en bewegingsuitslag ook resulteren in een

verbeterde vaardigheid. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbevelingen: 

(42) Rektechnieken (niveau 2) 

Het is aannemelijk dat langzaam manueel rekken van

vingers- en polsextensoren van de spastisch pareti-

sche hand de bewegingsuitslag van de vingers kortdu-

rend vergroot. 

Onduidelijk is of dit effect ook resulteert in een verbe-

tering van arm- en handvaardigheid. 

(43) Immobilisatietechnieken (niveau 2)

Het is aannemelijk dat langdurige rek door middel

van spalken een reducerend (mechanisch) effect heeft

op spierstijfheid en een positief effect op de bewe-

gingsuitslag. 

Het is niet aannemelijk dat de effecten van langdurig

rekken, al dan niet binnen reflex-inhiberende patro-

nen van invloed zijn op de EMG-activiteit van de

betrokken spieren. 
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

•  Motricity Index (bovenste extremiteit)

Handvaardigheid:

•  Frenchay Arm Test 

Loopvaardigheid:

•  Functional Ambulation Categories

Loopsnelheid:

•  10-meter looptest

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen:

•  Modified Ashworth Scale (elleboog)

Bewegingsuitslag:

•  Neutrale-0-methode (goniometer)

Synergievorming:

•  Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment

Handvaardigheid:

•  Action Research Arm Test en/of

•  Nine Hole Peg Test

Loopvaardigheid:

•  Rivermead Mobility Index

Tabel 51. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van ter evaluatie van reflex-inhiberende houdingen en

immobilisatietechtnieken.
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F.3.4 Geadviseerde meetinstrumenten (Reflex-

inhiberende houdingen en immobilisatietechnieken)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van reflex-inhiberende houdingen en

immobilisatietechnieken (zie tabel 51).

F.4 Sensibiliteitstraining van de 
paretische arm

Sensibiliteitsstoornissen zijn een belangrijke belem-

mering om motorische vaardigheden te leren.

Doorgaans wordt (somato)sensibiliteit onderverdeeld

in vitale sensibiliteit (tast-, pijn- en temperatuurzin)

en gnostische sensibiliteit (houdings-, bewegings- en

vibratiezin).

De doelen van sensibiliteitstraining zijn in de ICF-ter-

minologie onder te brengen in de volgende domei-

nen: b260 ‘propriocepsis’; b265 ‘tast’; b270 ‘sensori-

sche functies verwant aan temperatuur en andere

stimuli’ en b279 ‘andere sensorische functies, anders

gespecificeerd en niet-gespecificeerd’.8

F.4.1 Wetenschappelijke evidentie (Sensibiliteits-

training van de paretische arm)

Er is 1 quasi-experimentele studie verricht.244 De

belangrijkste kenmerken van de studies (waaronder de

methodiologische kwaliteit) staan vermeld in de over-

zichtstabel. In de experimentele groep van deze studie

werden de patiënten 6 weken behandeld met een

oefenprogramma gericht op het verbeteren van de

tastzin, de stereognosie en het kinesthesie.244 In dit

programma werden verschillende opdrachten gege-

ven, zoals: 1) identificeren van het aantal cijfers of let-

ters die door de therapeut op de arm of in de hand

getekend worden; 2) het geblinddoekt vinden van de

paretische duim of 3) het onderscheiden van vorm,

gewicht of structuur van objecten of materialen die in

de hand geplaatst zijn.244 De patiënten werden thuis

behandeld. De controlegroep kreeg gedurende 6

weken geen fysiotherapeutische behandeling.244

In een quasi-experimentele studie werden 39 patiën-

ten geïncludeerd met reeds lang aanwezige, blijvende

sensibiliteitsuitval in de hand aan de paretische

zijde.244 Zij bevonden zich bij aanvang van de studie

in de chronische fase (6,2 jaar na het ontstaan van

het CVA). De patiënten oefenden 3 keer per week 45

minuten gedurende 6 weken. 

In de gecontroleerde studie van Yekutiel en Guttman

werden positieve effecten aangetoond op testen die

zowel de vitale als gnostische sensibiliteit meten,

zoals: 1) lokalisatie van druk; 2) hoekpositie van de

elleboog; 3) tweepuntsdiscriminatie en 4) stereogno-

sis.244 De positieve effecten resulteerden echter niet

in een betere handvaardigheid.244,415,416

In twee ongecontroleerde onderzoeken werden even-

eens aanwijzingen gevonden dat sensibiliteitstraining

effectief kan zijn op de stoornis bij patiënten met een

CVA.415,416

F.4.2 Evaluatie (Sensibiliteitstraining van de paretische 

arm)

De methologische kwaliteit van de quasi-experimen-

tele studie244 is met 4 punten op de PEDro schaal (ran-

ge 0-10 punten)27 als redelijk te classificeren. 

Aangezien vergelijkbare studies ontbraken, vond geen

statistische pooling plaats.

F.4.3 Conclusies (Sensibiliteitstraining van de pareti-

sche arm)

Sensibiliteitstraining voor de paretische arm lijkt

vooral effectief te zijn wat betreft de somatosensibili-

teit zelf. De effecten van een verbeterde somatosensi-

biliteit resulteren niet in een verbeterde handvaardig-

heid.

F.4.4 Implicaties voor de behandeling (Sensibili-

teitstraining van de paretische arm)

De werkgroep adviseert sensibiliteitsstoornissen niet

als een apart staand probleem te behandelen, maar te

integreren in een bestaand programma dat gericht is

op verbeteren van handvaardigheid. Bovendien raadt

de werkgroep aan een gevalideerd meetinstrument

voor sensibiliteit te gebruiken, zoals bijvoorbeeld de

gemodificeerde versie van de Nottingham Sensory

Assessment.

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbevelingen: 

(44) Sensibiliteitstraining (niveau 3) 

Er zijn aanwijzingen dat sensibiliteitstraining van de

paretische arm en hand een positief effect heeft op de

vitale en gnostische sensibiliteit bij patiënten in de

chronische fase. 

Onduidelijk is echter of deze effecten resulteren in

een verbeterde handvaardigheid. 
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F.4.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Sensibili-

teitstraining van de paretische arm)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van sensibiliteitstraining (zie tabel 52).

F.5 Air-splints en wrapping van de 
spastisch-paretische extremiteit

Zwachtelen (in Angelsaksische literatuur wrapping

genoemd) en het gebruik van air splints worden pri-

mair toegepast om spasticiteit in de paretische extre-

miteit te verminderen. De achterliggende gedachte bij

deze behandeltechnieken is dat een aanhoudende,

lichte druk op de huid en de spieren een remming

zou geven op de myotatische reflexboog.417 De air-

splint, een opblaasbare flexibele koker waarmee exter-

ne druk gegeven wordt rondom een of meerdere

gewrichten, wordt onder andere in de neurologische

behandelmethode van Johnstone gezien als een effec-

tieve manier om spasticiteit in een extremiteit te

reduceren.417,418 Bij wrapping oefent een drukver-

band de druk uit. Wrapping is alleen onderzocht bij

de bovenste extremiteit, maar wordt in de praktijk

ook bij de onderste extremiteit toegepast. 

De doelen van deze interventie zijn in de ICF-termino-

logie onder te brengen in de volgende domeinen:

b280 tot en met b289 ‘pijn’; b710 tot en met b729

‘functies van gewrichten en botten’ en b735 ‘spierto-

nus’.8

F.5.1 Wetenschappelijke evidentie (Air-splints en 

wrapping van de spastisch-paretische extremiteit)

Er zijn 1 RCT161 en 1 pre-experimentele studie417 ver-

richt naar de effectiviteit van een air-splint en 1 stu-

die van pre-experimentele aard419 naar het effect van

zwachtelen op spasticiteit. De belangrijkste kenmer-

ken van de studies (waaronder de methodiologische

kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel. Poole

et al. vergeleken in een RCT twee groepen CVA-patiën-

ten, waarbij de experimentele groep naast de reguliere

ergotherapiebehandeling additioneel een air-splint

kreeg aangelegd om de paretische arm en de controle-

groep alleen ergotherapeutisch behandeld werd.161

De paretische arm werd binnen de pijngrens in maxi-

male exorotatie van de schouder en extensie van de

elleboog tot 90 graden flexie in de schouder bewogen. 

In de pre-experimentele studie van Twist werd de

spastische en pijnlijke paretische arm van 4 patiënten

gezwachteld vanaf de pols tot aan de oksel met 2 elas-

tische zwachtels van elk 10 cm breed.419 De pareti-

sche hand werd hierbij in een polyester handschoen

gestoken.419 Gedurende 4 weken werden de patiënten

3 keer per week gedurende 3 uur gezwachteld. 

De patiënten in de pre-experimentele studies van

Twist419 en Robichaud et al.417, respectievelijk 4 en 8

patiënten, bevonden zich in de chronische fase. Zij

hadden bij aanvang van de studies een spastische

parese.417,419 Onduidelijk is in welke fase na het CVA

de patiënten van Poole et al. zich bevonden.161

De eventuele meerwaarde van zwachtelen werd in de

studie van Twist gemeten met een goniometer.419 Er
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Basismeetinstrument

Handvaardigheid:

•  Frenchay Arm Test 

Aanbevolen meetinstrumenten

Vitale sensibiliteit:

•  (Modified) Nottingham Sensory Assessment,

deel A

Gnostische sensibiliteit:

•  (Modified) Nottingham Sensory Assessment,

deel B

Handvaardigheid:

•  Action Research Arm Test en/of

Nine Hole Peg Test

Tabel 52. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van sensibiliteitstraining.
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waren in deze studie aanwijzingen dat zwachtelen een

tijdelijk positief effect had op de passieve bewegings-

uitslag (PROM) aan de paretische zijde, wat volgens de

onderzoeker impliceerde dat de spasticiteit was afge-

nomen.419 Dat gold voor de PROM van het schouderge-

wricht in flexie-, abductie- en exorotatierichting en

voor die van het polsgewricht in extensierichting.

Geen differentiële effecten werden gevonden op acti-

viteitenniveau. 

Poole et al. konden na het aanbrengen van een air-

splint geen differentiële effecten aantonen voor pijn,

sensibiliteit en ernst van de parese, gemeten met het

Fugl-Meyer Assessment.161 In de pre-experimentele

studie van Robichaud et al. werd tijdens het dragen

van de air-splint een afname geconstateerd van de

myotatische reflexactiviteit, gemeten met de

Hoffman-reflex (H-reflex) van 41 tot 55 procent.417 Na

het beëindigen van de airsplint-applicatie bleken de

effecten op de myotatische reflexactiviteit te verdwij-

nen. Alhoewel gebruik van de air-splint in sommige

neurologische oefenmethoden wordt gepropageerd als

een orthese die steun kan bieden tijdens staan en

lopen, is de meerwaarde hiervan onbekend. Evenmin

lijkt het herhaald aanleggen van een air-splint een

meerwaarde te hebben voor herstel van vaardigheden. 

F.5.2 Evaluatie (Air-splints en wrapping van de 

spastisch-paretische extremiteit)

De methologische kwaliteit van de RCT van Poole et

al.161 kan met 5 punten op de PEDro-schaal (range 0-

10 punten)27 als redelijk worden geclassificeerd. 

Aangezien dit de enige gerandomiseerde studie was,

vond geen pooling plaats.

F.5.3 Conclusies (Air-splints en wrapping van de 

spastisch-paretische extremiteit)

Wrapping van de hele paretische arm lijkt een meer-

waarde te hebben voor de passieve bewegingsrange

van gewrichten van de spastisch-paretische arm zoals

schouder en pols. Tot op heden is slechts in een klei-

ne, ongecontroleerde studie bij 4 CVA-patiënten de

meerwaarde van zwachtelen onderzocht.419 Geen stu-

die is verricht naar wrapping van het paretische been.

Onduidelijkheden bij wrapping zijn: 1) met hoeveel

druk de zwachtel aangelegd dient te worden; 2) of

andere factoren het effect hebben veroorzaakt, bij-

voorbeeld reductie van mogelijk aanwezig oedeem in

arm of been, en 3) of de vermindering van spasticiteit

door zwachtelen ook resulteert in een verbetering van

hand- of loopvaardigheid. 

Het aanbrengen van een air-splint laat een sterke (tij-

delijke) afname zien in de Hoffman-reflex. De klinische

relevantie van deze afname is echter onduidelijk. Geen

effect kon worden aangetoond voor pijn synergievor-

ming. Onduidelijk is of het effect van de air-splint

resulteert in een betere arm-, hand- of loopvaardigheid. 

F.5.4 Implicaties voor de behandeling (Air-splints 

en wrapping van de spastisch-paretische extremiteit)

Bij patiënten die hinder ervaren van hun spasticiteit

kan zwachtelen van de paretische arm worden over-

wogen om de tonus te reduceren. Onduidelijk is of

deze behandeltechniek effectief is voor de paretische

onderste extremiteit. Om circulatieproblemen in de

arm te voorkomen, adviseert de werkgroep de aanleg

van het drukverband met een visgraattechniek. Het

gebruik van een air-splint om stijfheid bij passief

bewegen van een extremiteit te reduceren, zal vooral

gericht moeten zijn op het (tijdelijk) beïnvloeden van

spasticiteit. De meerwaarde van de air-splint als

ondersteunende orthese tijdens staan en lopen is

onduidelijk.

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbevelingen: 

(45) Air-splints (niveau 2)

Het is aannemelijk dat air-splints die aangebracht zijn

rondom een paretische extremiteit alleen een tijdelijk

reducerend effect hebben op de (Hoffman) reflexacti-

viteit in de betreffende extremiteit. 

Onduidelijk is of dit effect resulteert in een verbeterde

hand- en/of loopvaardigheid.

(46) Wrapping (niveau 3) 

Er zijn aanwijzingen dat het zwachtelen van de spas-

tisch paretische pijnlijke arm (van pols tot oksel) een

tijdelijk positief effect heeft op de bewegingsuitslag

van de spastisch paretische arm. 

Dit geldt voor patiënten in de chronische fase. 

F.5.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Air-splints 

en wrapping van de spastisch-paretische extremiteit)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van het gebruik van air-splints en/of wrap-

ping van de hele paretische arm (zie tabel 53).
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F.6 Oefentherapie van de paretische 
arm en hand

Voor het beïnvloeden van de functie en vaardigheid

van de paretische arm van patiënten met een CVA zijn

diverse neurologische oefenmethoden bekend. Een

aantal, veel in de praktijk toegepaste behandelcon-

cepten zijn onder andere: Neuro Developmental

Treatment (NDT), Proprioceptieve Neuromusculaire

Facilitatie (PNF) en Brunnstrom, Rood en Ayres. De

inhoudelijke aspecten van deze behandelmethoden

zijn terug te vinden in de fysiotherapeutische stan-

daardboeken. Conform de IBITA (International Bobath

Instructors Training Association) wordt in deze para-

graaf het Bobath-concept als synoniem beschouwd

van het NDT-concept.132 Op basis van fundamenteel

onderzoek is in de laatste 2 decennia veel kritiek geuit

ten aanzien van een aantal belangrijke assumpties

binnen het NDT-concept. Zie voor een uitleg van de

problemen met deze assumpties paragraaf C.5.

Inmiddels staan de neurologische behandelconcepten

meer open voor assumpties die afwijken van het oor-

spronkelijke concept.152

De doelen van deze interventie zijn binnen de ICF-ter-

minologie onder te brengen in de volgende domeinen:

d430 ‘optillen en meenemen’; d445 ‘gebruiken van

hand en arm’; d440 ‘nauwkeurig gebruiken van hand’

en d449 ‘dragen, verplaatsen en manipuleren van iets’.8

F.6.1 Wetenschappelijke evidentie (Oefentherapie 

van de paretische arm en hand)

Naar de effectiviteit van neurologische oefenmetho-

den voor het verbeteren van arm- en handvaardigheid

zijn 1 systematische review420 en 10 RCT’s87,91,93-

95,158,160,163,303,421 verricht. De belangrijkste kenmer-

ken van de studies (waaronder de methodiologische

kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel. Bij 3

RCT’s heeft een follow-up studie plaatsgevon-

den.106,107,422 Van de systematische review van Van

der Lee et al. zijn drie studies in deze paragraaf geëx-

cludeerd.420 Zie voor de studies van Taub et al.423 en

Van der Lee et al.424 tevens de paragraaf F.8 over CIMT.

De studie van Volpe et al. valt met de robot-geassi-

steerde interventietechniek buiten het kader van de

fysiotherapeutische behandelmogelijkheden.425
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

•  Motricity Index (bovenste extremiteit)

Handvaardigheid:

•  Frenchay Arm Test 

Loopvaardigheid:

•  Functional Ambulation Categories

Loopsnelheid:

•  10-meter looptest

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen:

•  Modified Ashworth Scale (elleboog)

Bewegingsuitslag:

•  Neutrale-0-meting (goniometer)

Synergievorming:

•  Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (bovenste 

extremiteit)

Pijn: 

•  Numeric Pain Rating Scale

Handvaardigheid:

•  Action Research Arm test en/of

•  Nine Hole Peg Test

Loopvaardigheid:

•  Rivermead Mobility Index

Tabel 53. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het gebruik van air-splints en/of wrapping van de

hele paretische arm.
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In de experimentele groepen bestond de behandeling

uit oefentherapie gebaseerd op: NDT95,163, PNF303, een

combinatie van NDT, Rood en Ayres158, een combinatie

van Rood en NDT160, een eclectische benadering87,91,94,

een sensomotorische benadering93 of het gebruik van

spiegelen (Mirror Therapy).421 De controlegroepen

werden behandeld volgens het NDT-concept95, een

combinatie van NDT en Johnstone87 of met standaard

fysiotherapie.158,160,163,421 In andere controlegroepen

werd een placebo-ultrageluidbehandeling gegeven93 of

werd de paretische arm geïmmobiliseerd.94,303 In 1

RCT kreeg de controlegroep geen therapie.91

De training werd in de 10 RCT’s in een frequentie van

3303 tot 593,94,158 keer per week gegeven in sessies van

30 minuten93 tot 1,5 uur.303 De trainingsperiode duur-

de 595 tot 20 weken.94

In de 10 gerandomiseerde studies (RCT’s) naar de effec-

tiviteit van oefenmethoden ter verbetering van de

arm- en handfunctie werden in totaal 843 patiënten

met een CVA geïncludeerd.87,91,93-95,158,160,163,303,421

De patiëntenpopulaties varieerden in deze studies van

9421 tot 28295. Zij bevonden zich bij aanvang van de

studie in de subacute87,93-95,163, postacute158,303 en

chronische fase.91,160,421

De inclusiecriteria voor deze RCT’s waren: milde tot

ernstige CVA303,421, spierzwakte of beperking van pare-

tische arm94,95,158 of zuiver motorische uitval163 of

werden niet nader gespecificeerd.

In genoemde RCT’s werden geen statistisch significant

differentiële effecten aangetoond in het voordeel van

een bepaalde neurologische behandelmethode op

functionele uitkomstmaten zoals de Action Research

Arm test93, Box and Block test163, Rivermead Motor

Assessment Arm95 en Nine Hole Peg Test.163

Evenmin kon in 7 van de 10 RCT’s een differentieel

effect worden aangetoond voor ADL, gemeten met de

Barthel Index93-95,158,160,303 of met de Functional

Independence Measure.163 In 4 RCT’s werd het gevon-

den effect toegeschreven aan het verschil in behande-

lintensiteit tussen de experimentele en

controlegroep.87,91,95 De experimentele groepen in

deze studies bleken verhoudingsgewijs meer oefenthe-

rapie dan de controlegroepen te hebben gekregen. 

F.6.2 Evaluatie (Oefentherapie van de paretische arm 

en hand)

De methologische kwaliteit van de studies varieert van

3158,160 tot 794,303 punten op de PEDro-schaal (range 0-

10).27 De kwaliteit kan daarmee van slecht158,160 tot

goed87,93-95,303 geclassificeerd worden. De kritiek van

de werkgroep betreft het ontbreken van zowel een

juiste randomisatieprocedure in 7 van de 10

RCT’s87,91,93,158,160,163,421, als een intention-to treat

analyse in 9 van de 10 RCT’s.87,91,93-95,158,160,163,421

Aangezien data en vergelijkbare uitkomstmaten ont-

braken, is geen statistische pooling uitgevoerd.

F.6.3 Conclusies (Oefentherapie van de paretische arm 

en hand)

De conclusie luidt dat geen differentiële effecten zijn

aangetoond die een meerwaarde aantonen van een

bepaalde oefentherapie wat betreft het verbeteren van

de arm- en handvaardigheid bij patiënten met een

CVA. Hieruit mag niet worden geconcludeerd dat neu-

rologische oefenmethoden niet effectief zijn. Er zijn

wel aanwijzingen dat de intensiteit waarmee de oefen-

therapie is gegeven van invloed is op het functionele

herstel.

F.6.4 Implicaties voor de behandeling (Oefenthe-

rapie van de paretische arm en hand)

Met de huidige inzichten kan geen advies gegeven

worden over welke neurologische oefenmethode de

voorkeur geniet bij het behandelen van de paretische

arm. Geadviseerd wordt om bij het oefenen het

behandeldoel eclectisch te benaderen, waarbij fysio-

therapeuten zelf bepalen welke neurologische oefen-

methode zij willen toepassen bij het trainen van de

arm- en handvaardigheid. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling: 

(47) Neurlogische oefenmethoden (bovenste extre-

miteit) (niveau 1)

Het is aangetoond dat bij het behandelen van de

bovenste extremiteit bij patiënten met een CVA geen

van de verschillende neurologische oefenmethoden

een meerwaarde heeft voor het herstel van handvaar-

digheid.

Bij het trainen van arm- en handvaardigheid advi-

seert de werkgroep een eclectische benadering. 

F.6.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Oefenthe-

rapie van de paretische arm en hand)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van het effect van oefentherapie van de

paretische arm (zie tabel 54).
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F.7 Bilateraal oefenen van cyclische 
bewegingspatronen

Vanuit dierexperimenteel onderzoek zijn er aanwij-

zingen dat het herhalingselement van stereotype

bewegingspatronen een belangrijke rol speelt bij het

aanleren van een beweging.426 Evenzo wordt veron-

dersteld dat het bilateraal trainen van (cyclische)

bewegingspatronen van de bovenste extremiteit kan

leiden tot een verbeterde spierkracht en handvaardig-

heid bij de paretische extremiteit.298 De cyclische

beweging kan een ritmische knijp- of draaibewegin-

gen zijn in de in- of uitfase. Aangenomen wordt dat

door het gelijktijdig activeren van de paretische en

niet paretische arm (bilateraal oefenen) een overflow

van activatie ontstaat naar de paretische arm. 

In sommige onderzoeken wordt bij het bilateraal trai-

nen met de armen gebruikgemaakt van een speciaal

ontworpen armtrainer, die in grote lijnen te vergelij-

ken is met een handgedreven ergometer. In Angelsak-

sische literatuur wordt deze interventie ook wel

Bilateral Arm Training with Rhythmic Auditory

Cueing (BATRAC) genoemd.427,428 De patiënt zit hierbij

aan een tafel, waarop een apparaat staat met 2 onaf-

hankelijk van elkaar bewegende hendels. De hendels

moeten door de patiënt met beide handen voor- en

achterwaarts worden bewogen, waarbij de paretische

hand wordt gefixeerd aan de hendel. De bewegingen

kunnen synchroon en alternerend worden uitgevoerd

en zijn afgestemd op het ritme van een metronoom.

Dit ritme is afgesteld op de voorkeurssnelheid van de

patiënt. Deze snelheid is vastgesteld door de patiënt

te vragen gedurende 5 minuten de cyclische bewegin-

gen op een comfortabele snelheid uit te voeren.427 De

doelen van deze interventie kunnen worden gerekend

tot het domein d445 ‘gebruiken van hand en arm’ in

de ICF-terminologie.8

F.7.1 Wetenschappelijke evidentie (Bilateraal 

oefenen van cyclische bewegingspatronen)

Naar de effecten van actieve, repeterende, cyclische

bewegingen zijn 1 RCT428, 1 quasi-experimentele stu-

die298 en 1 pre-experimentele studie427 verricht. De

belangrijkste kenmerken van de studies (waaronder

de methodiologische kwaliteit) staan vermeld in de

overzichtstabel.

Bütefisch et al.298 lieten patiënten in de experimentele

groep als additionele therapie knijpkrachtoefeningen

met de vingers en snelle extensiebewegingen met de

paretische pols maken in een laboratoriumopstelling.

Zowel de controlegroep als de experimentele groep
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

•  Motricity Index (bovenste extremiteit)

Handvaardigheid:

•  Frenchay Arm Test 

ADL-zelfstandigheid:

•  Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen:

•  Modified Ashworth Scale (elleboog)

Synergievorming: 

• Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (bovenste 

extremiteit)

Somatosensibiliteit:

•  (Modified) Notthingham Sensory Assessment

Handvaardigheid:

•  Action Research Arm test en/of

•  Nine Hole Peg Test

Bijzondere ADL-vaardigheden:

•  Nottingham Extended ADL-index en/of

•  Frenchay Activities Index

Tabel 54. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het effect van oefentherapie van de paretische arm.
�



kregen dagelijks 45 minuten conventionele therapie

volgens de NDT-principes. 

Luft et al. boden in hun RCT de patiënten in de experi-

mentele groep BATRAC aan, terwijl de controlegroep uni-

laterale training van de paretische arm kreeg aangebo-

den volgens Neuro Developmental Principles (NDP).428

De onderzoekers van deze interventie gebruikten func-

tional Magnetic Resonance Imaging (FMRI) om cerebel-

laire activiteit in de aangedane hersenhelft aan te

tonen. 

Whitall et al. beoordeelden BATRAC in een pilotstudy bij

patiënten met een CVA. Zij pasten alleen een vóór- en

nameting in dit pre-experimentele onderzoek toe.427

De therapiefrequentie in de RCT van Luft et al.428 is niet

beschreven. In de andere 2 studies oefenden de patiën-

ten 3 keer per week 20 minuten427 of dagelijks 2 keer

15 minuten.298 De trainingsperiode in deze studies

duurde 2298 tot 6427 weken.

In het gerandomiseerde effectonderzoek van Luft et al.

waren 7 patiënten met een CVA geïncludeerd met een

gemiddelde leeftijd van 63 jaar.428 Zij bevonden zich

bij aanvang van de studie in de chronische fase (medi-

aan: 37,5 maanden na het ontstaan van het CVA).

Whitall et al.427 includeerden 14 patiënten, die zich

eveneens in de chronische fase bevonden, terwijl

Bütefisch et al.298 patiënten onderzochten die zich in

de postacute fase bevonden. 

De BATRAC-groep vertoont in de RCT meer cerebellaire

activiteiten volgens de (functionele) MRI aan de zijde

van de laesie, terwijl deze ontbraken in de NDT-

groep.428 Volgens de auteurs suggereren deze bevindin-

gen dat functionele reorganisatie alleen optreedt in de

BATRAC-groep en dat dit zelfs enkele jaren na het ont-

staan van het CVA kan plaatsvinden.428 Helaas werden

in deze studie geen functionele uitkomstmaten

gebruikt om de meerwaarde van de BATRAC-therapie te

evalueren. 

In de pre-experimentele studie van Whitall et al. werd

het effect van de BATRAC-therapie over een periode van

6 weken geëvalueerd.427 Pre- en postmetingen lieten

positieve effecten zien voor: 1) isometrische armkracht,

gemeten met een dynamometer; 2) actieve bewegings-

uitslag van de schouderextensie, polsflexie en duimop-

positie en passieve bewegingsuitslag van de polsflexie,

gemeten met een goniometer en 3) handvaardigheid,

gemeten met de Wolf Motor Function Test. 

Ten slotte toonden Bütefisch et al. aan dat herhaald

knijpen in de handdynamometer ten goede kwam aan

kracht en contractiesnelheid van de extensoren van de

pols en vingers.298 Er werd in deze studie geen nadelig

effect op spiertonus gevonden.298

F.7.2 Evaluatie (Bilateraal oefenen van cyclische 

bewegingspatronen)

De methodologische kwaliteit van de gecontroleerde

studies is met 3428 en 4298 punten op de PEDro-schaal

(range 0-10 punten)27 als matig te classificeren. 

Pooling is bij deze interventie achterwege gebleven

vanwege verschil in uitkomstmaten. 

F.7.3 Conclusies (Bilateraal oefenen van cyclische 

bewegingspatronen)

Er zijn aanwijzingen dat het aanbieden van actieve,

repeterende cyclische armoefeningen die bij voorkeur

bilateraal zijn aangeboden, een positief effect heeft op

spierkracht, bewegingsuitslag en handvaardigheid van

de getrainde, paretische arm. Geen aanwijzingen zijn

gevonden dat deze actieve, repeterende oefeningen

voor de arm een nadelige invloed hebben op spierto-

nus. De effecten van BATRAC zijn bij patiënten in de

chronische fase gevonden. Tegelijk moet worden vast-

gesteld dat de RCT die BATRAC heeft geëvalueerd klein is

(n = 7) en methodologische gebreken vertoont, terwijl

in een tweede studie een controlegroep ontbreekt. Dit

maakt dat de gevonden resultaten met voorzichtig-

heid geïnterpreteerd moeten worden.

F.7.4 Implicaties voor de behandeling (Bilateraal 

oefenen van cyclische bewegingspatronen)

Op basis van de huidige kennis kan overwogen wor-

den om de paretische arm bilateraal te oefenen waar-

bij cyclische bewegingspatronen moeten worden uit-

gevoerd. Vooralsnog lijken de effecten gunstig te zijn

ten aanzien van spierkracht, bewegingsrange en hand-

vaardigheid. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat

dit leidt tot een ongewenste toename van spiertonus.

Bovendien kan tijdens de training een metronoom

worden gebruikt om het bewegingsritme aan te geven

en synchronisatie tussen beide armbewegingen te

bevorderen. In dit kader kan gebruikgemaakt worden

van speciaal hiervoor ontworpen apparatuur, zoals

beschreven in de studies van Luft et al.428 en Whitall

et al.427 Als alternatief voor deze apparatuur kan een

handgedreven ergometer worden gebruikt, waarbij de

patiënt met beide handen een fietsbeweging uitvoert. 
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Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(48) Bilateraal cyclisch oefenen (niveau 3) 

Er zijn aanwijzingen dat het oefenen van actieve,

repeterende, cyclische bewegingen van de paretische

arm (zoals bijvoorbeeld met de BATRAC) een positief

effect heeft op bewegingsuitslag, spierkracht en hand-

vaardigheid bij patiënten met een CVA. 

Deze effecten zijn zowel in de postacute en de chroni-

sche fase gevonden. 

F.7.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Bilateraal 

oefenen van cyclische bewegingspatronen)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van actieve, repeterende cyclische armoefe-

ningen (zie tabel 55).

F.8 Constraint-Induced Movement 
Therapy 

Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT) of for-

ced use wordt omschreven als een behandelmethode

waarbij het gebruik van de paretische arm wordt

gestimuleerd door de niet-paretische arm tijdelijk te

immobiliseren, dan wel functioneel te beperken met

behulp van spalk, handschoen en/of sling.429 De

immobilisatie dwingt de patiënt om ADL-taken uit te

voeren met de paretische extremiteit. CIMT wordt

gecombineerd met specifiek, op de patiënt toegesne-

den oefentherapie van de paretische arm en hand

(shaping).429 Met name omdat bij de paretische arm

de beweging relatief veel meer moeite kost en minder

efficiënt en accuraat verloopt dan bij de niet-pareti-

sche arm, leren veel patiënten geleidelijk af om de

paretische arm in het dagelijks leven te betrekken (de

zogeheten learned non-use).423 Motorische activiteit

is in die gevallen wel mogelijk. Door het gebruik van

de niet-paretische arm sterk te beperken, wordt

gepoogd met CIMT het ‘aangeleerde niet-gebruik’ weg

te nemen. De doelen van deze interventie zijn in de

ICF-terminologie onder te brengen in de volgende

domeinen: d430 ‘optillen en meenemen’ en d445

‘gebruiken van hand en arm’.8

F.8.1 Wetenschappelijke evidentie (Constraint-

Induced Movement Therapy)

Naar de effecten van CIMT zijn 1 critical review429 en 6

RCT’s423,424,430-433 verricht. De belangrijkste kenmer-

ken van de studies (waaronder de methodiologische

kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel.

De niet-paretische arm van de patiënten in de experi-

mentele groepen werd in deze 6 studies met behulp

van een spalk en sling423,424,431, handschoen en

sling432,433 of uitsluitend een handschoen430, geïm-

mobiliseerd. De immobilisatie van deze arm/hand

varieerde van 90 procent van de dag gedurende 2

weken423,431 tot 5 uur per dag gedurende 10

weken.432,433 In deze interventieperiode werd, varië-
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

•  Motricity Index (bovenste extremiteit)

Handvaardigheid:

•  Frenchay Arm Test 

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen:

•  Modified Ashworth Scale (elleboog)

Bewegingsuitslag:

•  Neutrale-0-methode (goniometer)

Synergievorming:

•  Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (bovenste 

extremiteit)

Handvaardigheid:

•  Action Research Arm Test en/of

•  Nine Hole Peg test

Tabel 55. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van actieve, repeterende cyclische armoefeningen.�



rend van 3432 tot 5 keer423,424,430 per week, de pareti-

sche arm getraind, gedurende 1432,433, 2430 of 6

uur.423,424 De therapie die de experimentele groep

onderging, bestond uit het oefenen van een aantal

functionele activiteiten met de paretische arm, zoals

eten met vork en/of lepel, gooien van een bal of het

spelen van eenhandig uit te voeren spelletje, zoals

domino.423,424,430,432,433 In de studie van Taub et

al.423 was de therapie in de controlegroep gebaseerd

op: 1) het advies om in de thuissituatie de paretische

arm zo veel mogelijk in te schakelen; 2) passieve ROM-

oefeningen door de fysiotherapeut en 3) het zelf

doorbewegen door de patiënt met de niet-paretische

arm. In de studies van Dromerick et al.430 en Van der

Lee et al.424 bestond de therapie van de controlegroe-

pen uit het oefenen van bimanuele activiteiten, waar-

bij de paretische arm ondersteund mocht worden

door de niet-paretische arm. In de 2 studies van Page

et al.432,433 kreeg de controlegroep geen therapie. In

de studie van Sterr et al.431 bestond het contrast uit

de hoeveelheid tijd waarin de CIMT aangeboden werd.

De experimentele groep kreeg gedurende 14 aaneen-

gesloten dagen 6 uur per dag CIMT en de controle-

groep 3 uur per dag. Absoluut gezien kregen de

patiënten in de studies van Taub et al.423 en Van der

Lee et al.424 in 2 weken 60 uur training van de pareti-

sche arm, in de studies van Page et al.432,433 20 uur in

2 weken en in de studie van Dromerick et al.430 30

uur in 10 weken.

De onderzoekspopulaties in de 6 RCT’s varieerden van

6432 tot 66424 patiënten. In totaal waren er 134

patiënten met een CVA geïncludeerd met een gemid-

delde leeftijd van 62 jaar.423,424,430-433 Sterr et al.

includeerden naast 13 patiënten met een CVA, ook 2

patiënten met een traumatisch hersenletsel.431 De

behandeling startte op zeer uiteenlopende tijdstippen

na het ontstaan van het CVA. Bij aanvang van de stu-

dies bevonden de patiënten zich tussen de 6 dagen430

en de 4,8 jaar431 na het CVA. De studies includeerden

patiënten uit de acute430, postacute432,433 en chroni-

sche fase.423,424,431 Eén van de inclusiecriteria van de

CIMT-studies was een minimale actieve bewegingsuit-

slag van 10 graden extensie van de vinger en 20 gra-

den dorsale flexie van de pols van de paretische

arm.423,424,431-433 Drie gerandomiseerde studies

onderzochten patiënten met een ischemisch

CVA430,432,433, 1 studie patiënten met verschillende

typen CVA424 en in 2 studies werd het type CVA niet

nader omschreven.423,431

Positieve effecten van CIMT werden in 5 van de 6 geran-

domiseerde studies gevonden voor handvaardigheid,

gemeten met de Action Research Arm test

(ARAT)424,430,432,433 en de Arm Motor Activity Test

(AMAT).423 Tevens werden in 4 RCT’s423,424,432,433 positie-

ve effecten gevonden op de Motor Activity Log (MAL).

De MAL is een gestructureerde vragenlijst, die een aantal

(variërend van 14 tot 30) functionele taken omvat. De

patiënt beoordeelt in deze vragenlijst de mate waarin

de paretische arm wordt ingeschakeld en de kwaliteit

van de bewegingen van deze arm tijdens ADL. 

De geringe effecten voor verbetering van handvaardig-

heid van de paretische arm werden in een recente cri-

tical review onderschreven.429 De positieve resultaten

zijn echter mogelijk het gevolg van een meer intensie-

ve trainingswijze.429 Het verschil in intensiteit tussen

de interventie- en controle-interventie zou voor een

belangrijk deel het effect kunnen bepalen.429

Verder is in 1 studie een groter effect van CIMT aange-

toond bij patiënten met een CVA bij wie ook de soma-

tosensoriek gestoord was.424 Zelfs in de chronische

fase is met CIMT bij patiënten met een CVA een verbete-

ring van de arm- en handvaardigheid niet uitgeslo-

ten.424

Sterr et al. constateerden in hun onderzoek een kleine

meerwaarde van een langere dagelijkse behandelduur

(6 uur/dag CIMT ten opzichte van 3 uur/dag) voor

zowel de kwaliteit en het gebruik van de paretische

arm als voor handvaardigheid, gemeten met de Wolf

Motor Function Test (WMFT).431

Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat CIMT in de

eerste week na het CVA een negatief effect heeft op de

grootte van het neurologisch defect.434,435 Bij ratten,

waarbij een ischemisch infarct kunstmatig werd aan-

gebracht, bleek forced use van de paretische voorpoot

een schadelijk effect te hebben op de grootte van het

neurologisch defect.434,435 In die gevallen echter

waarbij CIMT pas na de eerste week van het CVA was

gestart, werden deze negatieve effecten bij ratten niet

gevonden.434,435 In hoeverre deze nadelige effecten in

dierexperimenteel onderzoek ook te vertalen zijn naar

mensen is onduidelijk. Desalniettemin wordt op basis

van dit dierexperimenteel onderzoek geadviseerd om

CIMT pas vanaf 1 week na het ontstaan van het CVA te

starten. 
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F.8.2 Evaluatie (Constraint-Induced Movement 

Therapy)

De methodologische kwaliteit van de afzonderlijke

studies wordt weergegeven in tabel 56 en 57. De kwa-

liteit van de 6 gerandomiseerde studies varieert van 4-

7 punten op de PEDro-schaal (range 0-10 punten) en

kan daarmee als redelijk tot goed geclassificeerd wor-

den.27 In 3 RCT’s ontbrak een intention-to-treat analy-

se;423,430,431 in 5 van de 6 studies een juiste randomi-

satieprocedure.423,430-433

In tabel 56 en 57 zijn ook de kwantitatieve analyses

van de gerandomiseerde studies op activiteitenniveau

weergeven. In de kwantitatieve analyse is de studie

van Sterr et al. geëxcludeerd vanwege enerzijds de

heterogene onderzoekspopulatie en anderzijds een

gebrek aan contrast tussen experimentele en controle-

groep.431

Pooling van de studies laat een statistisch significante

overall fixed effect size zien wat betreft handvaardig-

heid van 0,46 SDU (95%-CI: 0,07-0,85)423,424,430,432,433,

gemeten met de ARAT424,430,432,433 en de AMAT.423 Dit

houdt in dat CIMT een positief effect heeft op de

handvaardigheid van de paretische arm van patiën-

ten met een CVA. Wanneer deze effecten worden ver-

taald naar een gewogen procentuele verbetering, dan

impliceert de gevonden SES een significante verbete-

ring van 13,5 procent voor handvaardigheid. Dit

komt overeen met een verbetering van ongeveer 8

punten op de ARAT.

Statistische pooling van de studies voor het subjectief

ervaren gebruik van de paretische arm gemeten met

de MAL, was slechts ten dele mogelijk. In de studies

van Page et al. waren de data van de MAL onvolledig

gepresenteerd.432,433 Pooling wat betreft ‘de mate van

gebruik van de paretische arm’ met de studies van

Taub et al.423 en Van der Lee et al.424 leverde een niet-

statistisch significante overall effect size op (SES 0,23;

95%-CI: -0,24-0,70).423,424

F.8.3 Conclusies (Constraint-Induced Movement 

Therapy)

Vanaf de subacute fase is CIMT een bruikbare therapie-

vorm. De immobilisatie (constraint) is slechts ten dele

verantwoordelijk voor de effecten van CIMT. Het effect

wordt mogelijk vooral bepaald door een toename van

trainingsintensiteit (shaping). Dit leidt tot de aanbe-

veling om patiënten met een CVA te stimuleren de

paretische arm gedurende lange tijd (per dag) inten-

sief te oefenen.424

Belangrijk is op te merken dat de patiënten met een
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Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Page et al. ARAT 10 weken 4 / 5 14 / 15 11,5 - (-0,7) = 2,2 0,74 -0,63 - 2,12
2002 

Page et al. ARAT 10 weken 2 / 2 12,9 / 12,1 15,5 - 1,0 = 14,5 0,66 -1,40 - 2,73

2001

Dromerick ARAT 2 weken 11 / 9 19,9 / 20,7 25,5 - 16,4 = 9,1 0,43 -0,46 - 1,32

et al.

2000

V.d. Lee et al. ARAT 2 weken 31 / 31 11,4 / 13,4 5,8 - 1,7 = 4,1 0,34 -0,16 - 0,84

1999

Taub et al. AMAT 2 weken 4 / 5 4 / 4 5 1,11 -0,33 - 2,55

1993

SES (fixed) 52 / 52 0,46 0,07 - 0,85

Tabel 56. Handvaardigheid
�
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CVA over een actieve dorsale flexie van de pols van 20

graden en actieve extensie van de vinger van 10 gra-

den van de paretische arm moesten beschikken om

deel te kunnen nemen aan de vijf gerandomiseerde

onderzoeken naar het effect van CIMT. 

Indien de willekeurige bewegingsuitslag in de pareti-

sche pols minder dan 20 graden dorsale flexie en de

extensie van de paretische vingers minder dan 10 gra-

den blijken te zijn, is intensief functioneel oefenen

met uitsluitend de paretische arm praktisch onmoge-

lijk. 

Er zijn aanwijzingen dat de effecten van CIMT groter

zijn bij patiënten die somatosensorische stoornissen

vertonen.424,429 Ook een verbetering van de armfunc-

tie in de chronische fase na het CVA is niet uitgeslo-

ten. Dierexperimenteel onderzoek geeft aanleiding

om CIMT in de eerste 7 dagen na het ontstaan van het

CVA te ontraden.434,435

F.8.4 Implicaties voor de behandeling (Constraint-

Induced Movement Therapy)

Geadviseerd wordt om CIMT alleen toe te passen bij

patiënten met een CVA met een actieve dorsale flexie

van minimaal 20 graden van de pols en minimaal 10

graden van de vingers. Patiënten bij wie een gestoor-

de somatosensibiliteit op de voorgrond staat, lijken

baat te hebben bij CIMT. De meest optimale immobili-

satietijd en duur van de training is niet met zekerheid

te geven, maar er zijn aanwijzingen gevonden dat een

immobilisatie van enkele uren per dag van de niet-

paretische arm en hand gedurende 2 weken een gun-

stig effect heeft. Deze immobilisatie moet voorkomen

dat de patiënt de niet-paretische arm inschakelt.

De immobilisatie van de niet-paretische arm dient

gecombineerd te worden met dagelijks gegeven,

intensieve functionele handvaardigheidstraining van

de paretische arm. Aanbevolen wordt CIMT pas vanaf

7 dagen na het ontstaan van het CVA toe te passen,

aangezien in dierexperimenteel onderzoek een

schadelijk effect werd gevonden van forced-use tech-

nieken direct na het ontstaan van de laesie. 

Door het immobiliseren van de niet-paretische arm

gedurende een groot deel van de dag, is de kans groot

dat bij het vallen de patiënt zich onvoldoende kan

opvangen. Om dit risico te verkleinen, kan overwo-

gen worden om bij het immobiliseren tijdens CIMT de

sling voor de niet-paretische arm achterwege te laten.

De patiënt draagt dan uitsluitend een handschoen

om de niet-paretische hand.

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbevelingen:

(49) Constraint-Induced Movement Therapy

(niveau 1)

Het is aangetoond dat Constraint-Induced Movement

Therapy (CIMT) (forced use) bij patiënten met een CVA,

die over de pols en vingers minimaal een willekeurige

extensie hebben van respectievelijk 20 en 10 graden,

een positief effect heeft op het herstel van handvaar-

digheid. 

Omdat de effecten van Constraint-Induced

Movement Therapy (CIMT) sterk samenhangen met de

intensiteit waarmee de paretische arm wordt getraind,

zal de immobilisatie van de niet-paretische arm in

combinatie gegeven moeten worden met een inten-

sief functioneel oefenprogramma voor de paretische

arm (shaping). 
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Tabel 57. Mate van gebruik van paretische arm.

Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

V.d. Lee et al. MAL 2 weken 31 / 31 1,05 / 1,15 0,7 - 0,55 = 0,15 0,13 -0,36 - 0,63

1999

Taub et al. MAL 2 weken 4 / 5 3,68 / 5,03 4,75 - (-0,2) = 4,95 0,98 -0,43 - 2,39

1993

SES (fixed) 35 / 36 0,23 -0,24 - 0,70

�
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(50) Constraint-Induced Movement Therapy en

somatosensorische stoornissen (niveau 1)

Het is aangetoond dat de effecten van Constraint-

Induced Movement Therapy (CIMT) bij patiënten met

somatosensorische stoornissen groter zijn dan bij

patiënten met een intacte somatosensibiliteit.

F.8.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Constraint-

Induced Movement Therapy)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van Constraint-Induced Movement Therapy

(zie tabel 58).

F.9 Neuromusculaire stimulatie van 
de paretische pols- en vinger-
extensoren

Neuromusculaire stimulatie (NMS) bij patiënten met

een CVA kan worden gedefinieerd als ‘het gebruik van

cyclische stimulatie van paretische spieren met als

doel specifieke stoornissen te minimaliseren, zoals

beperkte bewegingsuitslag (ROM), spierzwakte, spasti-

citeit (en cardiovasculaire reconditioning)’.328 Bij de

toepassing van NMS op de dorsale zijde van de onder-

arm wordt getracht de dorsale flexie van de pols en de

vingers te verbeteren door activatie van de vinger- en

polsextensoren van de onderarm. Fysiologische effec-

ten die in de literatuur worden toegeschreven aan NMS

zijn spierversterking, inhibitie van antagonistenspas-

ticiteit, correctie van contracturen, vergroting van de

Range of Motion (ROM) en facilitatie van willekeurige

spiercontrole.114,116,334

De doelen van bovengenoemde interventie zijn in de

ICF-terminologie onder te brengen in de volgende

domeinen: d430 ‘optillen en meenemen’; d445

‘gebruiken van hand en arm’; d440 ‘nauwkeurig

gebruiken van hand’ en d449 ‘dragen, verplaatsen en

manipuleren van iets’.8

Studies naar NMS met intramusculaire elektroden zijn

in deze paragraaf geëxcludeerd aangezien deze vorm

van NMS buiten het kader van fysiotherapeutische

behandelmogelijkheden vallen. 

In deze paragraaf wordt alleen de evidentie beschre-

ven voor het toepassen van NMS met oppervlakte-elek-

troden op de dorsale zijde van de onderarm. 

F.9.1 Wetenschappelijke evidentie (Neuromuscu-

laire stimulatie van de paretische pols- en vinger-

extensoren)

Naar de effectiviteit van NMS van de extensoren van

de paretische onderarm bij patiënten met een CVA zijn

1 systematische review436 en 4 RCT’s116,334,437,438 ver-

richt. De belangrijkste kenmerken van de studies

Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (bovenste extremiteit)

Handvaardigheid:

• Frenchay Arm Test 

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen:

• Modified Ashworth Scale (elleboog)

Bewegingsuitslag:

• Neutrale-0-methode (goniometer)

Synergievorming:

• Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment 

(bovenste extremiteit)

Somatosensibiliteit:

• (Modified) Nottingham Sensory Assessment 

Handvaardigheid:

• Action Research Arm Test en/of

• Nine Hole Peg Test

Tabel 58. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van Constraint-Induced Movement Therapy.
�



(waaronder de methodiologische kwaliteit) staan ver-

meld in de overzichtstabel.

De experimentele groepen in 3 van de 4 RCT’s kregen,

naast een standaardbehandeling met oefentherapie

additioneel een NMS-behandeling van de extensoren

van de paretische onderarm.116,334,437 De controle-

groepen in deze 3 studies werden behandeld met: 1)

passieve mobiliserende oefeningen van de paretische

arm, gecombineerd met PNF- en functionele ADL-oefe-

ningen;334 2) therapie gebaseerd op een combinatie

van het Motor Relearning Programme (MRP) en het

NDT-concept116 of 3) additionele placebo(elektro)sti-

mulatie.437

In de studie van Packman-Braun werd de relatie tus-

sen de aangeboden stimulustijd en spiervermoeidheid

onderzocht.438 Deze studie doet een uitspraak over

het effect van het variëren van de in te stellen para-

meters van de stimulatiecyclus.438

De NMS-elektroden werden in de 4 studies aan de dor-

sale zijde ter hoogte van de pols- en vingerextensoren

van de paretische arm aangebracht.116,334,437,438 De

pulsduur van de NMS-applicatie varieerde van 0,2 s334

tot 0,3 s116,437,438 en de pulsfrequentie liep uiteen van

20 Hz116 tot 50 Hz.437 De stimulatiecyclus met een

wisselende on/off-fase, werd grotendeels individueel

ingesteld.116,334,437 In de studie van Packman-Braun

werd de on/off-ratio onderzocht. De on/off-ratio

kwam door het instellen van de pulspauze op 5, 10 en

25 s uit op waarden van respectievelijk 1:1, 1:3 en

1:5.438

De NMS-applicatie werd 5 keer per week334 gegeven

met een behandelduur van 1 keer per dag 60

minuten437 tot 3 keer per dag 30 minuten.116 De trai-

ningsperiode varieerde van 3437 tot 8116 weken. 

In de 4 RCT’s naar NMS van de extensoren van de pare-

tische onderarm waren in totaal 154 CVA-patiënten

geïncludeerd.116,334,437,438 De onderzoekspopulaties

varieerden van 18438 tot 60116 patiënten. Zij bevon-

den zich bij aanvang van de interventie tussen de 16

dagen437 en 3 maanden438 na het ontstaan van het

CVA. De studies includeerden daarmee patiënten uit

de subacute116,437 en postacute fase.334,438

Inclusiecriteria waren een beperkte actieve dorsale

flexie van de paretische pols116,334,437 of een volledige

passieve bewegingsuitslag van de dorsale flexie van de

paretische pols.438

Positieve effecten werden aangetoond voor synergie-

vorming437, handvaardigheid116, bewegingsuitslag

over de pols (dorsale flexie)334 en spierkracht over de

pols.116,334

In de studie van Chae et al. verbeterde de experimen-

tele groep ten opzichte van de controlegroep met

betrekking tot synergievorming significant met 6,6

punten, gemeten met het motorisch gedeelte voor de

bovenste extremiteit van het Brunnstrom Fugl-Meyer

Assessment (range 0-66 punten).437

Handvaardigheid nam in de studie van Powell et

al.116, gemeten met de Action Research Arm test

(ARAT) toe in de subtesten pincetgreep met 4 punten

(range 0-18) en cilindergreep met 2 punten (range 0-

12). Na 32 weken follow-up was dit verschil echter

niet meer statistisch significant.116 De bewegingsuit-

slag van de dorsale flexie van de pols (actieve ROM)

nam in de studie van Bowman et al.334 in de experi-

mentele groep met 35 graden toe, terwijl de controle-

groep slechts 8 graden verbetering liet zien.334 De

spierkracht over de pols in dorsale flexie, gemeten

met een dynamometer, verbeterde zowel in de RCT

van Powell et al.116 als in de gerandomiseerde studie

van Bowman et al.334

Geen statistisch significante effecten werden gevon-

den wat betreft ADL-zelfstandigheid, gemeten met de

Functional Independence Measure (FIM)437 of de

Barthel Index (BI)116, en spasticiteit (stijfheid bij pas-

sief bewegen), gemeten met de Ashworth-schaal.116

F.9.2 Evaluatie (Neuromusculaire stimulatie van de 

paretische pols- en vingerextensoren)

De methologische kwaliteit van geïncludeerde studies

varieert van 3 tot 7 punten op de PEDro schaal (range

0-10).27 De kwaliteit van de studies kan daarmee van

slecht334 tot goed116,437 geclassificeerd worden. In 3

van de 4 gerandomiseerde studies334,437,438 werd ech-

ter geen juiste randomisatieprocedure gerealiseerd en

in 2 studies was een hoog aantal uitvallers, respectie-

velijk 20 procent in de studie van Powell et al.116 en

36 procent in de studie van Chae et al.437 Dit, samen

met het ontbreken van een intention-to-treat analyse

in de 4 RCT’s334,116,437,438 maakt vooralsnog de waarde

van de geclaimde effecten onzeker. 

Vanwege de diversiteit aan uitkomstmaten en aange-

zien data van baseline-metingen ontbraken, waren de

studies moeilijk vergelijkbaar en is statistische pool-

ing achterwege gebleven. 

In de RCT van Powell et al. is een post-hoc analyse uit-

gevoerd om te beoordelen of de mate van ernst van
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het CVA bepalend zou kunnen zijn voor de effectiviteit

van NMS op handvaardigheid.116 In deze RCT werd de

heterogene onderzoeksgroep gesplitst in een ‘meer’

en ‘minder ernstig’ aangedane groep CVA-patiënten. 

In de post-hoc analyse van de RCT van Powell et al.

bleek in de ‘minder ernstig’ aangedane subgroep wel

een significant effect aanwezig voor ARAT-subtests.116

F.9.3 Conclusies (Neuromusculaire stimulatie van de 

paretische pols- en vingerextensoren)

Geconcludeerd kan worden dat NMS op stoornis-

niveau positieve effecten heeft wat betreft isometrische

spierkracht van extensoren en daarmee actieve bewe-

gingsuitslag over de pols334 en vingers.116,334

Belangrijke verschillen worden hierbij gevonden tussen

de patiënten die niet in staat zijn om de paretische pols

willekeurig in dorsale flexie te bewegen (complete

functie-uitval), en patiënten die in staat zijn tot enige

actieve extensie van de pols en de vingers. Bij de

groep met complete functie-uitval van de extensoren

van de onderarm blijkt NMS geen meerwaarde te heb-

ben wat betreft handvaardigheid, terwijl bij de groep

die een incomplete uitval hebben wel effecten wor-

den gevonden wat betreft herstel van handvaardig-

heid. Wel dient opgemerkt te worden dat, als gevolg

van een hoge uitval in de RCT’s, veel studies van mati-

ge methodologische kwaliteit zijn.

F.9.4 Implicaties voor de behandeling (Neuro-

musculaire stimulatie van de paretische pols- en 

vingerextensoren)

Geadviseerd wordt voor het verbeteren van handvaar-

digheid van de paretische arm, NMS alleen toe te pas-

sen bij patiënten met een CVA die beschikken over een

actieve dorsale flexie van de pols en extensie van de

vingers van de paretische arm. Op basis van de huidi-

ge kennis adviseert de werkgroep de NMS-elektroden

op de mm. extensor carpi radialis, extensor carpi

ulnaris en extensor digitorum communis te plaatsen

en de NMS-behandeling te geven gedurende enkele

maanden, 3 keer per week, 30 minuten. In sommige

gevallen wordt hierbij gebruikgemaakt van de speci-

aal voor dit doel ontwikkelde Handmaster.439 De

meerwaarde van de Handmaster boven andere neuro-

musculaire stimulatoren is echter nog onduidelijk. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbevelingen:

(51) Neuromusculaire stimulatie van extensoren

(niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat neuromusculaire stimulatie

(NMS) van de pols-en vingerextensoren van de pareti-

sche arm een positief effect heeft op de spierkracht en

de bewegingsuitslag van de pols en vingers.

(52) Neuromusculaire stimulatie bij afwezigheid

van willekeurige pols- en vingerextensie (niveau 2)

Het is aannemelijk dat neuromusculaire stimulatie

(NMS) van de paretische pols-en vingerextensoren

geen meerwaarde heeft voor herstel van handvaardig-

heid, indien men geen willekeurige controle heeft

over pols- en vingerextensie.

(53) Neuromusculaire stimulatie bij aanwezig-

heid van willekeurige pols- en vingerextensie

(niveau 2)

Het is aannemelijk dat bij aanwezigheid van actieve

pols- en vingerextensie van de paretische hand, neur-

omusculaire stimulatie (NMS) van pols-en vingerexten-

soren een positief effect heeft op het herstel van

handvaardigheid.

Deze effecten zijn alleen in de subacute fase aange-

toond. 

F.9.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Neuro-

musculaire stimulatie van de paretische pols- en 

vingerextensoren)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van NMS van de extensoren van de pareti-

sche onderarm (zie tabel 59).

F.10 EMG-triggered neuromusculaire 
stimulatie van de paretische 
onderarm

EMG-triggered stimulatie is een combinatie van EMG en

NMS (zie paragraaf F.9). Het wordt toegediend via

huidelektroden met een speciaal ontworpen draag-

baar apparaat. In onderstaande studies wordt een sti-

mulator van het merk AutomoveTM gebruikt.440-443

Het doel van de interventies die in deze paragraaf

beschreven worden, is om bij de patiënten met een

motorische beperking van de paretische pols maxima-

le pols- en vingerextensie te bereiken.440
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De doelen van bovengenoemde interventie zijn in de

ICF-terminologie onder te brengen in de volgende

domeinen: d430 ‘optillen en meenemen’; d445

‘gebruiken van hand en arm’; d440 ‘nauwkeurig

gebruiken van hand’ en d449 ‘dragen, verplaatsen en

manipuleren van iets’.8

De AutomoveTM gebruikt het EMG als een trigger voor

stimulatie. Er wordt vooraf een bepaalde gevoels-

drempelwaarde ingesteld voor registratie van het EMG-

signaal, zodat deze afhankelijk van eigen activiteit

ingesteld kan worden. De patiënt wordt gevraagd

actief de spier aan te spannen om de ingestelde drem-

pelwaarde (trigger) te bereiken. Als de patiënt de

drempelwaarde haalt, dan stimuleert de AutomoveTM

de beweging neuromusculair, wat resulteert in een

verdere ondersteuning van de beweging.440 Wordt de

drempelwaarde niet gehaald, dan kan deze naar bene-

den toe worden bijgesteld. Het verschil tussen EMG-

triggered stimulatie en EMG-feedback is dat bij EMG-

feedback het EMG als resultaat (feedback) gegeven

wordt (zie paragraaf F.11). 

F.10.1 Wetenschappelijke evidentie (EMG-triggered 

neuromusculaire stimulatie van de paretische 

onderarm)

Naar EMG-triggered neuromusculaire stimulatie van de

paretische arm bij patiënten met een CVA zijn 3

RCT’s440-442 en 1 quasi-experimentele studie443 ver-

richt. De belangrijkste kenmerken van de studies

(waaronder de methodiologische kwaliteit) staan ver-

meld in de overzichtstabel.

Zowel de RCT’s440-442 als de quasi-experimentele

studie443 hadden dezelfde onderzoeksopstelling. De

patiënten zaten hierbij aan een tafel, waarbij de pare-

tische hand met de handpalm op tafel lag. De elektro-

des van de Automove werden aangebracht op de dor-

sale zijde van de onderarm, op de m. extensor carpi

radialis441, m. extensor communis digitorum en de

m. carpi ulnaris440 of andere, niet nader omschreven,

extensoren van de onderarm.442,443

De patiënten werd gevraagd tijdens de interventie de

pols te extenderen. Op het moment dat de

AutomoveTM een willekeurige activatie mat, volgde,

na het bereiken van de drempelwaarde, een neuro-

musculaire stimulatie waardoor de extensoren van de

pols contraheerden. 

De EMG-triggered feedback in de experimentele groep

van de RCT van Hemmen et al. werd ondersteund met

movement imagery (het verbeelden van

bewegingen).442

De controlegroepen ontvingen: 1) conventionele

neuromusculaire stimulatie;442 2) fysiotherapie zon-

der fysische techniek440,441 of 3) geen fysiotherapiebe-

handeling.443

De trainingsfrequentie in de 3 RCT’s440-442 varieerde van

3440 tot 5441,442 keer per week met een behandelduur

van 30441,442 tot 60440 minuten. De trainingsperiode

besloeg minimaal 2440 tot maximaal 12442 weken.
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (bovenste extremiteit)

Handvaardigheid:

• Frenchay Arm Test 

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen:

• Modified Ashworth Scale (elleboog)

Synergievorming:

• Brunnstrom-Fugl-Meyer Assessment (bovenste 

extremiteit)

Bewegingsuitslag:

• Neutrale-0- methode (goniometer)

Handvaardigheid:

• Action Research Arm test en/of

• Nine Hole Peg Test

Tabel 59. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van NMS van de extensoren van de paretische onderarm.�



Bij aanvang van de 3 RCT’s naar de effecten van EMG-

triggered stimulatie van de paretische arm waren in

totaal 47 patiënten met een CVA geïncludeerd.440-442

De onderzoekspopulaties varieerden op dat moment

van 9441 tot 27442 patiënten. De gemiddelde leeftijd

van de patiënten was 62 jaar en bij aanvang van de

studies bevonden zij zich 18 dagen441 tot 3,5 jaar440

na het ontstaan van het CVA. De studies includeerden

daarmee patiënten uit de subacute441, postacute442 en

chronische440 fase. 

Inclusiecriteria voor deze studies waren een actieve

dorsale flexie van 20 graden over de pols van de pare-

tische arm440 of een spierkracht van de m. extensor

carpi radialis van MRC-graad 3 of minder (range 0-

5).441 In de studies van Hemmen et al.442 en Kraft et

al.443 werden geen inclusie- en/of exclusiecriteria aan-

gegeven.

In de gerandomiseerde studies440 werden gunstige

effecten aangetoond voor: 1) spierkracht van de pol-

sextensoren (sustained muscle contraction), gemeten

met een krachtmeter in een laboratoriumopstel-

ling;440 2) synergievorming, gemeten met het

Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (BFM) voor de

bovenste extremiteit;441 3) handvaardigheid, gemeten

met de Box-and-Block test (B&B-test)440 en 4) ADL-

zelfstandigheid, gemeten met de Functional

Independence Measure (FIM).441

In de RCT van Cauraugh et al. waren de patiënten uit

de experimentele groep na afloop van de interventie

in staat om 9 houten blokjes meer te pakken, te ver-

plaatsen en los te laten, gemeten met de B&B-test,

dan bij aanvang van het experiment; een verbetering

van 129 procent.440

Francisco et al. toonde een statistisch significant ver-

schil aan tussen de behandelgroepen van 17 punten

op het gedeelte van het BFM dat betrekking heeft op

de bovenste extremiteit (range 0-66 punten) en 2,5

punten op de FIM (range 18-126 punten).441

In de studie van Hemmen et al. verbeterde de hand-

vaardigheid, gemeten met de Action Research Arm

test (ARAT) voor zowel de groep die met EMG werd get-

riggerd als voor de groep die conventionele neuro-

musculaire stimulatie ontving.442 Zij verbeterden

respectievelijk 20 en 30 procent op het BFM en 106 en

116 procent op de ARAT, waarmee het effect van de

NMS groter was dan dat van de EMG-triggered stimula-

tie. Tussen de behandelgroepen werd echter geen sta-

tistisch significant differentieel effect gevonden, noch

op de BFM als op de ARAT.442

Eveneens werd in de RCT van Cauraugh et al. geen dif-

ferentieel effect aangetoond voor synergievorming

(BFM) en handvaardigheid, gemeten met de Motor

Assessment Scale (MAS).440

De quasi-experimentele studie van Kraft et al.443 laat

zien dat de groep patiënten die EMG-triggering kregen

meer verbeterden dan de controlegroepen wat betreft

het BFM. Voor spierkracht (grijpkracht) werden in deze

studie geen positieve effecten gevonden.443

F.10.2 Evaluatie (EMG-triggered neuromusculaire 

stimulatie van de paretische onderarm)

De methologische kwaliteit van geïncludeerde RCT’s

varieert van 3440 tot 5441,442 punten op de PEDro

schaal (range 0-10)27 (zie tabel 60). De kwaliteit van

de studies kan geclassificeerd worden van slecht440

tot redelijk.441,442 De ontbrekende intention-to-treat

analyse440-442, gecombineerd met een juiste randomi-

satieprocedure440-442, maakt vooralsnog de waarde

van de geclaimde effecten onzeker. 

Pooling van 2 RCT’s441,442 was mogelijk voor de uit-

komstmaat BFM (zie tabel 60). In de RCT van Cauraugh

et al. werd voor het BFM geen differentieel effect

gevonden.440 In deze studie ontbraken de data (stan-

daarddeviaties) en zij kon derhalve niet meegenomen

worden in de kwantitatieve analyse.440

Pooling liet een statistisch niet-significante, overall

effect size zien voor synergievorming, gemeten met

het BFM (SES -0,06; 95%-CI: -0,76-0,63).441,442 Indien de

quasi-experimentele studie van Kraft et al.443 in de

analyse wordt toegevoegd, neemt het effect enigszins

toe, maar zij blijft statistisch niet significant (SES 0,13;

95%-CI: -0,48-0,73).441-443 

F.10.3 Conclusies (EMG-triggered neuromusculaire 

stimulatie van de paretische onderarm)

In de beoordeelde literatuur bestaat geen evidentie

dat de toevoeging van EMG-triggered feedback tijdens

NMS-stimulatie van de paretische onderarm met

behulp van een AutomoveTM-stimulator een meer-

waarde heeft voor het verbeteren van spierkracht van

extensoren over de pols en vingers en daarmee van

invloed is op handvaardigheid. 
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F.10.4 Implicaties voor de behandeling (EMG-trig-

gered neuromusculaire stimulatie van de paretische

onderarm)

Geadviseerd wordt om bij patiënten met een CVA geen

EMG-triggered stimulatie te gebruiken om de actieve

bewegingsuitslag van de paretische arm of de arm- en

handvaardigheid te verbeteren. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(54) EMG-triggered neuromusculaire stimulatie

(niveau 2)

Het is aannemelijk dat de toevoeging van EMG feed-

back tijdens neuromusculaire stimulatie (NMS) van

extensoren van pols en vingers van de paretische arm

geen meerwaarde heeft voor spierkracht en handvaar-

digheid bij patiënten met een CVA. 

F.11 EMG/Biofeedback van de 
paretische arm

Elektromyografische (EMG) of Biofeedback-therapie

(EMG/BF) kan worden gedefinieerd als een behandel-

vorm waarbij training van spierfunctie plaatsvindt op

basis van een visuele of auditieve terugkoppeling van

geregistreerde activiteit.444 In veel gevallen gaat het

hierbij om een terugkoppeling van elektrische motor-

unit-potentialen, geregistreerd via op spieren aange-

brachte externe elektroden.444 Een feedback-unit zet

deze potentialen om in visuele en/of auditieve infor-

matie voor patiënt en therapeut.444 De patiënt wordt

hierbij geïnstrueerd om de activiteit van de desbe-

treffende spieren te verhogen of te verlagen.444 Bij de

toepassing van EMG/BF op de paretische arm wordt door

middel van auditieve of visuele feedback getracht om

onder andere spiertonus, spierkracht, bewegingsuitslag,

arm- en handvaardigheid en ADL-zelfstandigheid te ver-

beteren en de pijn te verminderen. 

De doelen van deze interventie zijn in de ICF-termino-

logie onder te brengen in de volgende domeinen: d430

‘optillen en meenemen’; d445 ‘gebruiken van hand en

arm’; d440 ‘nauwkeurig gebruiken van hand’ en d449

‘dragen, verplaatsen en manipuleren van iets’.8

In deze paragraaf worden de effecten van toepassing

van EMG/BF op de paretische arm beschreven.

F.11.1 Wetenschappelijke evidentie (EMG/Biofeed-

back van de paretische arm)

Naar het gebruik van EMG/BF voor de bovenste extre-

miteit zijn 3 systematische reviews345,346,444, 1 critical

review445, 9 RCT’s157,343,446-452 en 2 quasi-experimen-

tele studies453,454 verricht. De belangrijkste kenmer-

ken van de studies (waaronder de methodiologische

kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel.

In de systematische review van Moreland et al.444 zijn

uitsluitend studies geïncludeerd die de effectiviteit

van EMG/BF op het verbeteren van functies in de

bovenste extremiteiten onderzochten. De andere twee

systematische reviews includeerden zowel studies

naar effectiviteit van EMG/BF in de onderste als in de

bovenste extremiteiten.345,346

De systematische review van Glanz et al. bevat uit-

sluitend RCT’s.346 In de systematische reviews van

Moreland et al.444 en Schleenbaker en Mainous345

zijn daarentegen ook de quasi-experimentele studies

van Prevo et al.453 en van Wolf en Binder454 meege-

nomen. 

De experimentele groepen van de 9 RCT’s157,343,446-452
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Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Francisco et al. BFM 6 weken 5 / 4 9,0 / 7,8 27 - 10 = 17 1,78 0,17 - 3,39

1998

Hemmen et al. BFM 12 weken 14 / 13 9,0 / 6,9 8 - 12 = -4 -0,48 -1,25 - 0,29

2002

SES (fixed) 19 / 17 -0,06 -0,76 - 0,63

Tabel 60. Synergievorming.�



kregen een EMG/BF-behandeling van de bovenste

extremiteiten. In 3 van de 9 RCT’s ontvingen de

patiënten naast de standaard fysiotherapie de EMG/BF

als additionele behandeling.446,448,450 In de controle-

groepen van deze gerandomiseerde studies was de

therapie gebaseerd op de concepten volgens

NDT157,451, Brunnström449,451, Jacobson452, niet nader

omschreven neurofysiologische oefenmethoden446,450

of een placebo-EMG/BF343,448. 

De training werd 2449,451 tot 5343 keer per week gege-

ven in behandelingen van gemiddeld 40 minuten. De

trainingsperiode varieerde van 2343,452 tot 6448,451

weken. 

In de 9 RCT’s waren in totaal 229 patiënten met een

CVA geïncludeerd. De onderzoekspopulaties liepen uit-

een van 11451 tot 42448 patiënten. Zij bevonden zich

bij aanvang van de studies tussen de 7 weken452 en

3,1 jaar449 na het ontstaan van het CVA. 

Vijf studies includeerden patiënten met een CVA uit de

postacute fase157,343,446,448,452 en 3 studies patiënten

uit de chronische fase.449-451 De studie van Bate et

al.447 gaf geen uitsluitsel over de fase waarin de

patiënten zich bevonden. 

Inclusiecriteria voor deze gerandomiseerde studies

waren: 1) beperkingen in de paretische arm;446,450,451

2) enige activiteit in de pols- en vingerextensoren157

of de schoudermusculatuur448; 3) pijnlijke hemiplegi-

sche schouder;452 4) minimaal verschil van 20 graden

tussen actieve en passieve flexie van de paretische

elleboog449 of 4) een minimale actieve flexie en

extensie van de paretische elleboog van 30 graden.447

Op stoornisniveau werden in enkele studies statis-

tisch significante effecten aangetoond voor: 1) syner-

gievorming;446,448,451 2) actieve bewegingsuitslag van

abductie van paretische schouder;450 3) spiertonus451

en 4) coördinatie.451 De experimentele groep in de

studie van Inglis et al. kon na afloop van de behande-

ling 16 graden verder abduceren in de paretische

schouder dan de controlegroep.450

Na afloop van de behandeling toonden Crow et al.448

in hun RCT een verbetering aan van 5 punten voor

handvaardigheid, gemeten met de Action Research

Arm test (range 0-57), dit in tegenstelling tot

Basmajian et al.157 die geen effecten op handvaardig-

heid konden objectiveren. 

De meeste studies waren niet in staat verbeteringen

ten gevolge van EMG/BF aan te tonen. Geen positieve

effecten werden aangetoond voor: 1) pijn;452 2) bewe-

gingsuitslag;343,449,450,452 3) spierkracht450 en 4)

synergievorming.450

De 3 systematische reviews345,346,444 laten tegenstrij-

dige conclusies zien. Schleenbaker en Mainous345 sug-

gereren een statistisch significant voordeel van biof-

eedback terwijl Glanz et al.346 en Moreland et al.444

geen statistisch significant voordeel vonden van

EMG/BF op het verbeteren van de bewegingsuitslag van

de paretische schouder (abductie)346 en de elleboog

(extensie)346, de spierkracht444 en de arm- en hand-

vaardigheid444. Voor een belangrijk deel is bovenge-

noemd verschil in conclusie te wijten aan het al dan

niet betrekken van het effect van EMG/BF bij de onder-

ste extremiteit.345

F.11.2 Evaluatie (EMG/Biofeedback van de paretische 

arm)

De methologische kwaliteit van de 9 RCT’s157,343,446-

452 loopt uiteen van 2447 tot 7448 punten (mediaan =

5) op de PEDro schaal (range 0-10 punten).27 De stu-

dies kunnen daarmee van slecht447,450,451 tot

goed343,446,448 geclassificeerd worden. De kritiek van

de werkgroep betreft het ontbreken van een inten-

tion-to-treat analyse in alle RCT’s en een juiste rando-

misatieprocedure (bijvoorbeeld met gesloten envelop-

pen) in 8 van de 9.157,343,446,447,449-452 Bovendien

waren de experimentele en controlegroepen bij aan-

vang van de interventie in 3 studies niet of moeilijk

vergelijkbaar wat betreft de belangrijkste prognosti-

sche indicatoren447,451,452 en was de onderzoeker in 3

van de 9 RCT’s niet geblindeerd.447,449,450 Daarnaast

ontbreken in 3 RCT’s de spreidingsmaten en punt-

schattingen. Dit alles maakt de waarde van de gepre-

senteerde effecten vooralsnog onzeker.447,450,451

Omdat vergelijkbare uitkomstmaten ontbraken, zijn

kwantitatieve analyses niet uitgevoerd. In de systema-

tische review van Glanz et al.346 is voor de ROM een

statistische pooling met 3 RCT’s343,449,450 uitgevoerd.

De bewegingsuitslagen waren echter moeilijk verge-

lijkbaar: Inglis et al.450 beoordeelden de abductie van

de schouder, Hurd et al.343 gebruikten een gecombi-

neerde meting van abductie van de schouder met

dorsale flexie van de enkel en Greenberg et al449

gaven de bewegingsuitslag van de extensie van de

elleboog weer. Desalniettemin bleken Glanz et al.

door het toepassen van een random effects model

geen statistisch significant effect voor de ROM aan te

kunnen tonen.346
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In de systematische review van Moreland et al. werd

statistische pooling berekend voor spierkracht en

arm- en handvaardigheid op basis van odds ratio’s.444

Ook uit deze meta-analyse bleek geen van de overall

effect sizes statistisch significant te zijn.444

F.11.3 Conclusies (EMG/Biofeedback van de paretische 

arm)

Geconcludeerd kan worden dat het toepassen van

EMG/BF bij patiënten met een CVA geen meerwaarde

heeft voor het verbeteren van stoornissen zoals bewe-

gingsuitslag van de paretische arm en spierkracht en

evenmin voor het verbeteren van handvaardigheid.

F.11.4 Implicaties voor de behandeling (EMG/Bio-

feedback van de paretische arm)

De werkgroep adviseert om bij patiënten met een CVA

geen EMG/BF te gebruiken.

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(55) EMG/Biofeedback (niveau 1)

Het is aangetoond dat het toepassen van

EMG/Biofeedback op de paretische arm bij patiënten

met een CVA geen meerwaarde heeft voor actieve

bewegingsuitslag, spierkracht, bewegingscoördinatie

en handvaardigheid. 

F.12 Transcutane elektrostimulatie 
van de paretische arm

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)

kan worden gedefinieerd als ‘een fysiotherapeutische

techniek waarbij via oppervlakte-elektroden laagfre-

quente elektrotherapie wordt toegediend’. Door mid-

del van TENS worden oppervlakkig gelegen

(huid)zenuwvezels gestimuleerd, wat leidt tot sensori-

sche en motorische effecten. Welke effecten optreden,

is afhankelijk van de ingestelde pulsduur, de intensi-

teit en de frequentie van de stroompulsen en het type

zenuwvezel dat geprikkeld wordt.455

De doelstelling van deze interventie is in de ICF-termi-

nologie onder te brengen in de volgende domeinen:

b730 tot en met b749 ‘spierfuncties’ en b280 tot en

met b289 ‘pijn’.8

De scheidslijn tussen NMS (zie paragraaf F.9 en F.13) en

TENS is niet eenduidig.456 TENS wordt met verschillen-

de intenties gegeven. Bijvoorbeeld Faghri et al.457

gebruikten TENS om pijn te bestrijden, terwijl Potisk et

al.458 TENS toepasten met de doelen spasmereductie en

functieverbetering. Leandri et al.459 gebruikten 2 vor-

men van TENS, namelijk low intensity en high intensi-

ty TENS. De high intensity TENS wordt met een sterkte

van minimaal 3 keer de sensorische drempelwaarde

gegeven. De pulsfrequentie is hierbij meestal laag.456

De low intensity TENS daarentegen wordt met een lage

intensiteit gegeven, meestal net voelbaar. De pulsfre-

quentie is hierbij doorgaans juist hoog.456

F.12.1 Wetenschappelijke evidentie (Transcutane 

elektrostimulatie van de paretische arm)

Naar TENS-behandeling van de paretische arm zijn 3

RCT’s459-461 verricht. Bovendien is 1 follow-up studie uit-

gevoerd 3 jaar na een interventie.462 De belangrijkste

kenmerken van de studies (waaronder de methodiologi-

sche kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel.

TENS werd aan de patiënten uit de experimentele groe-

pen van de 3 RCT’s459-461 op verschillende manieren

aangeboden. Sonde et al. behandelden de experimen-

tele groep met low intensity TENS, terwijl de controle-

groep geen TENS-behandeling ontving.460 Tekeoglu et

al. vergeleken het effect van high intensity TENS met

een placebo-TENS-behandeling.461

En Leandri et al. beoordeelden het effect van zowel

low intensity als high intensity TENS-behandeling ten

opzichte van placebostimulatie.459 De elektroden wer-

den aangebracht aan de paretische zijde: 1) op alleen

de triceps brachii;461 2) op zowel de triceps brachii als

de polsextensoren460 of 3) op de

schoudermusculatuur459 van de paretische arm. De

TENS-behandelingen varieerde van 3459 tot 5460,461 keer

per week en duurde 30461 tot 60 minuten.460 De trai-

ningsperiode varieerde van minimaal 4 weken459 tot

maximaal 3 maanden.460

In de 3 RCT’s naar TENS werden in totaal 164 patiënten

met een CVA geïncludeerd.459-461 De onderzoekspopu-

laties van deze 3 studies varieerden van 44460 tot

60459,461 patiënten. Zij bevonden zich bij aanvang van

de studies tussen de 43 dagen461 en 8,8 maanden460

na het CVA. De gerandomiseerde studies includeerden

daarmee patiënten uit de postacute459,461 en chroni-

sche fase.460 De inclusiecriteria van deze RCT’s waren

een score van 50 of minder punten op het

Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (BFM)460 voor de

bovenste extremiteiten, of de aanwezigheid van
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hemiplegische schouderpijn (HSP)459. In de studie van

Tekeoglu et al.461 waren de inclusiecriteria onvoldoen-

de gespecificeerd.

Statistisch significante effecten werden in de 3 geran-

domiseerde studies aangetoond voor: 1) spasticiteit

(stijfheid bij passief bewegen), gemeten met de

Ashworth scale;461 2) synergievorming van de arm,

gemeten met de Brunnstrom Fugl-Meyer score;460 3)

passieve bewegingsuitslag (PROM) van de paretische

schouder, gemeten met een goniometer;459 4) ADL-zelf-

standigheid, gemeten met de Barthel Index461 en 5)

pijn, gemeten met een visuele analoog schaal (VAS).

Sonde et al. vonden na afloop van de studie geen dif-

ferentiële effecten in pijn beleving of andere uitkomst-

maten tussen experimentele en controlegroep.460

In de studie van Leandri et al. werd toename van PROM

in exorotatierichting van de paretische schouder als

een indirecte maat gezien voor pijnvermindering in de

paretische schouder.459 In dit RCT verbeterde de PROM

in exorotatierichting ten opzichte van de placebog-

roep met ongeveer 12 graden in het voordeel van de

high intensity-TENS en bijna 3 graden in het voordeel

van low intensity TENS.459 Hiermee had high intensity

TENS in tegenstelling tot low intensity TENS een statis-

tisch significant effect voor pijnreductie.459

F.12.2 Evaluatie (Transcutane elektrostimulatie van de 

paretische arm)

De methologische kwaliteit van geïncludeerde studies

varieert van 3 tot 5 punten op de PEDro schaal (range

0-10 punten) (zie tabel 61).27 De kwaliteit van de stu-

dies kan daarmee van slecht tot redelijk geclassifi-

ceerd worden. De kritiek van de werkgroep op de 3

RCT’s betreft, onder andere, de onjuiste randomisatie-

procedure459-461 en het ontbreken van een intention-

to-treat analyse.459-461

Zie tabel 61 voor een kwantitatieve analyse voor spas-

ticiteit (stijfheid bij passief bewegen). 

Statistische pooling was niet mogelijk voor pijn

(onvolledige data), passieve bewegingsuitslag van de

schouder (onvolledige data) en synergievorming

(slechts 1 gerandomiseerde studie). 

Pooling van 2 RCT’s voor spasticiteit (stijfheid bij pas-

sief bewegen) van de paretische elleboog, gemeten

met de (Modified) Ashworth Scale liet een statistisch

significante homogene overall effect size zien in het

voordeel van de TENS-behandeling (SES 0,44; 95%-CI:

0,04-0,83).460,461 Wanneer deze SES vertaald wordt

naar een gewogen procentuele verandering, dan

impliceert dit een gemiddelde vermindering van 11

procent voor stijfheid bij passief bewegen. Dit komt

overeen met ongeveer 0,5 punten op de (Modified)

Ashworth Scale. 

Voor ADL bleken de populatiestudies echter niet

homogeen te zijn. Het random model liet een niet-

significant effect zien.460,461 Sensibiliteitsanalyse om

te bepalen welke factoren de aanwezige heterogeniteit

tussen de studies veroorzaakten, heeft niet plaatsge-

vonden. 

F.12.3 Conclusies (Transcutane elektrostimulatie van de  

paretische arm)

Onderzoek toont aan dat TENS stijfheid bij passief bewe-

gen bij de spastisch paretische arm doet verminderen

indien de elektroden geplaatst worden ter hoogte van

de paretische antagonistische musculatuur zoals de m.

tricps brachii (voor behandeling van flexiespasme) of
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Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Sonde et al. MAS 3 maanden 26 / 18 0,8 / 1,2 0,1 - 0 = 0,1 0,10 -0,50 - 0,70

1998

Tekeoglu et al. AS 8 weken 30 / 30 1,35 / 1,47 1,96 - 0,97 = 0,99 0,69 0,17 - 1,21

1998

SES (fixed) 56 / 48 0,44 0,04 - 0,83

Tabel 61. Spasticiteit (stijfheid bij passief bewegen) van flexoren elleboog
�



de extensoren van de onderarm (bij flexiespasme van

de pols en vingers). De meerwaarde van TENS op pijnbe-

leving en functionaliteit is nog onduidelijk. Opgemerkt

dient te worden dat het effect van TENS op arm- en

handvaardigheid onduidelijk is in de 3 RCT’s van

methodologisch slechte tot redelijke kwaliteit.

Bovendien is vergelijk lastig vanwege een verschil in:

1) stimulusfrequentie, uiteenlopend van 1,7 tot 100

Hz; 2) plaatsing van elektroden en 3) behandelintensi-

teit (al dan niet willen opwekken van spiercontracties). 

F.12.4 Implicaties voor de behandeling (Transcu-

tane elektrostimulatie van de paretische arm)

Onduidelijk is wat de waarde van low intensity TENS is

ten opzichte van conventionele TENS. TENS kan worden

gebruikt om hinderlijke spasticiteit te remmen. De

werkgroep adviseert om de elektrodes op de spasti-

sche spieren te plaatsen om uiteindelijk de betreffen-

de zenuw te stimuleren.

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(56) TENS (niveau 1)

Het is aangetoond dat TENS van de paretische arm een

reducerend effect heeft op spasticiteit bij patiënten

met een CVA in de postacute en chronische fase. 

Onduidelijk is of dit effect van TENS resulteert in een

betere handvaardigheid.

F.12.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Trans-

cutane elektrostimulatie van de paretische arm)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van de interventie TENS van de paretische

arm (zie tabel 62).
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (bovenste extremiteit) 

Handvaardigheid:

• Frenchay Arm Test 

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen: 

• Modified Ashworth Scale (elleboog)

Pijn:

• Numeric Pain Rating Scale

Synergievorming:

• Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (bovenste 

extremiteit)

Bewegingsuitslag:

• Neutrale-0-methode (goniometer)

Somatosensibiliteit:

• (Modified) Nottingham Sensory Assessment

Handvaardigheid:

• Action Research Arm test en/of

• Nine Hole Peg Test

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of

• Frenchay Acivities Index

Tabel 62. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van de interventie TENS van de paretische arm.
�



F.13 Neuromusculaire stimulatie bij 
glenohumerale subluxatie

Het primaire doel van NMS ter hoogte van de pareti-

sche schoudermusculatuur is het verminderen van de

diastase bij een glenohumerale subluxatie in caudale

richting (diastase). In sommige studies wordt NMS

omschreven als Functionele Elektro Stimulatie

(FES).463,464 Hier wordt echter de term NMS gebruikt.

Diastase kan worden gedefinieerd als de afstand tus-

sen het craniale deel van de humeruskop en het cau-

dale deel van het acromion.234 Het werkingsmecha-

nisme van NMS bij glenohumerale subluxatie (GHS) is

nog onduidelijk. Effecten die in de literatuur toege-

schreven worden aan NMS zijn: spierversterking, rem-

ming van spasticiteit van spastische depressoren van

het schoudergewricht, correctie van contracturen,

vergroting van de ROM en facilitatie van willekeurige

spiercontrole van schouderelevatoren zoals de m. del-

toideus en de m. supraspinatus.465 Verondersteld

wordt dat een vermindering van GHS zal leiden tot

verminderde (kans op) hemiplegische schouderpijn,

wat ten goede komt aan de functionaliteit van de

paretische arm.

De doelstelling van deze interventie is in de ICF-termi-

nologie te classificeren in de volgende domeinen:

b710 tot en met b729 ‘functies van gewrichten en

botten’.8

Studies naar NMS waarbij intramusculaire naaldelek-

troden worden gebruikt, zijn in deze paragraaf geëx-

cludeerd, aangezien deze applicaties buiten het ter-

rein van fysiotherapeutische behandelmogelijkheden

vallen. In deze paragraaf wordt alleen de evidentie

voor NMS met oppervlakte-elektroden ter hoogte van

het schoudergewricht aan de paretische zijde beschre-

ven.

F.13.1 Wetenschappelijke evidentie (Neuromuscu-

laire stimulatie bij glenohumerale subluxatie)

Naar de effecten van het behandelen met NMS van de

hemiplegische schouder van CVA-patiënten met een

CVA zijn 2 systematische reviews465,466 verricht, 1 cri-

tical review467, 5 RCT’s457,463,468-470 en 2 quasi-experi-

mentele studies.464,471 De belangrijkste kenmerken

van de studies (waaronder de methodiologische kwa-

liteit) staan vermeld in de overzichtstabel. Hoewel de

2 RCT’s van Wang et al. dezelfde interventie met

dezelfde populatie beschrijven, verschillen de effect-

maten in beide studies.463,470 In onderhavige tekst

wordt derhalve slechts een van deze studies (Wang et

al. uit 2000463) nader toegelicht.

Twee van de vier studies uit de systematische review

van Price en Pandyan456 betroffen onderzoeken naar

de effectiviteit van TENS459,460. TENS wordt vooral

gebruikt om pijn te beïnvloeden. Zij wordt met een

intensiteit onder de motorische drempelwaarde aan-

geboden. In deze paragraaf zijn de studies naar het

effect van TENS-therapie geëxcludeerd. Deze effecten

worden in paragraaf F.12 nader toegelicht. 

De experimentele groepen in de 4 RCT’s kregen, naast

standaardtherapie, een NMS-behandeling van de neur-

omusculaire schouderregio van de paretische

arm.457,463,468,469

De controlegroepen in deze 4 gerandomiseerde stu-

dies ondergingen uitsluitend conventionele fysiothe-

rapie voor de schouder.457,463,468-470 De therapie voor

deze groepen bestond uit: 1) het ondersteunen van de

paretische arm door de leuning van de (rol)stoel tij-

dens zitten of door het dragen van een sling tijdens

staan468 en/of 2) uit niet nader gespecificeerde fysio-

therapeutische behandelingen voor de schou-

der.457,463,469

In de 4 RCT’s werden de m. supraspinatus en de m.

deltoideus posterior via oppervlakte-elektroden met

NMS gestimuleerd.457,463,468,469 De in te stellen para-

meters bij de NMS-applicatie zoals pulsduur (0,2-0,3 s),

pulsfrequentie (12-50 Hz) en stimulatiecyclus met een

on/off-fase (variërend van 1:3 tot 12:1) werden wisse-

lend per studie gehanteerd. 

De trainingen werden 5463,468 tot 7457,469 keer per

week uitgevoerd, variërend van 4 keer per dag 30-60

minuten469 tot 1 keer per dag 6-7 uur.457,463,468

De stimulatie liep uiteen van 4468 tot 18463 weken. 

In totaal werden 161 patiënten met een CVA in de 4

gerandomiseerde studies457,463,468,469 naar NMS van de

paretische schouder geïncludeerd. De onderzoekspop-

ulaties van 4 RCT’s varieerden van 8463 tot 63468

patiënten. De patiënten waren gemiddeld 62 jaar. Zij

bevonden zich bij aanvang van de studies tussen de

2469 en 430 dagen463 na het ontstaan van het CVA. In

de studie van Wang et al.463 zijn na subgroepanalyse

twee interventiegroepen gevormd. Het betrof hier een

gerandomiseerd onderzoek naar patiënten die zich in

de subacute, dan wel de chronische fase na het CVA

bevonden. De studies includeerden patiënten uit de

acute fase469, subacute fase457,463, postacute fase468 en

chronische fase.463 Inclusiecriteria van de 4 gerando-
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miseerde studies waren flacciditeit van de schouder-

musculatuur457,469 of het bestaan van een aantoon

bare subluxatie van de paretische schouder van mini-

maal 5 mm468 tot minimaal 9,5 mm.463

Positieve effecten werden in de 4 RCT’s beschreven

voor vermindering van subluxatie van de paretische

schouder457,463,468,469, vermindering van pijn468, toe-

name van de spiertonus in de flaccide schoudermus-

culatuur457 en vergroting van de passieve bewegings-

uitslag (PROM) van de schouder in exorotatierichting.
457,469 In de 4 gerandomiseerde studies457,463,468,469

was de afname van de diastase tussen humeruskop en

acromion in de interventiegroep statistisch significant

groter dan in controlegroep. Wang et al.463 conclu-

deerden dat met name de patiënten die zich in de sub-

acute fase bevonden voordeel hebben bij een behan-

deling met NMS. De mate van subluxatie werd in deze

studies met een röntgenopname beoordeeld. Deze

reductie in diastase werd eveneens in 2 quasi-experi-

mentele onderzoeken gevonden.464,471

Zowel in de studie van Wang et al.463 als in die van

Linn et al.469 bleken 6 weken na het beëindigen van

de interventie geen statistisch significante verschillen

aantoonbaar te zijn tussen de controle en experimen-

tele groep wat betreft mate van diastase. 

Wat betreft de passieve bewegingsuitslag (PROM) van de

paretische schouder bleek in de studie van Faghri et al.

dat het verschil in PROM in exorotatierichting tussen

de paretische en niet-paretische arm voor de controle-

groep groter was dan die voor de interventiegroep.457

Volgens Faghri et al. kan deze verminderde mobiliteit

veroorzaakt worden doordat de controlegroep meer

pijn ondervond bij het passief doorbewegen van de

schouder.457 Geen statistisch significant verschil tus-

sen interventie- en controlegroep kon in de studie van

Linn et al.469 worden aangetoond voor handvaardig-

heid, gemeten met de Motor Assessment Scale469 en

voor vermindering van pijn in de paretische

schouder.469 Dit laatste in tegenstelling tot de eerder

beschreven pijnreductie in de studie van Baker et

al.468

F.13.2 Evaluatie (Neuromusculaire stimulatie bij gleno-

humerale subluxatie)

De methologische kwaliteit van de geïncludeerde stu-

dies varieert van 4457,463,468 tot 7469 punten op de PED-

ro schaal (range 0-10)27, waarmee de studies van rede-

lijk tot goed geclassificeerd kunnen worden (zie tabel

63). Dat in de 4 RCT’s een juiste randomisatieprocedure
457,463,468,469 ontbreekt en dat in 2 van de 4 gecontro-

leerde studies de onderzoeker niet is

geblindeerd457,468, maakt de waarde van de geclaimde

effecten vooralsnog onzeker. 

Aangezien uitkomstmaten ontbraken, waren kwantita-

tieve analyses van de 4 RCT’s naar de effecten op activi-

teitenniveau van NMS op de hemiplegische schouder

niet mogelijk. Op stoornisniveau was voor de passieve

bewegingsuitslag van de paretische schouder in exoro-

tatierichting echter wel statistische pooling mogelijk

(zie tabel 63). Pooling van de studies liet een statis-

tisch significante overall, fixed effect-size zien wat

betreft PROM (SES: 0,55; 95%-CI: 0,05-1,04).457,469 Indien

omgerekend, impliceert de gevonden Summary Effect

Size (SES) een toename van de passieve bewegingsuit-

slag van de paretische schouder in exorotatierichting

met 13 graden. 

Voor de uitkomstmaat subluxatie bleken de populatie-

studies echter niet homogeen te zijn.457,463,468,469 

Het random model liet een statistisch significant effect

zien. Sensitiviteitsanalyse heeft niet plaatsgevonden.
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Studie Uitkomst- Duur NE /NC SDE /SDC ∆ E - ∆ C ES gu 95%-CI

maat interventie 

Faghri et al. SLROM 6 weken 13 / 13 27 / 24,5 -3 - (-24) = 21 0,79 0,47 - 1,10

1994 

Linn et al. PHLR 4 weken 20 / 20 20,5 / 20,6 -6,5 - 14,8 = 8,3 0,40 0,20 - 0,59

1999

SES (fixed) 33 / 33 0,55 0,05 - 1,04

Tabel 63. Passieve Range of Motion (exorotatie schouder).
�



F.13.3 Conclusies (Neuromusculaire stimulatie bij 

glenohumerale subluxatie)

Geconcludeerd kan worden dat NMS een positief effect

heeft op het reduceren van de glenohumerale sub-

luxatie in caudale richting. De effecten lijken echter

vooralsnog tijdelijk van aard te zijn. Bij een nadere

beschouwing suggereren de RCT’s dat neuromusculaire

stimulatie van de hemiplegische schouder met name

in de acute, subacute en postacute fase effectief kan

zijn bij patiënten met een diastase van meer dan 5

millimeter. In de chronische fase is de meerwaarde

van NMS bij GHS nog onduidelijk. Verder is aangetoond

dat het toepassen van NMS van de paretische schouder

bij glenohumerale subluxatie effectief is voor het ver-

beteren van de passieve mobiliteit van het glenohu-

merale gewricht in exorotatierichting (13 graden).

Deze positieve effecten van NMS bij GHS resulteren ech-

ter niet in een afname van hemiplegische schouder-

pijn, noch in een verbeterde functionaliteit van de

paretische arm. 

F.13.4 Implicaties voor de behandeling (Neuromus-

culaire stimulatie bij glenohumerale subluxatie)

Voor het vergroten van de bewegingsuitslag van de

paretische schouder in exorotatierichting en het redu-

ceren van de glenohumerale subluxatie wordt dage-

lijkse intensieve behandeling met NMS aanbevolen,

gedurende minimaal 6 weken. De gunstigste resulta-

ten worden gevonden wanneer de elektroden op de

m. supraspinatus en m. deltoideus posterior worden

geplaatst. Geadviseerd wordt om een pulsduur tussen

de 0,2-0,3 s en pulsfrequentie van 12-50 Hz te gebrui-

ken, zodat er een zichtbare motorische contractie ont-

staat, die als niet-pijnlijk door de patiënt ervaren

wordt.

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling: 

(57) Neuromusculaire stimulatie bij glenohume-

rale subluxatie (niveau 1)

Het is aangetoond dat bij een aantoonbare glenohume-

rale subluxatie (GHS) neuromusculaire stimulatie (NMS)

van de paretische schouder een positief (tijdelijk) effect

heeft op de diastase (subluxatie van de humerus in

caudale richting) en op de passieve bewegingsuitslag

van het glenohumerale gewricht in exorotatierichting. 

Deze effecten van NMS bij GHS zijn alleen bij patiënten

in de (sub)acute en postacute fase gevonden. 

NMS ter hoogte van de schouder resulteert niet in een

afname van hemiplegische schouderpijn, noch in een

verbeterde functionaliteit van de paretische arm.

F.13.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Neuromus-

culaire stimulatie bij glenohumerale subluxatie)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van NMS bij een GHS van de paretische schou-

der (zie tabel 64).

F.14 Oefentherapie bij hemiplegische 
schouderpijn

Door verschil in definitie en gebrek aan prospectief

epidemiologisch (cohort) onderzoek varieert in de lite-

ratuur het percentage CVA-patiënten met hemiplegische

schouderpijn (HSP) van nog geen 5 procent tot meer

dan 84 procent.234 De pathogenese voor de hoge pre-

valentie van HSP is onduidelijk en nog controver-

sieel.195 Ontstaan van HSP wordt in relatie gebracht met

het bestaan van glenohumerale subluxatie, ontwikke-

ling van adhesieve capsulitis, neuritis van de nervus

suprascapularis, bursitis subdeltoidea, tendovaginitis

van de bicepspees, neuropathie van de plexus brachia-

lis, artritis, thalamische pijn en ontwikkeling van spas-

ticiteit.472

Pijn in de hemiplegische schouder kan ook veroorzaakt

worden door het Schouder Hand Syndroom (SHS) of

Sympathische Reflex Dystrofie (SRD).472 Geschat wordt

dat 5 tot 25 procent van de patiënten met een CVA ver-

schijnselen ontwikkelt van een SRD c.q. SHS, waarbij

naast pijn ook autonome functiestoornissen zichtbaar

zijn. Bij ongeveer de helft van patiënten met een SRD

van arm/hand is de schouder ook daadwerkelijk

betrokken.473

HSP kan zich ontwikkelen tussen de 2 weken en 1 jaar

na het ontstaan van het CVA, maar lijkt het meest fre-

quent voor te komen in de eerste 3 maanden na het

ontstaan van het CVA.474 Tot op heden is er nog geen

gevalideerd instrument voorhanden om HSP te

meten.467

Deze paragraaf richt zich op interventies waarbij de

paretische arm geassisteerd actief en/of passief gemobi-

liseerd wordt met als doel vermindering van de aanwe-

zige HSP in het glenohumerale gewricht. 

De doelen van deze interventie zijn binnen de ICF-ter-

minologie onder te brengen in de volgende domeinen:

d445 ‘gebruiken van hand en arm’; b280 tot en met
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b289 ‘pijn’ en b710 tot en met b729 ‘functies van

gewrichten en botten’.8

Het passief positioneren van de paretische arm om de

pijn in de hemiplegische schouder te reduceren, zoals

beschreven in de studie van Dean et al. wordt in para-

graaf F.2 nader beschreven.230

F.14.1 Wetenschappelijke evidentie (Oefentherapie 

bij hemiplegische-schouderpijn)

Naar effecten van oefentherapie op HSP zijn 1 systema-

tische review472, 2 RCT’s475,476 en 2 quasi-experimentele

studies474,477 verricht. De belangrijkste kenmerken van

de studies (waaronder de methodiologische kwaliteit)

staan vermeld in de overzichtstabel.

In de RCT van Inaba et al. is de effectiviteit van passieve

en (geassisteerd) actieve oefeningen die gericht waren

op het vergroten van de bewegingsuitslag in de schou-

der vergeleken met de effectiviteit van alleen ultrage-

luidtherapie.475 In de gerandomiseerde studie van

Partridge et al. bestond de experimentele behandeling

uit 10 minuten cryotherapie, gevolgd door oefenthera-

pie met het accent op het uitvoeren van grote circulai-

re actieve bewegingen in de paretische schouder.476 De

controlebehandeling bestond vooral uit het zorgdragen

voor de paretische arm (ondersteunen/positioneren) en

bewegen binnen de pijngrens. De interventieperiode

duurde in de 2 RCT’s die het effect van oefentherapie

evalueerden gemiddeld 4 weken.475,476 De oefeningen

waren alle gericht op het vergroten van de bewegings-

uitslag van de schouder en werden 3475 tot 5476 keer

per week gegeven. 

In een quasi-experimentele studie van Kumar et al.

werd preventie van schouderpijn als primaire uit-

komstmaat gekozen.477 Hierbij werden 3 oefenpro-

gramma’s voor de paretische arm met elkaar vergele-

ken: 1) oefeningen gericht op het verbeteren van de

bewegingsuitslag in schouder, elleboog, pols en vin-

gers; 2) abducerende oefeningen voor de arm, waarbij

de hand geleid werd door een skateboard en 3) eleva-

tie-oefeningen met een pulley-apparaat. Poduri verge-

leek in een quasi-experimentele studie het uitvoeren

van schouderoefeningen die gericht waren op het ver-

groten van de bewegingsuitslag met het toedienen van

intra-articulaire injecties.474
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (bovenste extremiteit)

Handvaardigheid:

• Frenchay Arm Test 

Aanbevolen meetinstrumenten

Palpatie:

• Diastase acromion-humeruskop

Bewegingsuitslag:

• Neutrale 0 meting (goniometer)

Pijn:

• Numeric Pain Rating Scale

Stijfheid bij passief bewegen:

• Modified Ashworth Scale (elleboog)

Synergievorming:

• Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (bovenste 

extremiteit)

Handvaardigheid:

• Action Research Arm test en/of

• Nine Hole Peg Test

Tabel 64. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het behandelen door een multidisciplinair stroke team.�



Ten slotte is in een systematische review van Snels et

al. op systematische wijze een evaluatie uitgevoerd

naar de effectiviteit van oefentherapie, de meerwaarde

van EMG-biofeedback, intra-articulaire injecties, NMS,

operaties, fenolisaties, auditieve feedback, slings, braces

en spalken bij patiënten met HSP.472 Alleen de conclu-

sies in dit review ten aanzien van oefentherapie zullen

in ogenschouw worden genomen.

In totaal waren 98 patiënten met een CVA in de 2 RCT’s

geïncludeerd.475,476 Zij bevonden zich bij aanvang van

de studies in de postacute fase (4,7 maanden)475 en

chronische fase (8,2 maanden na het ontstaan van het

CVA).476 Inclusiecriterium in beide RCT’s475,476, evenals

in de quasi-experimentele studie van Poduri474, was de

aanwezigheid van HSP. Kumar et al. hebben echter juist

patiënten geïncludeerd zonder schouderpijn, met de

vraagstelling welke behandelvorm het meest effectief

het ontstaan van HSP belemmert.477

In de 2 RCT’s475,476 die de invloed van oefentherapie op

HSP onderzochten, konden geen statistisch significante

effecten aangetoond worden wat betreft de incidentie

van pijn.475,476 De quasi-experimentele studie van

Kumar et al.477 beschreef een statistisch significant ver-

schil in pijnincidentie ten gevolge van het uitvoeren

van oefeningen. Elevatie-oefeningen met een pulley-

apparaat daarentegen verergerden de pijnklachten in

de paretische schouder, in vergelijking met het resul-

taat van (geassisteerd) actieve oefeningen van de

schouder.477

F.14.2 Evaluatie (Oefentherapie bij hemiplegische 

schouderpijn)

De methologische kwaliteitsscore van de geïncludeerde

studies is 5 punten475,476 op de PEDro schaal (range 0-

10).27 De kwaliteit van deze studies kan daarmee als

redelijk geclassificeerd worden. De kritiek van de werk-

groep op beide RCT’s betreft het ontbreken van zowel

een juiste randomisatieprocedure als een intention-to-

treat analyse.475,476 Bovendien was in geen van de

gecontroleerde studies sprake van een adequate follow-

up.475,476

Aangezien overeenkomstige uitkomstmaten in de 2

RCT’s ontbraken, is geen statistische pooling uitgevoerd

naar het effect van oefentherapie op HSP.475,476

F.14.3 Conclusies (Oefentherapie bij hemiplegische 

schouderpijn)

In de twee gerandomiseerde studies van slechte metho-

dologische kwaliteit is de meerwaarde van oefenthera-

pie op HSP onderzocht.475,476 In deze twee studies wer-

den geen differentiële effecten gevonden wat betreft

schouderpijn en functionaliteit. Wel zijn er aanwijzin-

gen dat tractie op het glenohumerale gewricht moet

worden vermeden.

F.14.4 Implicaties voor de behandeling (Oefen-

therapie bij hemiplegische-schouderpijn)

Preventie van hemiplegische schouderpijn door stress

op het schoudergewricht te vermijden, wordt op dit

moment als belangrijkste interventie gezien.

Positionering tijdens bedrust, slings en/of armorthesen

tijdens staan en lopen en een juiste instelling van een

armondersteuning in een voor de patiënt comfortabele

(ontspannen) zithouding, kunnen hierbij met terug-

houdendheid worden overwogen.

Ontraden wordt om in de vroege revalidatiefase van

patiënten met een CVA elevatie-oefeningen met een

pulley-apparaat (katrol) te geven voor de paretische

arm. Het risico op letstel van de paretische schouder

lijkt hiermee eerder toe dan af te nemen. Op basis van

de huidige kennis adviseert de werkgroep het voorko-

men van tractie op het glenohumerale gewricht. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbevelingen:

(58) Oefentherapie bij hemiplegische schouderpijn 

(niveau 1)

Het is aangetoond dat schouderoefeningen waarbij

passief en/of geassisteerd actief met de paretische arm

bewogen wordt geen meerwaarde hebben ten opzichte

van andere vormen van fysiotherapie op de hemiplegi-

sche schouderpijn (HSP). 

(59) Pulley-apparaat (katrol) bij hemiplegische

schouderpijn (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het oefenen met een pulley-

apparaat (katrol) waarbij de paretische arm boven de

90 graden wordt geëleveerd het risico op schouder-

klachten vergroot.

F.14.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Oefen-

therapie bij hemiplegische schouderpijn)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van het effect van oefentherapie op HSP (zie

tabel 65).
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F.15 Fysiotherapeutische applicaties 
bij handoedeem

Handoedeem bij patiënten met een CVA kan worden

omschreven als ‘een zwelling van de paretische hand

die zich uit kan strekken door de gehele paretische

arm’.478 Het mechanisme achter het ontstaan van

handoedeem bij patiënten met een CVA is nog ondui-

delijk. Vooralsnog wordt het oedeem toegeschreven

aan een combinatie van inactiviteit en immobiliteit

van de paretische arm. Gedacht wordt aan een

gestoorde veneuze terugstroom en een paralyse van de

sympathische controle van de vaatmusculatuur van de

paretische arm.478 In veel gevallen veroorzaakt het

oedeem pijn; het kan in een chronische fase leiden tot

contractuurvorming.478

Gebruikelijke methoden om met fysiotherapie han-

doedeem te beïnvloeden zijn: 1) cryotherapie van de

hand479; 2) het eleveren van de hand in bed of in de

(rol)stoel;480 3) externe compressie door middel van

wrapping (kort omwikkelen van vingers en hand met

een touwtje)481 of intermitterende pneumatische com-

pressie (IPC)478; 4) massage;480 5) geassisteerd actieve of

passieve oefeningen, manueel482 of mechanisch480,

waarbij met Continuous Passive Motion (CPM) de pols

en/of vingergewrichten gemobiliseerd worden of 6)

preventief voorschrijven van rustspalken voor onder-

arm/hand om ongunstige houdingen van pols en vin-

gers tijdens het liggen in bed te voorkomen.482

De doelen van deze interventie zijn in de ICF-termino-

logie onder te brengen in de volgende domeinen:

b545 ‘water-, mineraal- en elektrolytenbalans’ en b710

tot en met b729 ‘functies van gewrichten en botten’.8

De effecten van fysiotherapeutische beïnvloeding van

handoedeem worden in deze paragraaf nader beschreven.

F.15.1 Wetenschappelijke evidentie (Fysiothera-

peutische applicaties bij handoedeem)

Naar fysiotherapeutische beïnvloeding van handoed-

eem van de paretische arm zijn 1 systematische

review473 en 1 RCT478 verricht. In de systematische

review473 zijn studies naar de etiologie en behande-

ling van zowel het post-stroke handoedeem als van

het SHS opgenomen. Bovendien zijn 2 pre-experimen-

tele studies gepubliceerd, die interventies beschrijven

gericht op fysiotherapeutische beïnvloeding van han-

doedeem.480,483 De belangrijkste kenmerken van de

studies (waaronder de methodiologische kwaliteit)

staan vermeld in de overzichtstabel. 

De experimentele groep in de RCT van Roper et al.

kreeg, behalve standaardfysiotherapie, ook gedurende

1 maand additioneel 2 keer 2 uur per dag intermitte-

rende pneumatische compressie (IPC).478 Hierbij werd

een luchtzak om de oedemateuze, paretische arm en

hand gelegd. De druk in de zak werd intermitterend

met een compressiepomp opgevoerd tot 50 mm Hg.

In een vaste sequentie volgden drukopbouw (30 s) en

drukafname (20 s) elkaar op.478 De controlegroep in

de studie van Roper et al. kreeg uitsluitend standaard-

fysiotherapie, waarin de nadruk lag op correcte posi-

tionering en passieve mobilisatie-oefeningen van de

paretische arm.478 De frequent in de praktijk gebruik-

te therapievormen om oedeemreductie te bewerkstel-

ligen, zoals wrapping, cryotherapie of elevatie van

handoedeem, zijn tot nu toe niet in gerandomiseerde

studies onderzocht.478 De tijdsduur en frequentie van

de standaard fysiotherapiebehandeling die zowel con-

trole als experimentele groep ontvingen in het geran-

domiseerde onderzoek van Roper et al.478 is niet

nader omschreven. Deze therapie werd individueel
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Basismeetinstrumenten

Handvaardigheid: 

• Frenchay Arm Test

Aanbevolen meetinstrumenten

Pijn:

• Numeric Pain Rating Scale

Bewegingsuitslag:

• Neutrale-0-methode (goniometer)

Handvaardigheid: 

• Action Research Arm test en/of

• Nine Hole Peg Test

Tabel 65. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het effect van oefentherapie op HSP.�



voor iedere patiënt opgesteld. 

In de twee pre-experimentele studies ondergingen

patiënten op twee opeenvolgende dagen gedurende

30 minuten een andere behandeling, met voor- en

nameting.480,483 In de studie van Giudice480 werd CPM

van de paretische arm in combinatie met elevatie van

de hand vergeleken met alleen elevatie van de oede-

mateuze, paretische hand. In de pre-experimentele

studie van Faghri werd de combinatie van elevatie

van de hand met NMS vergeleken met alleen elevatie

van de oedemateuze, paretische hand.483

Roper et al. includeerden 37 CVA-patiënten met een

oedemateuze paretische hand.478 Deze patiënten

waren gemiddeld 73,3 jaar en bevonden zich bij aan-

vang van de studie in de subacute fase (ongeveer 4

weken na het ontstaan van het CVA).478

Geen statistisch significante effecten voor de mate

van oedeem konden na het toepassen van additionele

ICP worden aangetoond in de studie van Roper et

al.478 Een manier om de ernst van oedeemvorming te

objectiveren is de waterbakmethode. Hierbij wordt de

paretische hand ondergedompeld in een cilinder en

wordt de waterverplaatsing gemeten. De waterbakme-

thode is bij een groep patiënten met dystrofische

klachten gevalideerd als meetinstrument voor bepa-

ling van het handvolume.484 In de twee pre-experi-

mentele onderzoeken480,483 werden positieve effecten

voor oedeemreductie beschreven. Giudice beschreef

een handvolume reductie van 7,9 ml ten gevolge van

additionele CPM-behandeling.480 Faghri constateerde

een reductie van het handvolume van 2,6 procent

(13,4 ml) in het voordeel van additionele NMS-behan-

deling.483 De effecten waren echter klein in de beide

pre-experimentele studies en daarmee klinisch niet

relevant.480,483

In geen van de gerandomiseerde en pre-experimente-

le studies werden effecten op pijn onderzocht.

F.15.2 Evaluatie (Fysiotherapeutische applicaties bij 

handoedeem)

De methologische kwaliteitsscore van de gerandomi-

seerde studie478 is met 7 punten op de PEDro schaal

(range 0-10)27 als goed te classificeren. De kritiek van

de werkgroep op deze RCT betreft het ontbreken van

een intention-to-treat analyse.478

Aangezien dit de enige RCT was, is geen statistische

pooling uitgevoerd. 

F.15.3 Conclusies (Fysiotherapeutische applicaties bij 

handoedeem)

Geconcludeerd kan worden dat er geen specifieke

fysiotherapeutische behandeling bestaat die de mate

van handoedeem bij een paretische arm effectief

reduceert. Zo kon in de methodologisch goed opge-

zette RCT van Roper et al. geen meerwaarde aange-

toond worden van intermitterende pneumatische

compressie (IPC) op het reduceren van het handoe-

deem van een paretische arm.478 In 2 pre-experimen-

tele studies werden wel reducerende effecten voor hand-

oedeem beschreven in het voordeel van CPM480 en

NMS.483 De geconstateerde effecten waren echter klein

en klinisch niet relevant. 

Opvallend is dat er geen gerandomiseerd onderzoek

heeft plaatsgevonden naar de vaak in de praktijk toe-

gepaste fysiotherapeutische behandelmethoden, zoals

elevatie, wrapping, massage, manuele druktechnieken

en cryotherapie van de paretische oedemateuze hand

en arm.

F.15.4 Implicaties voor de behandeling (Fysio-

therapeutische applicaties bij handoedeem)

Handoedeem mag niet worden genegeerd tijdens het

behandelen van een patiënt met een CVA, ook al ont-

breekt evidence-based onderzoek naar de effectiviteit

van interventies die zijn gericht op het reduceren

ervan. De werkgroep adviseert bij het behandelen van

handoedeem, de nadruk te leggen op preventieve

maatregelen. Een juiste positionering, elevatie van de

paretische arm, en het voorkomen van afknelling

en/of stoten, zijn enkele mogelijke maatregelen. 

Vooral bij patiënten met somatosensorische stoornis-

sen en verminderde aandacht voor de paretische arm

adviseert de werkgroep preventief gebruik van een

handspalk te overwegen. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbevelingen:

(60) Intermitterende pneumatische compressie bij

handoedeem (niveau 2)

Het is aannemelijk dat intensieve intermitterende

pneumatische compressie (IPC) van de paretische

onderarm in de (sub)acute fase niet in staat is om de

mate van handoedeem te reduceren. 
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(61) Overige fysiotherapeutische behandelmetho-

den (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat fysiotherapeutische behan-

delmethoden, zoals cryotherapie, elevatie van de

paretische arm, neuromusculaire stimulatie, massage

of wrapping van arm, hand en vingers, geen effect

hebben op de mate van handoedeem.

F.15.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Fysio-

therapeutische applicaties bij handoedeem)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van de reductie van het handoedeem (zie

tabel 66).

F.16 Spiegeltherapie van de arm en 
de hand

Spiegeltherapie wordt in de Angelsaksische literatuur

Mirror Therapy genoemd421 en is gebaseerd op de

theorieën van Ramachandran.485 Deze theorie gaat

ervan uit dat visuele informatie die de patiënt via een

spiegel ontvangt van de bewegende, niet-aangedane

extremiteit als een mogelijk substituut kan werken

voor de verminderde of ontbrekende proprioceptieve

input van de aangedane extremiteit. In onderzoek bij

amputatiepatiënten werden duidelijke effecten

gevonden wat betreft het bestrijden van fantoompij-

nen.486

Bij het toepassen van spiegeltherapie bij patiënten

met een CVA zit de patiënt op een stoel aan een tafel

waarop in het midden, in het sagittale vlak een spie-

gel is geplaatst. De patiënt plaatst de handen aan

weerszijden van de spiegel, waarbij de niet-paretische

arm aan de spiegelzijde ligt. De patiënt ziet het spie-

gelbeeld van de niet-paretische arm en zal dit als een

visuele presentatie van de paretisch arm ervaren. De

patiënt krijgt de opdracht beide handen naar een

punt of voorwerp op de tafel te bewegen. Terwijl de

patiënt in de spiegel blijft kijken en de niet-paretische

arm zelf verplaatst, beweegt de fysiotherapeut achter

de spiegel en buiten het zicht van de patiënt, de pare-

tische arm synchroon mee. Visueel lijken beide han-

den dit punt of voorwerp te bereiken.421,487 De

patiënt krijgt door de visuele informatie van het spie-

gelbeeld de illusie dat de paretische arm eveneens

beweegt.487 

De doelen van deze interventie vallen binnen de ICF-

terminologie in de volgende domeinen: d445 ‘gebrui-

ken van hand en arm’ en d440 ‘nauwkeurig gebrui-

ken van hand’.8

In deze paragraaf worden de effecten van spiegelthe-

rapie op de handvaardigheid van de paretische arm

beschreven.

F.16.1 Wetenschappelijke evidentie (Spiegeltherapie 

van de arm en de hand)

Naar spiegeltherapie bij patiënten met een CVA zijn 2

RCT’s verricht.421,487 De belangrijkste kenmerken van

de studies (waaronder de methodiologische kwaliteit)

staan vermeld in de overzichtstabel.

In beide gerandomiseerde studies ondergingen de

patiënten uit de experimentele groep de spiegelthera-

pie zoals hierboven beschreven.421,487 De controle-

groep kreeg dezelfde oefeningen aangeboden, waarbij

geen spiegel gebruikt werd487 of een placebospiegel

(doorzichtige plastic plaat).421 Altschuler et al.

gebruikten hierbij een cross-over design, waarin na 4

weken de patiënten wisselden van interventie.421

In de 2 gerandomiseerde studies werd 2 keer 15 minu-
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Basismeetinstrumenten

—

Aanbevolen meetinstrumenten

Volume van de paretische hand: 

• Waterbakmethode (in millimeters) 

Pijn:

• Numeric Pain Rating Scale

Somatosensoriek:

• (Modified) Nottingham Sensory Assessment

Tabel 66. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van de reductie van handoedeem.�



ten op 6 dagen van de week421 getraind of 2 à 4 keer

30 minuten per week.487 De trainingsperiode duurde

respectievelijk 5487 tot 8421 weken. 

In de 2 RCT’s waren in totaal 25 patiënten geïnclu-

deerd. De onderzoekspopulaties bestonden uit respec-

tievelijk 9421 en16487 patiënten. De patiënten bevon-

den zich bij aanvang van de studies 10 maanden487

tot 4,8 jaar421 na het ontstaan van het CVA. Daarmee

werden in deze studies alleen patiënten uit de chroni-

sche fase geïncludeerd. 

Rothgangel en Morton487 includeerden patiënten die

de paretische arm van de tafel konden eleveren (score

> 1 op de ARAT), terwijl Altschuler et al.421 naast de

diagnose CVA geen andere inclusiecriteria vermeldden. 

Beide studies naar spiegeltherapie laten een meer-

waarde zien voor spiegeltherapie.421,487 In de RCT van

Altschuler lieten de therapeuten de patiënten op 5

meetmomenten een aantal gestandaardiseerde oefe-

ningen uitvoeren met de paretische arm.421 Deze

oefeningen werden op de baseline en 2, 4, 6 en 8

weken na aanvang van het experiment geëvalueerd.

Direct na afloop van een behandelsessie werden op

deze momenten de gestandaardiseerde armoefenin-

gen gefilmd. Aan de hand van de videobeelden

beoordeelden 2 onafhankelijke onderzoekers de

handvaardigheid van de paretische arm.

Handvaardigheid werd op de 5 meetmomenten

beoordeeld door ROM, snelheid en accuratesse uit te

drukken in een score op een zelf ontworpen kwali-

teitsschaal (range -3 tot +3) Een score van 0 op deze

schaal impliceerde geen veranderingen voor hand-

vaardigheid. Beide beoordelaars vonden dat substan-

tieel meer patiënten verbeterden door spiegel-, dan

door placebospiegeltherapie. Spiegeltherapie heeft

een positief effect op de coördinatie van de bovenste

extremiteit. 

Rothgangel en Morton toonden in een gerandomi-

seerde studie bij 16 patiënten positieve effecten aan

in het voordeel van de experimentele groep voor

handvaardigheid, gemeten met de Action Research

Arm test (ARAT).487 Ook 5 weken na het beëindigen

van de interventie bleek dit effect nog aanwezig.

Bovendien liet de intensief getrainde groep (2 maal

30 minuten per dag, 4 dagen per week, gedurende 5

weken) een grotere vooruitgang zien voor handvaar-

digheid dan de minder intensief trainende groep (2

maal 30 minuten per dag, 2 dagen per week, geduren-

de 5 weken). 

Geen effect kon worden aangetoond van spiegelthera-

pie voor: 1) spiertonus, gemeten met de Modified

Ashworth Scale en 2) tevredenheid over het gebruik

van de paretische arm, gemeten met de Patiënt

Specifieke Klachten schaal (PSK). 

F.16.2 Evaluatie (Spiegeltherapie van de arm en de 

hand)

De methologische kwaliteit van geïncludeerde studies

bedraagt 4421 of 5487 punten op de PEDro schaal (range

0-10 punten).27 Beide studies kunnen daarmee als

redelijk worden geclassificeerd.421,487

Pooling van effect sizes was vanwege verschillende

effectmaten niet mogelijk. 

F.16.3 Conclusies (Spiegeltherapie van de arm en de 

hand)

In 2 RCT’s van redelijke kwaliteit zijn aanwijzingen

gevonden dat spiegeltherapie een positief effect heeft

op handvaardigheid van de paretische arm. Beide stu-

dies421,487 waren echter klein van omvang en in 1

RCT421 werden alleen subjectieve uitkomstmaten

gebruikt. Bovendien werden in 1 RCT aanwijzingen

gevonden dat het effect van spiegeltherapie mogelijk

bepaald wordt door een toename van trainingsinten-

siteit in plaats van door de behandeling zelf.421

Beide studies vonden plaats in de chronische fase.

Hiermee wordt gesuggereerd dat in het verloop van

de revalidatie, zelfs nadat het spontane herstel is

gestagneerd, nog verdere verbeteringen voor hand-

vaardigheid door spiegeltherapie kan worden verkre-

gen. De effecten voor herstel van handvaardigheid

waren vijf weken na het stoppen van de spiegelthera-

pie nog statistisch significant.

F.16.4 Implicaties voor de behandeling (Spiegel-

therapie van de arm en de hand)

Onduidelijk is welke patiëntengroep het meeste voor-

deel heeft van spiegeltherapie. Op basis van de huidi-

ge kennis adviseert de werkgroep minimaal 4 weken

te behandelen, in een frequentie van 4 behandelin-

gen van 30 minuten per week. De spiegeltherapie

wordt bij voorkeur gegeven in een prikkelarme ruim-

te, zodat de patiënt zich volledig kan concentreren op

de opdrachten. De gebruikte spiegel is 45 cm breed en

60 cm hoog en wordt dwars op een tafel geplaatst

met de spiegelzijde aan de niet-paretische zijde. De

patiënt zit tijdens de spiegeltherapie met de rug tegen
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de stoelleuning. De tafel is zo dicht mogelijk aange-

schoven, waarbij de ogen van de patiënt zich op de

hoogte van de bovenrand van de spiegel bevinden.

De patiënt beweegt, op verzoek van de fysiothera-

peut, de handen zoals beschreven staat in de inlei-

ding van deze paragraaf. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(62) Spiegeltherapie van de arm en de hand

(niveau 2)

Het is aannemelijk dat bij patiënten die de paretische

arm actief kunnen eleveren, spiegeltherapie een meer-

waarde heeft voor de arm-handcoördinatie. 

Deze positieve effecten, die enkele weken na het

beëindigen van de interventie nog aantoonbaar

waren, werden vooralsnog alleen bij patiënten in de

chronische fase gevonden. 

F.16.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Spiegel-

therapie van de arm en de hand)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van spiegeltherapie van de arm en de hand

(zie tabel 67).

F.17 Slings, armorthesen en 
strapping-technieken 

Een sling of armorthese is een mechanische onder-

steuning van de paretische onderarm, waarbij het

gewicht van de arm wordt verdeeld over de schou-

der(s). Getracht wordt om hiermee overmatige rek op

het schoudergewricht (onder andere rotator cuff en

kapsel) in caudale richting te voorkomen.467 Een

sling wordt vaak voorgeschreven om een pijnlijke

subluxatie van de hemiplegische schouder te corrige-

ren of op te heffen door: 1) correctie van de exorota-

tiestand van de scapula; 2) ondersteuning van de

humeruskop in de fossa glenoïdale en 3) ontlasting

van de musculus supraspinatus.467 Een andere

mechanische ondersteuning voor de glenohumerale

subluxatie (GHS) is het aanbrengen van een tapetech-

niek over de paretische schouder.488 In de Angelsak-

sische literatuur wordt dit ook wel strapping

genoemd.488-490 Strapping heeft als theoretisch voor-

deel dat de GHS verminderd wordt, terwijl de bewe-

gingsvrijheid van het schoudergewricht, zoals de 

armzwaai tijdens het lopen, behouden blijft.488

De doelen van deze applicaties zijn in de ICF-termino-

logie onder te brengen in de volgende domeinen:

d445 ‘gebruiken van hand en arm’; b280 tot en met

b289 ‘pijn’ en b710 tot en met b729 ‘functies van

gewrichten en botten’.8

Onduidelijk is welke relatie er is tussen de aanwezig-

heid van GHS en hemiplegische schouderpijn (HSP).
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

• Motricity Index (bovenste extremiteit)

Handvaardigheid:

• Frenchay Arm Test 

Aanbevolen meetinstrumenten

Stijfheid bij passief bewegen:

• Modified Ashworth Scale (elleboog)

Bewegingsuitslag:

• Neutrale-0-methode (goniometer)

Synergievorming:

• Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment (bovenste 

extremiteit)

Handvaardigheid:

• Action Research Arm test en/of

• Nine Hole Peg Test

Tabel 67. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van spiegeltherapie van de arm en de hand.�



Aangenomen wordt dat HSP een multifactorele oor-

zaak heeft. Zie voor een nadere beschrijving van de

pathogenese van de HSP paragraaf F.14. De oorzaak

van GHS wordt vooral gezocht in een afgenomen acti-

viteit van de m. supraspinatus en de m. deltoideus

(pars dorsales).234 Wanneer HSP gepaard gaat met een

GHS kunnen interventies die gericht zijn op het

ondersteunen van de arm zoals een sling, armorthese

of strapping-technieken worden overwogen. 

F.17.1 Wetenschappelijke evidentie (Slings, armor-

thesen en strapping-technieken)

Naar het gebruik van slings, armorthesen en strap-

ping van de paretische schouder bij GHS zijn 1 critical

review467, 1 RCT488 en 2 quasi-experimentele stu-

dies489,491 verricht. Tevens zijn er 7 pre-experimentele

studies gepubliceerd.490,492-497 De belangrijkste ken-

merken van de studies (waaronder de methodiologi-

sche kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel.

Geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar het

gebruik van de Wilmer-orthese, terwijl deze armon-

dersteuning in Nederland veel wordt gepropageerd.

In een beschrijvende studie zonder patiënten worden

de voor- en nadelen van slings en armorthesen, waar-

onder de Wilmer-orthese, aan de hand van specifieke

eigenschappen met elkaar vergeleken.498

In de quasi-experimentele studie van Hurd et al.

droeg de experimentele groep een sling, terwijl de

controlegroep geen sling aangemeten kreeg.491 In

deze studie werden de slings 3 maanden of langer

gedragen.491 In de RCT van Hanger et al.488 en in de

quasi-experimentele studie van Ancliffe489 werden de

paretische schouder van de patiënten uit de experi-

mentele groep ingetaped, terwijl in de controlegroep

geen tape werd aangebracht. De tape werd in deze

gerandomiseerde studie488 24 uur per dag gedurende

6 weken gedragen. Iedere 2-3 dagen werd het tape

vervangen.488

In de pre-experimentele studies is het dragen van ver-

schillende slings en armorthesen onderzocht, zoals:

1) de Harris hemisling492,493; 2) de Bobath sling of

roll492,494-496; 3) single-strap hemisling490,494,497; 

4) de Rolyan humeral cuff sling494; 5) de Cavalier sup-

port494; 6) de Henderson shoulder ring495; 7) de

Dennisson sling493; 8) de Dumbbell sling493; 9) de

Hook-Hemi-harness493,496 en de Zimmer Fashion arm

sling.493

Ook zijn in een aantal niet-gecontroleerde studies het

werkblad van de (rol)stoel en de zogeheten armgoot

op de leuning van de rolstoel onderzocht.492,496 In de

pre-experimentele studie van Yavuzer en Ergin werd

het looppatroon met en zonder sling en/of armorthese

vergeleken.497 Het effect van strapping op de muscu-

latuur van de paretische schouder in combinatie met

het dragen van een sling werd in de pre-experimente-

le studie van Morin et al. beoordeeld.490

Hanger et al., die het effect van strapping evalueer-

den, includeerden 98 patiënten met een CVA die zich

bij aanvang van het RCT in de subacute fase (15 dagen

na ontstaan van CVA) bevonden.488 Het inclusiecriteri-

um van deze RCT was het uitblijven van herstel van de

spierkracht van de schouderabductoren.488

De 2 gecontroleerde studies laat geen statistisch signi-

ficante effecten zien wat betreft de mate van subluxa-

tie, incidentie van schouderpijn of bewegingsuitslag

van de schouder.488,491 Evenmin blijkt strapping van

de paretische schouder een afname tot gevolg te heb-

ben op frequentie van schouderpijn, ROM, het hand-

haven van bewegingsuitslagen van de schouder, of

arm- en handvaardigheid.488 Alleen in de quasi-expe-

rimentele studie van Ancliffe489 (n = 8) had strapping

een statistisch significant effect op het aantal pijn-

vrije dagen in het voordeel van de experimentele

groep. In de controlegroep trad de pijn in de hemiple-

gische schouder na 5,5 dagen op, terwijl de pijn in de

strapping-groep pas na gemiddeld 21 dagen

ontstond.489

De resultaten van de gecontroleerde studies staan

haaks op die van ongecontroleerde, pre-experimente-

le onderzoeken naar de effecten van slings, armorthe-

sen en strapping technieken. 

In een aantal pre-experimentele onderzoeken worden

positieve effecten beschreven op: 1) de verticale com-

ponent van de subluxatie van de schouder;490,492,494

2) een afname van de horizontale component van de

subluxatie van de schouder;492 3) uitstel van het ont-

staan van schouderpijn;489 4) toename van de spier-

tonus in de flaccide schoudermusculatuur en 5) ver-

groting van de passieve bewegingsuitslag (PROM) van

de schouder in exorotatierichting. 

Slings geven in deze pre-experimenten een correctie

van de GHS in zowel verticale490,492,496 als horizontale

richting.492 Bovendien lijken slings en/of armorthe-

sen preventief te werken voor het beschermen van de

paretische arm tegen stoten,467 en kunnen ze bij een

pijnlijke subluxatie van de hemiplegische schouder
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als tijdelijke ondersteuning gebruikt worden tijdens het

vroege stadium van de looptraining.496

Morin en Bravo concludeerden in hun pre-experimen-

teel onderzoek dat de combinatie van tapetechniek met

sling een vermindering van GHS gaf.490 Tapetechnieken

verliezen, vanwege de afname van de elastische kracht

van het tape, echter na 3-5 dagen hun effectiviteit.488

Moodie et al. benadrukten in een niet-gecontroleerde

studie dat de armgoot op de leuning van de (rol)stoel

een duidelijke reductie van GHS gaf.496

Nadelige effecten van slings en armorthesen zijn het

immobiliseren van de paretische arm in adductie- en

endorotatiestand492 en het beperken van de inschake-

ling van de paretische arm tijdens ADL.496 Ten slotte

worden negatieve effecten van slings beschreven voor

gebruik van een okselrol.492 De okselrol, een onderdeel

van de Bobath-sling, vergroot de laterale verplaatsing

van de humeruskop, wat ongewenste rek op het kapsel

van de schouder tot gevolg heeft. Daarmee lijkt de rol,

ongewenst, de tractie op het glenohumerale gewricht te

vergroten.492

F.17.2 Evaluatie (Slings, armorthesen en strapping-

technieken)

De methologische kwaliteit van studie van Hanger et

al.488 bedraagt 7 punten op de PEDro schaal (range 0-

10).27 De studie kan daarmee als goed geclassificeerd

worden. Ondanks de goede kwaliteit van de studie

van Hanger et al. heeft de werkgroep vragen bij het

grote percentage drop-outs tijdens de 6 weken duren-

de interventie (15%) en tijdens de follow-up periode

van 14 weken (nog eens 12%).488

Statistische pooling is achterwege gebleven aangezien

vergelijkbare RCT’s ontbraken.

F.17.3 Conclusies (Slings, armorthesen en strapping-

technieken)

Het is niet aangetoond dat slings en/of strapping-

technieken effectief zijn in het reduceren of voorko-

men van glenohumerale subluxatie in verticale rich-

ting (diastase) en/of hemiplegische schouderpijn. Het

uitblijven van differentiële effecten in de RCT komt

niet overeen met de effecten die pre-experimentele

studies beschrijven. In enkele niet-gecontroleerde

onderzoeken zijn aanwijzingen gevonden om een

sling/armorthese te overwegen wanneer een glenohu-

merale subluxatie gepaard gaat met hemiplegische

schouderpijn tijdens staande activiteiten en een

armondersteuning (armgoot of werkblad) in een

(rol)stoel tijdens zittende activiteiten. Slechts 1 studie

suggereert dat pijn beïnvloed kan worden met strap-

ping van de schouder.374,489 

F.17.4 Implicaties voor de behandeling (Slings, 

armorthesen en strapping-technieken)

Op basis van gebrek aan goed gerandomiseerd onder-

zoek zijn de voordelen van een sling of armorthese

momenteel nog onduidelijk. Op basis van pre-experi-

menteel onderzoek adviseert de werkgroep een sling

alleen als een preventieve voorziening te overwegen

bij CVA-patiënten die aangeven een pijnlijke schouder

te hebben tijdens verticale houdingen. Omdat het dra-

gen van een sling de bewegingsvrijheid van de pareti-

sche arm beperkt, moet gestreefd worden naar een zo

kort mogelijk draagtijd. 

Strapping kan daarentegen als een eenvoudig en tijde-

lijk toepasbare interventie gebruikt worden om tijdens

een fysiotherapiebehandeling het effect op de gleno-

humerale subluxatie te evalueren. Bij zittende patiën-

ten met een CVA adviseert de werkgroep de armgoot of

het werkblad op een (rol)stoel zo in te stellen dat de

elleboog goed ondersteund wordt. Essentieel is dat de

diastase tussen acromion en humeruskop wordt opge-

heven. Palpatie van de diastase tussen acromion en

humeruskop geeft een goede indruk van de grootte

van diastase en daarmee van de juiste ondersteuning. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbevelingen:

(63) Sling of armorthese (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat bij een glenohumerale sub-

luxatie (GHS) die gepaard gaat met hemiplegische

schouderpijn (HSP) het dragen van een sling of armor-

these tijdens staan en lopen de mate van diastase

reduceert. 

Tijdens het zitten wordt bij GHS en HSP aanbevolen de

paretische arm te ondersteunen door middel van een

op de juiste hoogte ingestelde armgoot of werkblad

op de (rol)stoel. 

(64) Strapping (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het intapen van de pareti-

sche schouder door middel van strapping-technieken

een positief effect heeft op het aantal pijnvrije dagen

direct na het ontstaan van het CVA.
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F.17.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Slings, 

armorthesen en strapping-technieken)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van het gebruik van een sling en/of tape-

techniek van de paretische schouder (zie tabel 68).

Basismeetinstrumenten

—

Aanbevolen meetinstrumenten

Bewegingsuitslag:

• Neutrale-0-methode (goniometer)

Diastase:

• Palpatie van ruimte tussen acromion en 

humeruskop

Pijn: 

• Numeric Pain Rating Scale 

Tabel 68. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het gebruik van een sling en/of tapetechniek van de

paretische schouder.
�



G.1 ADL-vaardigheden: prognose 
In deze paragraaf worden de determinanten beschre-

ven voor de kans op herstel van ADL-vaardigheden.

Zie voor een toelichting op de beoordeling van de

methodologische kwaliteit van prognostische studies

paragraaf B.7. 

G.1.1 Wetenschappelijke evidentie (ADL-vaardig-

heden: prognose)

Een aantal systematische reviews zijn verricht naar

determinanten voor herstel van loopvaardigheid en

ADL.24,25,258-260 

G.1.2 Prognostische determinanten (ADL-vaardig-

heden: prognose)

Gezien het belang van prognostisch onderzoek voor

een effectief en efficiënt revalidatiebeleid zijn sinds

de vijftiger jaren meer dan honderd onderzoeken

gepubliceerd.24,143,258,259,499-501 In elk onderzoek is

getracht op basis van factoren het functieherstel na

een CVA te voorspellen. Momenteel noemt de litera-

tuur meer dan 50 verschillende determinanten die

geassocieerd zouden zijn met herstel van ADL. Deze

zijn van demografische, radiologische, neurologische

en/of neurofysiologische aard. De determinanten zijn

afzonderlijk of in combinatie in staat een belangrijk

deel van het uiteindelijk te verwachten herstel van

ADL-vaardigheid bij patiënten met een CVA te voorspel-

len. De accuratesse van geformuleerde predictiemo-

dellen loopt uiteen van ongeveer 30262,502,503 tot

8024,504-507 procent van de voorspelde variantie. 

Prognostisch onderzoek naar herstel van functionali-

teit bij patiënten met een CVA is complex en stelt,

evenals effectonderzoek, specifieke methodologische

eisen aan het onderzoeksdesign ter wille van een

(intern) valide relatie tussen determinant en testcrite-

rium. Geen van de onderzoeken blijkt volledig aan de

11 belangrijkste methodologische eisen van een

observatieonderzoek te voldoen vanwege: 1) het

gebrek aan betrouwbare en valide meetinstrumenten

waarmee afhankelijke en onafhankelijke variabelen

zijn gemeten; 2) het ontbreken van eenduidig geko-

zen meetpunten over de hele periode van observatie;

3) het ontbreken van een patiëntencohort dat reeds

bij aanvang van de ziekte is geobserveerd; 4) onge-

controleerde uitval van patiënten met een CVA tijdens

periode van observatie en 5) het ontbreken van een

correcte statistische onderbouwing van de gevonden

relatie (zie tabel 1).24 

In een systematisch review24 bleken 3 van de 78

onderzochte studies van niveau A255,262,508. Meijer et

al. beoordeelden 26 cohortstudies waarbij meer dan

50 patiënten geïncludeerd waren in een systemati-

sche review aan de hand van de in tabel 1 beschreven

methodologische kwaliteitslijst.25 Zes van deze stu-

dies werden als niveau A-studies gerubriceerd (con-

form de indeling in tabel 2).262,508-512

Na analyse van 78 prognostisch onderzoeken kon,

ondanks de methodologische tekortkomingen, een

trend worden geconstateerd die het functionele herstel

wat betreft ADL-zelfstandigheid na een CVA prediceert.24

Verreweg de belangrijkste voorspellende factor was

hierbij de mate van ADL-zelfstandigheid vlak na het

ontstaan van het CVA (gemeten met Barthel Index of

FIM). Zo bleek de initiële Barthel Index in de eerste 2

weken (gemeten op de 7e dag na het ontstaan van

het CVA) ongeveer de helft van de uiteindelijke varia-

tie te kunnen verklaren.24,258,259 Counsell en

Dennis260 konden de conclusies betreffende de 

prognostische determinanten uit voorgaande

reviews24,258,259 niet bevestigen. Zij stelden dat initiële

ADL-score, hartfalen en bewustzijnsniveau de belang-

rijkste determinanten zijn in het eerste jaar na CVA en

dat leeftijd een rol speelt op langere termijn.260

Meijer et al. constateerden dat alleen urine-inconti-

nentie een prognostische determinant is met goede

bewijskracht, aangetoond in 3 van de 6 studies van

niveau A.25,262,508,510

Belangrijke onafhankelijke determinanten voor her-

stel van ADL-zelfstandigheid zijn 1) initiële ADL- zelf-

standigheid, gemeten met bijvoorbeeld de Barthel

Index; 2) urine-incontinentie; 3) bewustzijnsniveau

gedurende de eerste 48 uur na het ontstaan van het

CVA; 4) hoge leeftijd; 5) status na een recidief CVA; 

6) ernst van hemiplegie; 7) zitbalans bij opname; 

8) oriëntatie in tijd en plaats; 9) aanwezigheid van

social support of family support; 10) hartfalen en 

11) depressiviteit.24,25,260,513,514 Stoornissen zoals

hemianopsie, visuo-spatiële inattentie en deviation

conjuguée zijn daarentegen nog onduidelijk gerela-

teerd met het herstel. Geen statistisch significante

relaties worden gevonden met lateralisatie van het
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CVA, geslacht en etnische origine.24,259

Verder kent het functionele herstel na een CVA een

min of meer vaste hiërarchische sequentie ten aan-

zien van het herstel van persoonlijke verzorging. Zo

blijkt volgens de Katz-Index bij 80 procent van de

onderzochte patiënten met een CVA het eten en drin-

ken het eerst te herstellen, gevolgd door respectieve-

lijk transferfuncties, toiletgang, uitkleden en aankleden.

Als laatste herstelt het in en uit bad stappen.399,515-517

Ook in het herstel zoals gemeten met de Barthel

Index, is deze sequentie terug te vinden. Onderzoek

naar de hiërarchische schaalconstructie van de items

bij 102 CVA-patiënten laat zien dat de items continen-

tie voor feces, uiterlijke verzorging en continentie

voor urine het eerst terugkomen, gevolgd door eten,

transfers, toiletgebruik, mobiliteit, uitkleden, aankle-

den en baden (of douchen). Veilig traplopen blijkt in

de meeste gevallen het laatst terug te komen. Deze

hiërarchie op basis van een Guttman schalingsproce-

dure komt in grote lijnen overeen met die van

Tennant et al (1996).518 Zij vonden op basis van een

Rasch-analyse van de Barthel Index bij 192 patiënten

dat continentie voor feces, uiterlijke verzorging en

continentie voor urine het eerst terugkwamen,

gevolgd door transfers, toilet, uitkleden en aankleden,

mobiliteit, traplopen en baden (of douchen). Kennis

van deze min of meer vaste sequentie in herstel biedt

de fysiotherapeut de mogelijkheid beter in te spelen

op het te verwachten herstel. Hiermee kan een realis-

tischer inschatting worden gemaakt van de haalbaar-

heid van geformuleerde behandeldoelen op korte ter-

mijn.

G.1.3 Conclusies (ADL-vaardigheden: prognose)

Prognostisch onderzoek naar herstel van functionali-

teit bij patiënten met een CVA is complex. Uit het tot

nu toe bekende longitudinale onderzoek kan gesteld

worden dat verreweg het meeste herstel van functio-

naliteit plaatsvindt in de eerste 3 maanden na CVA.

Veel onderzoeken geven aan dat 6 maanden na het

ontstaan van het CVA over het algemeen geen statis-

tisch significante verbeteringen meer worden gevon-

den. Voor een deel hangt dit samen met de responsi-

viteit van het meetinstrument. Een klein aantal

studies vindt na 6 maanden dat 10 tot 15 procent van

de patiënten voorbij de 95%-betrouwbaarheidsgren-

zen verbeteren of verslechteren. 

De accuratesse van predictie van ADL-vaardigheid

wordt in de eerste 6 maanden sterk bepaald door het

moment waarop men tracht te voorspellen. Dit impli-

ceert dat het prognosticeren op een later tijdstip door

de meting in de tijd te herhalen de accuratesse van

voorspelling verbetert.519

G.1.4 Implicaties voor de behandeling (ADL-vaar-

digheden: prognose)

De vertaling van bovengenoemde determinanten

naar de individuele prognose van een patiënt met een

CVA is lastig en in de literatuur nog nauwelijks onder-

zocht. Verondersteld wordt dat met de kennis van

determinanten een betere inschatting gemaakt kan

worden van de haalbaarheid van een behandelplan,

alsmede van de hiermee samenhangende ontslagrich-

ting van de patiënt. Er zijn geen determinanten

bekend die eventuele individuele veranderingen (ver-

dere verbeteringen of verslechteringen) in de chroni-

sche fase na een CVA accuraat kunnen voorspellen. Dit

laatste impliceert dat patiënten regelmatig wat betreft

hun dagelijks functioneren in de chronische fase geë-

valueerd moeten worden. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(65) Prognose van ADL (niveau 3) 

Er zijn aanwijzingen dat de prognose voor vaardigheden

van ADL grotendeels wordt bepaald in de eerste week na

het ontstaan van het CVA. 

De initiële ADL-score (bijvoorbeeld de Barthel Index) is

hierbij verreweg de belangrijkste klinische determinant

die herstel van ADL-zelfstandigheid 6 maanden na het

ontstaan van het CVA voorspelt. 

Belangrijke onafhankelijke determinanten voor herstel

van ADL-zelfstandigheid zijn 1) initiële Barthel Index; 2)

urine-incontinentie; 3) bewustzijnsniveau in de eerste

48 uur volgens de GCS; 4) hoge leeftijd; 5) status na een

recidief CVA; 6) ernst van hemiplegie; 7) zitbalans bij

opname; 8) oriëntatie in tijd en plaats; 9) aanwezigheid

van social en family support (mantelzorg); 10) hartfalen

en 11) depressiviteit. 

Onduidelijk is in hoeverre stoornissen, zoals hemian-

opsie, neglect en déviation conjuguée, onafhankelijke

factoren zijn die herstel van functionaliteit voorspellen.

Vooralsnog lijken lateralisatie van het CVA en geslacht

niet statistisch significant gerelateerd te zijn aan de

mate van herstel van ADL-zelfstandigheid.
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Basismeetinstrumenten

Spierkracht:

•  Motricity Index (bovenste en onderste 

extremiteit)

Evenwicht:

•  Trunk Control Test en/of

•  Berg Balance Scale 

ADL-zelfstandigheid:

•  Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Synergievorming:

•  Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment 

(onderste en bovenste extremiteit)

Evenwicht:

• Trunk Impairment Scale en/of

• Timed Balance Scale

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of

• Frenchay Activities Index

Tabel 69. Geadviseerde meetinstrumenten ter ondersteuning van het bepalen van de kans op herstel van vaardig-

heden van ADL.

(66) Sequentie van herstel van ADL volgens de

Barthel Index (niveau 3)

Er zijn aanwijzingen dat het herstel van vaardigheden,

gemeten met de Barthel Index, in een vaste sequentie

verloopt, waarbij uiterlijke verzorging en eten het

eerst terugkeren, gevolgd door transfers, toiletgebruik,

mobiliteit, uitkleden en aankleden, traplopen en

baden. 

G.1.5 Geadviseerde meetinstrumenten (ADL-vaar-

digheden: prognose)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

ondersteuning van het bepalen van de kans op her-

stel van vaardigheden van ADL (zie tabel 69).

G.2 Verwante disciplines
Het domein fysiotherapie heeft een sterke overlap

met het werkveld van andere disciplines, zoals ergo-

therapie, wat betreft interventies die gericht zijn op

het herstel van vaardigheden binnen het ADL. Hierbij

kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het onderzoe-

ken en behandelen van patiënten met een dyspraxie

of aan het revalideren van arm- en handvaardigheid.

Deze grensgebieden tussen fysio- en ergotherapie zijn

niet zonder meer toe te delen aan één discipline en

zullen door de deskundigheid van de desbetreffende

hulpverlener worden bepaald. Ergotherapeuten bezit-

ten specifieke deskundigheid op het gebied van het

behandelen van complexe stoornissen en beperkin-

gen. De werkgroep beveelt dan ook aan de behande-

ling, waar mogelijk, over te dragen, dan wel door te

spreken met de ergotherapie. Geadviseerd wordt dat

de fysiotherapeut deze gebieden niet claimt, maar dat

hij samenwerkt met de ergotherapeut of doorverwijst,

afhankelijk van aanwezige deskundigheid binnen het

team. 

Interventies op deze grensgebieden worden wel in de

KNGF-richtlijn Beroerte beschreven. Zij vallen

immers binnen de domeinbepaling ‘fysiotherapie’. 

In de paragrafen G.3 en G.4 wordt uiteengezet wat de

evidentie is van specifieke interventies die zijn gericht

op het beïnvloeden van vaardigheden van ADL.

G.3 Strategietraining bij dyspraxie
Dyspraxie is een cognitieve functiestoornis die gerela-

teerd is aan de mate van ADL-zelfstandigheid.520

Dyspraxie wordt ook wel gedefinieerd als ‘een stoor-

nis om aangeleerde en doelgerichte activiteiten uit te

voeren’, terwijl apraxie het onvermogen uitdrukt om

deze activiteiten uit te voeren.520

Verschillende vormen en classificaties van apraxie

zijn beschreven.521 Van de vele uitingen van apraxie

komen 2 vormen die een negatieve impact hebben,

het meest frequent voor bij patiënten met een CVA,

namelijk ideatoire apraxie en ideomotorische

apraxie.521,522 Bij ideatoire apraxie is de patiënt niet

in staat om handelingen te plannen (bijvoorbeeld: de

patiënt schenkt water in een glas zonder de dop van

de fles te halen). De gebaren die de patiënt gebruikt,

zijn vaak buiten de context geplaatst (bijvoorbeeld:

de patiënt roert met een flesopener in een glas).

Ideomotorische apraxie kenmerkt zich juist door een

3

KNGF-richtlijn Beroerte – Verantwoording en Toelichting – Map G

V-12/2004

�



grotendeels intacte planning van de handeling, ter-

wijl wel problemen aanwezig zijn met betrekking tot

het maken van de juiste gebaren of handelingen.522

Vaak treden bij deze laatste vorm van apraxie oriënta-

tie-, coördinatie- en timingproblemen op (bijvoor-

beeld: de patiënt voert handelingen abnormaal lang-

zaam uit). 

Uit literatuurstudies blijkt dat ongeveer 30 procent

van de patiënten met een links-hemisferische CVA

apraxie-stoornissen heeft.521,523 Goed epidemiolo-

gisch onderzoek naar het voorkomen van dyspraxie

ontbreekt echter. 

CVA-patiënten met dyspraxie hebben meer moeite het

(her)leren van vaardigheden en het onthouden van

complexe opeenvolgende handelingstaken.524 Poole

onderzocht in een quasi-experimentele studie het

eenhandig schoenveter strikken bij 10 patiënten met

een links-hemisferische CVA (5 met en 5 zonder

apraxiestoornissen) en 5 gezonde proefpersonen. De 

5 patiënten met apraxiestoornissen hadden meer

pogingen nodig om het eenhandig veter strikken te

leren en het succesvol te onthouden dan de patiënten

zonder apraxiestoornis.524 Dit bevestigt dat patiënten

met handelingsstoornissen meer moeite hebben met

het declaritief leren.521

Strategietraining kan een manier zijn om patiënten

met dyspraxiestoornissen te helpen met deze proble-

men om te gaan, bijvoorbeeld door de taak anders

aan te pakken, dan wel de omgeving zo in te richten

dat de handeling voor de patiënt eenvoudiger wordt

gemaakt. Binnen de training worden meestal com-

plexe handelingen, zoals koffiezetten, stap voor stap

aangeleerd. Patiënten leren dan in de juiste volgorde

de handeling uit te voeren en waar nodig te compen-

seren.523

Vanwege de specifieke deskundigheid van de ergothe-

rapeut op dit gebied zal deze discipline in veel geval-

len de strategietraining bij CVA-patiënten met een

dyspraxie coördineren. Samenwerking tussen fysio-

therapeut en ergotherapeut, ingebed in een multidis-

ciplinair opgezet behandelplan, is bij deze interventie

gewenst. 

De doelen van deze interventie zijn in de ICF-termino-

logie onder te brengen in de volgende domeinen:

d155 ‘ontwikkelen van vaardigheden’ en d175 ‘oplos-

sen van problemen’.8

G.3.1 Wetenschappelijke evidentie (Strategie-

training bij dyspraxie)

Naar de effecten van strategietraining bij CVA-patiën-

ten met dyspraxiestoornissen zijn 1 critical review521,

2 RCT’s520,522, 1 quasi-experimentele studie524 en 

2 pre-experimentele studies525,526 verricht. De belang-

rijkste kenmerken van de studies (waaronder de

methodiologische kwaliteit) staan vermeld in de over-

zichtstabel. 

De experimentele groep in de RCT van Donkervoort et

al.520 kreeg strategietraining aangeboden als een geïn-

tegreerd onderdeel van de gebruikelijke ergotherapie.

Deze strategieën werden gebruikt om handelings-

stoornissen tijdens het uitvoeren van ADL te compen-

seren. De patiënten leerden zichzelf met behulp van

strategieën te ondersteunen tijdens het uitvoeren van

handelingen of met hulp van anderen (therapeut of

partner). Hulpmiddelen hierbij waren: 1) het aanbie-

den van plaatjes en/of foto’s met de juiste volgorde

van een handeling; 2) het opschrijven van geplande

taken en 3) verbale ondersteuning tijdens het uitvoe-

ren van activiteiten. De controlegroep in deze studie

ontving therapie met als primair doel het behandelen

van (senso)motorische stoornissen, zoals spiertonus,

spierkracht en contracturen.520 In de RCT van Smania

et al. werden de patiënten uit de experimentele groep

gevraagd 35 verschillende oefeningen uit te beelden,

omtrent: 1) het gebruik van voorwerpen; 2) symboli-

sche gebaren en 3) lichaamshoudingen. De conven-

tionele groep kreeg in deze studie uitsluitend afasie-

therapie.522

Iedere trainingssessie duurde 40 tot 50 minuten en

werd gemiddeld drie keer per week over een periode

van 8 tot ongeveer 12 weken gegeven.520,522

In de studies van Donkervoort et al.520 en Smania et

al.522 werden met respectievelijk 113 en 13 patiënten

in totaal 126 CVA-patiënten met handelingsproblemen

geïncludeerd. In de RCT van Donkervoort et al. werden

bovendien alleen patiënten met een links-hemis-

ferische CVA onderzocht.520

De patiënten hadden een gemiddelde leeftijd van 

59 jaar. De studies includeerden alleen patiënten uit

de postacute fase (112 dagen na het CVA)520 en de

chronische fase (13,4 maanden na CVA)522. De diagnose

dyspraxie was door het multidisciplinaire team

gesteld wanneer: 1) de patiënt niet of beperkt in staat

was om doelgerichte activiteiten uit te voeren en 
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2) dit onvermogen tot handelen noch het gevolg was

van een primair motorische of sensorische stoornis,

noch van een gebrek aan begrip of motivatie. Indien

deze problemen zich voordeden, werd door de psy-

choloog een apraxietest afgenomen.520

Statistisch significante effecten werden in de 2 RCT’s

gevonden voor de ernst van apraxie520,522, gemeten

met een door De Renzi527 ontwikkelde apraxie-

schaal522, dan wel een afgeleide versie van deze

test520. In de studie van Smania et al. zijn echter

alleen statistische analyses uitgevoerd binnen de

experimentele en de controlegroep en niet tussen de

twee groepen onderling.522 Uit de in deze studie

gepresenteerde tabellen is te berekenen dat de experi-

mentele groep ten opzichte van de controlegroep

zowel verbeterde voor de mate van ideatoire (0,8 pun-

ten, range 0-14) als voor de mate van ideomotorische

apraxie (3,1 punten; range 0-72).522 De geconstateerde

verschillen waren klein en, zoals verwacht, klinisch

niet relevant.

In de RCT van Donkervoort et al. werden statistisch

significante effecten gevonden voor ADL-zelfstandig-

heid, gemeten met de Barthel Index en met een speci-

aal voor apraxie ontwikkelde ADL-observatielijst.520

Tijdens de 8 weken durende interventie nam de

Barthel Index ten opzichte van de controlegroep in

dit onderzoek met 1,3 punten toe, wat overeenkomt

met een verbetering van 6,5 procent.520 De verschil-

len tussen de groepen zijn bij follow-up (20 weken na

de start van het onderzoek) niet meer aanwezig, waar-

bij opgemerkt dient te worden dat de experimentele

groep niet verslechterd was, maar gelijk gebleven.520

De strategietraining lijkt daarmee sneller het herstel

van ADL te bewerkstelligen.

Geen statistisch significante effecten werden in de

studie van Donkervoort et al. aangetoond voor ernst

van de parese, gemeten met de Motricity Index, en

voor handvaardigheid, gemeten met de Functional

Motricity Test, die als een afgeleide van de Action

Research Arm Test beschouwd kan worden.520

Bovenstaande bevinding past binnen het gegeven dat

bij deze training het accent ligt op het leren compen-

seren van het handelingsprobleem, in plaats van op

het direct trainen van de handeling zelf. 

Twee ongecontroleerde studies van Van Heugten et

al.525 en Goldenberg en Hagman526 rapporteerden

eveneens positieve effecten van strategietraining bij

apraxie voor ADL-zelfstandigheid. 

G.3.2 Evaluatie (Strategietraining bij dyspraxie)

De methologische kwaliteit van de geïncludeerde stu-

dies varieert van 4 tot 6 punten op de PEDro schaal

(range 0-10).27 De studies hebben daarmee een rede-

lijke522 tot goede520 kwaliteit. Het hoge aantal drop-

outs in zowel de studies van Donkervoort et al.

(20%)520 als van Smania et al. (31%)522 maakt de

waarde van de geclaimde effecten vooralsnog onzeker. 

Aangezien vergelijkbare uitkomstmaten ontbraken,

was geen kwantitatieve analyse op activiteitenniveau

mogelijk.

G.3.3 Conclusies (Strategietraining bij dyspraxie)

De resultaten van de RCT520 en de 2 pre-experimentele

studies525,526 maken het aannemelijk dat strategietrai-

ning waarbij patiënten leren compenseren voor han-

delingsproblemen, een positief effect heeft op ADL-

zelfstandigheid, gemeten met de Barthel Index. De

therapie is hierbij dus niet op de dyspraxie zelf

gericht. Het is nog onduidelijk of strategietraining

waarbij patiënten wordt geleerd om met het hande-

lingsprobleem om te gaan, in zowel de postacute als

de chronische fase, van invloed zijn voor elke vorm

van apraxie zoals de ideatoire en ideomotorische

apraxie. Vooralsnog lijkt training van de stoornis zelf

niet te leiden tot veranderingen in vaardigheden.

G.3.4 Implicaties voor de behandeling (Strategie-

training bij dyspraxie)

Geadviseerd wordt bij CVA-patiënten met ideomotori-

sche en ideatoire apraxiestoornissen gedurende enke-

le maanden een strategietraining gestructureerd en

met gebruik van hulpmiddelen aan te bieden als een

geïntegreerd onderdeel van de reguliere therapie.

Hierbij zal strategietraining zich moeten richten op

vaardigheden die voor de patiënt zinvol zijn.

Aanbevolen wordt om deze training gestructureerd

(liefst dagelijks) te geven in een multidisciplinaire

context. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(67) Strategietraining bij dyspraxie (niveau 2)

Het is aannemelijk dat strategietraining bij dyspraxie

een positief effect heeft op ADL-zelfstandigheid bij

patiënten met een CVA in de postacute en chronische

fase. 
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De strategietraining oefent geen invloed uit op de

mate van ideatoire en ideomotorische apraxie zelf. 

Het is nog onduidelijk of de effecten van de training

generaliseren naar niet-getrainde activiteiten of andere

situaties. 

Daarom adviseert de werkgroep de training alleen te

richten op vaardigheden die voor de patiënt zinvol

zijn om in de thuissituatie te herleren.

G.3.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Strategie-

training bij dyspraxie)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van strategietraining bij dyspraxie (zie 

tabel 70).

G.4 Vrijetijds- of dagbesteding in de thuis-
situatie

Vrijetijds- of dagbesteding wordt omschreven als

‘individuele en sociale activiteiten die thuis of in de

woonomgeving uitgeoefend kunnen worden, zoals

tuinieren en schilderen’.528,529 In de Angelsaksische

literatuur wordt dit aangeduid als leisure activi-

ties.99,528,529 Patiënten met een CVA blijken veelal hun

vrije tijd niet zinvol te kunnen besteden en geven aan

dat zij zich overdag vaak vervelen.99 Het ontbreken

van een zinvolle vrijetijds- of dagbesteding leidt regel-

matig tot onnodige spanningen in het gezin. Het

leren van activiteiten in de thuissituatie wordt dan

ook als een belangrijk onderdeel beschouwd van de

revalidatie van patiënten met een CVA. Deze interven-

tie wordt doorgaans aangeboden door een ergothera-

peut. Ook fysiotherapeuten krijgen soms het verzoek

om ondersteuning te bieden bij vrijetijdsbesteding of

zinvolle dagbesteding. 

De doelen van deze interventie zijn in de ICF-termino-

logie onder te brengen in het domein: d920 ‘recreatie

en vrije tijd’.8

G.4.1 Wetenschappelijke evidentie (Vrijetijds- of 

dagbesteding in de thuissituatie)

Naar de effecten van het leren van vrijetijdsbesteding

zijn 4 RCT’s verricht, gebaseerd op grotendeels ergo-

therapeutische interventies.99,528-530 De belangrijkste

kenmerken van de studies (waaronder de methodiolo-

gische kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel.

De experimentele groepen in de 4 RCT’s kregen thera-

pie in de thuissituatie die was gericht op het leren en

hervatten van vrijetijdsbesteding.99,528-530 In de stu-

die van Gladman et al. kreeg de experimentele groep

fysio- en ergotherapie in de thuissituatie.530 De con-

trolegroep daarentegen kreeg poliklinische thera-

pie.530 In de studie van Drummond en Walker wer-

den 3 groepen geformeerd.529 Eén groep kreeg thuis

therapie die was gericht op vrijetijdsbesteding; een

tweede groep kreeg conventionele ergotherapie in de

thuissituatie die was gericht op ADL (transfers, wassen,

kleden, enzovoort) en een derde (controle)groep

kreeg na ontslag uit het ziekenhuis geen ergo- of 

fysiotherapie.529 Ook in de overige 2 studies van res-

pectievelijk Jongbloed en Morgan528 en Parker et al.99

kregen de controlegroepen geen therapie in de thuis-

situatie. In de studie van Jongbloed en Morgan528

werd in de controlegroep alleen gediscussieerd over

vrijetijdsbesteding, maar niet verder behandeld. 
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Basismeetinstrumenten

Aanbevolen meetinstrumenten

Handvaardigheid:

• Frenchay Arm Test 

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Apraxietest

• Apraxietest van Van Heugten

Handvaardigheid:

•  Action Research Arm Test en/of

•  Nine Hole Peg Test

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of

• Frenchay Activities Index 

Tabel 70. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van strategietraining bij dyspraxie.�
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De trainingsperiode varieerde van 5 weken528 tot 6

maanden99,529. De trainingssessies duurden 30529 à

6099,528 minuten en werden gemiddeld 1 keer per 14

dagen gegeven.

In de 4 RCT’swaren in totaal 898 patiënten met een

CVA geïncludeerd.99,528-530 De patiënten hadden een

gemiddelde leeftijd van 71 jaar. De onderzoekspopu-

laties varieerden in omvang van 40528 tot 46699

patiënten. De interventies startten na 20 dagen530 tot

ongeveer 1 jaar528 na ontstaan530 van het CVA. De stu-

dies includeerden patiënten uit de subacute529,530,

postacute99 en chronische fase528. Het inclusiecriteri-

um in de 4 studies529 was dat patiënten na het ont-

slag uit de kliniek van het ziekenhuis weer naar huis

konden terugkeren. 

De onderzoeksresultaten van de 4 RCT’s zijn niet een-

duidig. In de studie van Gladman et al. werden diffe-

rentiële effecten gevonden voor vrijetijdsbesteding,

gemeten met een subschaal van de Nottingham

Extended ADL-index (NEADL).530 Bovendien bleken jon-

gere patiënten met een CVA in deze studie betere resul-

taten te behalen met revalidatie in de thuissituatie

dan ouderen. De ouderen waren meer gebaat bij the-

rapie in de vorm van dagbehandeling in een zieken-

huis.530

In de studie van Drummond en Walker werden posi-

tieve effecten beschreven in de leisure-groep voor de

frequentie van het uitoefenen van vrijetijdsbesteding,

gemeten met de Nottingham Leisure Questionnaire.529

De patiënten in de leisure-groep waren echter ruim

10 jaar jonger dan die in de ADL-groep en de controle-

groep.529 Hiermee is leeftijd als een mogelijke con-

founder te beschouwen.

Geen statistisch significante toename van uitoefening

van vrijetijdsbesteding werd daarentegen in de stu-

dies van Jongbloed en Morgan528 en Parker et al.99

aangetoond. Vrijetijdsbesteding werd in deze studies

respectievelijk gemeten met de Katz Adjustment

Index (KAI)528 of met de Nottingham Leisure

Questionnaire (NLQ)99. Eveneens kon in de RCT’s geen

effect aangetoond worden voor: 1) tevredenheid met

betrekking tot het uitoefenen van

vrijetijdsbesteding;528 2) zelfstandigheid in ADL, geme-

ten met Barthel Index528 of de NEADL99 en 3) de mate

van depressie, gemeten met de Zung Depression

Scale528 of stemming (van patiënt of partner), geme-

ten met General Health Questionnaire (GHQ).99

G.4.2 Evaluatie (Vrijetijds- of dagbesteding in de thuis-

situatie)

De methologische kwaliteit van geïncludeerde studies

varieert van 4 tot 7 punten op de PEDro schaal (range

0-10).27 De studies hebben daarmee een redelijke528

tot goede99,529,530 kwaliteit. De afwezigheid van een

intention-to-treat analyse in 3 van de 4 RCT’s528-530 en

het hoge aantal drop-outs (20%) in de RCT van Parker

et al. (n = 466)99 maken de waarde van de geclaimde

effecten vooralsnog onzeker. 

Alhoewel in genoemde RCT’s99,528-530 de uitkomstmaten

wat betreft ADL-zelfstandigheid99,529,530, frequentie van

vrijetijdsbesteding99,528,529 en stemming van de

patiënt99,530 met elkaar vergelijkbaar waren, konden de

studies niet worden gepoold vanwege het verschil in

uitkomstmaten en interventies.

G.4.3 Conclusies (Vrijetijds- of dagbesteding in de 

thuissituatie)

Gecontroleerd onderzoek naar het effect van het

leren omgaan met vrije tijd (vrijetijdsbesteding) in de

thuissituatie en participatie in vrijetijdsbesteding is

nog controversieel in de literatuur. Zowel positieve als

geen effecten worden beschreven. In het algemeen

blijkt er geen meerwaarde te zijn wat betreft stem-

ming en ervaren spanningen bij de partner van de

patiënt met een CVA. Het is niet uitgesloten dat jongere

patiënten met een CVA meer baat hebben bij therapie

in de thuissituatie. 

G.4.4 Implicaties voor de behandeling (Vrijetijds- 

of dagbesteding in de thuissituatie)

Geadviseerd wordt om therapie in de thuissituatie die

is gericht op het leren en hervatten van vrijetijdsbe-

steding, niet routinematig toe te passen, maar om

deze alleen te overwegen wanneer de patiënt of partner

hiertoe uitdrukkelijk zelf verzoekt. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(68) Vrijetijds- of dagbesteding (niveau 1)

Het is onduidelijk of therapie in de thuissituatie die is

gericht op vrijetijds- of dagbesteding, zoals bijvoor-

beeld het (her)leren van tuinieren en schilderen, een

meerwaarde heeft voor ADL-zelfstandigheid, participa-

tie in vrijetijdsbesteding en stemming van patiënt. 

Geen meerwaarde is aangetoond wat betreft 



stemming en ervaren spanningen bij de partner van

een patiënt met een CVA.

G.4.5 Geadviseerde meetinstrumenten (Vrijetijds-

of dagbesteding in de thuissituatie)

De werkgroep adviseert diverse meetinstrumenten ter

evaluatie van het leren en hervatten van de vrijetijds-

of dagbesteding (zie tabel 71).
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Tabel 71. Geadviseerde meetinstrumenten ter evaluatie van het leren en hervatten van de vrijetijds- of dagbesteding.

Basismeetinstrumenten

ADL-zelfstandigheid:

• Barthel Index 

Aanbevolen meetinstrumenten

Bijzondere ADL-vaardigheden:

• Nottingham Extended ADL-index en/of

• Frenchay Activities Index 

�



H.1 Cognitieve revalidatie
Naast sensomotorische stoornissen ondervinden de

meeste patiënten na een CVA ook stoornissen in cog-

nitie, emotie en gedrag.531 De beperkingen die hier-

door ontstaan, geven vaak ernstige problemen bij

patiënten en hun omgeving.532 Deze problemen kun-

nen zich uiten in: 1) motivationele problemen voor

deelname aan een revalidatiebehandeling; 2) zelfstan-

digheid van het uitvoeren van dagelijkse handelin-

gen; 3) relatie met de partner; 4) sociaal functio-

neren/tijdsbesteding en 5) arbeidsreïntegratie.2

Het beïnvloeden van deze stoornissen en beperkingen

wordt omschreven als cognitieve revalidatie. Het ken-

merkende van cognitieve revalidatie is dat zij multi-

disciplinair van aard is. De fysiotherapeut maakt deel

uit van het cognitieve behandelteam en krijgt dien-

tengevolge te maken met de problemen van revali-

danten met cognitieve stoornissen. 

Er bestaat nog geen eenduidige definitie voor cogni-

tieve revalidatie. Een vaak gehanteerde definitie voor

cognitieve revalidatie is ‘any intervention strategy or

technique which intends to enable clients or patients,

and their families, to live with, manage, by-pass,

reduce or come to terms with cognitive deficits preci-

pitated by injury to the brain’.533

De term cognitieve revalidatie wordt gebruikt om

diverse multidisciplinaire behandelmethoden te

beschrijven die zijn gericht op het beïnvloeden van

stoornissen en beperkingen die gerelateerd zijn aan

cognitie, ADL en psychosociale vaardigheden, die ont-

staan zijn ten gevolge van organisch hersenletsel.

Cognitieve revalidatie kan derhalve toegepast worden

bij iedere interventie die erop gericht is de patiënt en

zijn familie te leren omgaan en te leren leven met de

cognitieve stoornissen, alsmede bij interventies die

erop zijn gericht stoornissen die zijn veroorzaakt door

niet-aangeboren hersenletsel te leren negeren en

reduceren.533

Domeinen van cognitieve revalidatie zijn gericht op:

1) aandacht, tempo van informatieverwerking; 

2) geheugen en/of leervermogen; 3) visuoperceptuele

en -constructieve functies; 4) communicatie en/of

taal; 5) mentale belastbaarheid; 6) praxis; 7) executie-

ve functies en 8) probleemoplossend vermogen. Zij

dienen echter tevens gericht te zijn op emotionele,

motivationele en andere niet-cognitieve factoren als

persoonlijkheid of de sociale omgeving. 

Om CVA-patiënten adequaat te kunnen behandelen,

moet de fysiotherapeut zicht hebben op de proble-

men die zich bij deze patiënten voordoen. Het behan-

delen van de patiënten met cognitieve stoornissen zal

in overleg gebeuren met een (neuro)psycholoog.

Indien er binnen het team geen neuropsycholoog

aanwezig is, zal regionaal contact gezocht moeten

worden met deze discipline of met een gelijkwaardige

deskundige. Het afnemen en interpreteren van tests

zal worden overgelaten aan een deskundige op dit

gebied (neuropsycholoog of ergotherapeut). 

H.1.1 Wetenschappelijke evidentie (Cognitieve 

revalidatie)

De Cochrane Collaboration heeft 3 systematische

reviews gepubliceerd over cognitieve revalidatie. De

reviews beschrijven ieder afzonderlijk een domein

van cognitieve revalidatie, namelijk geheugen534,

aandacht535 en ruimtelijk neglect536. Naar neglect

zijn recentelijk door Cicerone et al.537 en Pierce et

al.538 eveneens 2 systematische reviews verricht. In

deze 2 reviews zijn zowel studies met CVA-patiënten

als studies met patiënten met traumatisch hersenlet-

sel geïncludeerd.537,538 

Uitgaande van deze 5 systematische reviews534-538

naar cognitieve revalidatie zijn 12 RCT’s539-550 en 14

quasi-experimentele studies551-564 verricht. 

De generalisatie van gegevens uit deze cognitieve stu-

dies is lastig direct te vertalen naar de patiënt met een

CVA omdat in veel gevallen ook niet-CVA-patiënten

betrokken waren in deze onderzoeken. 

Zie voor de effecten van cognitieve revalidatie voor

de domeinen aandacht, geheugen en neglect para-

graaf H.2, H.3 en H.4.

H.2 Aandachtsproblemen
Ongeveer 40 procent van de CVA-patiënten vertonen

in meer of mindere mate stoornissen en beperkingen

in de aandachtsfuncties.532 

Aandacht kan onder andere worden onderscheiden

in: 1) activatie- of arousalniveau; 2) gerichte aan-

dacht; 3) verdeelde aandacht en 4) volgehouden aan-

dacht.565
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Bij de aandachtsfuncties speelt het tempo van infor-

matieverwerking een belangrijke rol. Ongeveer 70

procent van de patiënten heeft moeite om onder

tijdsdruk goed te handelen.532 Een vertraging van

informatieverwerking heeft een negatieve invloed op

de aandachtsfuncties, het geheugen en de organisatie

en planning van gedrag. Een vertraagd informatiever-

werkingstempo is merkbaar wanneer er bijvoorbeeld

opvallend veel tijd verloopt voordat de patiënt

reageert op een vraag of opdracht.

Aandachtsproblemen bij patiënten met een CVA zijn

door middel van cognitieve revalidatie enigszins te

verbeteren. 

Deze interventies zijn in de ICF-terminologie onder te

brengen in het domein: b140 ‘aandacht’.8

H.2.1 Wetenschappelijke evidentie (Aandachts-

problemen)

Uit 1 systematische review535, 1 RCT548 en 1 quasi-

experimentele studie557 met gezamenlijk 56 patiënten

met een CVA blijkt dat training van aandacht de alert-

heid van patiënten in de experimentele groepen,

gemeten met Zahlen-Verbindungs-Test, statistisch sig-

nificant verbetert535. De belangrijkste kenmerken van

de studies (waaronder de methodiologische kwaliteit)

staan vermeld in de overzichtstabel.

De experimentele groepen in de RCT548 en het quasi-

experimentele onderzoek557 kregen gedurende 3

weken 1 uur per dag reactietraining aangeboden op

een computer, terwijl de controlegroepen deze addi-

tionele training niet kregen. In beide studies, waarin

de patiënten zich bij aanvang in de postacute fase

bevonden, resulteerde dit positieve effect voor reactie-

tijd en patroonherkenning echter niet in een verbete-

ring voor ADL-zelfstandigheid, gemeten met de

Barthel Index.548,557 Dit laatste suggereert dat derge-

lijke specifieke vormen van reactie- en scannings-

taken specifiek werken en dus niet generaliseren naar

het dagelijks leven.

H.2.2 Implicaties voor de behandeling (Aandachts-

problemen)

Geadviseerd wordt rekening te houden met een ver-

minderde volgehouden aandacht bij het opstellen

van een dagprogramma, het uitvoeren van de thera-

pieën of het voeren van gesprekken. De gebruikelijke

therapieduur van 30 minuten kan voor deze patiën-

ten te lang zijn. Twee kortere behandelingen van bij-

voorbeeld een kwartier, verspreid over twee dagdelen,

hebben derhalve de voorkeur. Evenzo dient het cogni-

tieve revalidatieprogramma regelmatig afgewisseld te

worden met rustpauzes, zodat de patiënt niet overver-

moeid raakt (waardoor informatie niet meer kan wor-

den opgenomen). Ten slotte dient men rekening te

houden met de verminderde aandacht van de patiënt

bij het voeren van een gesprek met meerdere perso-

nen tegelijk, het geven van fysiotherapie in een zaal

waar meerdere revalidanten aanwezig zijn en aan

overige storende omgevingsfactoren, zoals muziek.

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(69) Training van aandacht (niveau 1)

Het is aangetoond dat training van aandacht een

positief effect heeft op de reactiesnelheid en patroon-

herkenning van patiënten met een CVA in de postacute

fase. 

Deze effecten lijken echter niet te resulteren in een

verbetering in ADL. 

H.3 Geheugenproblemen
Geheugenstoornissen vormen een belemmering voor

de revalidatie bij het aanleren of herleren van nieuwe

vaardigheden. 

Het geheugen is het vermogen informatie op te slaan

(inprenten), te bewaren (onthouden) en later weer

toe te passen, waaronder zowel reproduceren (opdie-

pen/recall), als herkennen (recognitie) wordt ver-

staan.566

Deze interventies zijn in de ICF-terminologie onder te

brengen in het domein: b144 ‘geheugen’.8

H.3.1 Wetenschappelijke evidentie (Geheugen-

problemen)

Naar de effecten van geheugentraining bij patiënten

met een CVA zijn 1 systematische review534 en 1 RCT547

verricht. De belangrijkste kenmerken van de studies

(waaronder de methodiologische kwaliteit) staan 

vermeld in de overzichtstabel. In 2 andere gerando-

miseerde studies waren ook patiënten met andere

aandoeningen (zoals traumatisch hersenletsel) geïn-

cludeerd.567,568 Veel studies onderzochten geheugen-

training bij patiënten met traumatisch hersenletsel.

In de systematische review van Majid et al. zijn alleen

studies geïncludeerd waarin meer dan 75 procent van

de patiënten de aandoening CVA had.534

De experimentele groep in de gerandomiseerde studie
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van Doornheim en De Haan werd geoefend door

middel van het aanleren van 6 geheugenstrategieën

(onder andere voor het onthouden van namen en

routes), terwijl patiënten uit de controlegroep her-

haaldelijk door middel van opsommingen geheugen-

taken oefenden.547 In deze RCT werd bij patiënten in

de postacute fase, na 4 weken geheugentraining, geen

statistisch significant effect aangetoond voor verbete-

ring van het geheugen.547

In enkele single-case studies zijn aanwijzingen gevon-

den dat geheugentraining mogelijk effectief kan

zijn.569-571 Met de tegenstrijdige bevindingen uit de

RCT en de single-case studies kan niet geconcludeerd

worden dat geheugentraining bij patiënten met een

CVA een meerwaarde heeft bij het verminderen van

problemen met het geheugen. 

Vooralsnog lijkt strategietraining het meest effectief

om de bestaande problemen met het geheugen bij

patiënten met een CVA te compenseren. 

H.3.2 Implicaties voor de behandeling (Geheugen-

problemen)

Geadviseerd wordt om bij patiënten die problemen

hebben met onthouden een agenda en/of geheugen-

boek samen te stellen. Samenwerking met een

(neuro)psycholoog is hierbij noodzakelijk, omdat ook

andere cognitieve stoornissen het adequaat gebruik

van een agenda kunnen belemmeren. Voor het

samenstellen, bijhouden en trainen van dit boek of

agenda moet een vaste coördinator binnen het team

worden aangesteld. Daarnaast zal de nadruk liggen op

het zelfstandig leren oplossen van geheugenproble-

men met behulp van geheugenboek en/of agenda,

waarbij deze door het gehele team op een systemati-

sche en gecoördineerde wijze moeten worden aange-

boden. Geadviseerd wordt om strategie- en geheugen-

training altijd in overleg met een (neuro)psycholoog

en ergotherapeut uit te voeren. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbeveling:

(70) Training van geheugen (niveau 1)

Het is aangetoond dat training van geheugen bij

patiënten met een CVA in de postacute fase geen meer-

waarde heeft op het vermogen om te onthouden. 

Wel is strategietraining effectief gebleken bij het leren

compenseren van geringe geheugenstoornissen. 

H.4 Neglect
Verschillende termen zoals (hemi)neglect, (hemi-)-

inattentie, visuoruimtelijke agnosie zijn beschreven

voor attentiestoornissen, waarbij de ruimte of het

lichaam contralateraal aan de laesie wordt verwaar-

loosd. De term neglect wordt het meest gebruikt. 

Neglect wordt omschreven als ‘het onvermogen van

de patiënt om te kunnen reageren op nieuwe of

belangrijke stimuli, die aan de contralaterale zijde van

de getroffen hemisfeer worden aangeboden’.572 Zo

suggereert de definitie dat inattentiestoornissen

alleen de contralaterale helft van het lichaam betref-

fen, terwijl in de casuïstiek ook perceptuele stoornis-

sen worden beschreven van het ipsilaterale, bovenste

en onderste gezichtsveld.573,574 Linkszijdig neglect

komt voor bij ongeveer 50 tot 70 procent van de

rechtshemisferische CVA-patiënten.575

Neglect is een ruim begrip waarmee op een of andere

manier wordt bedoeld dat de patiënt een lichaams-

helft en/of gezichtsveld verwaarloost. In de literatuur

wordt onderscheid gemaakt tussen visuele, tactiele,

visuospatiële stoornissen, stoornissen in motorische

integratie (motor neglect)576,577 en stoornissen in

auditieve waarneming.578-580 Dit betekent dat neglect

verschillende modaliteiten kan treffen.576,577,581

Neglect is geen entiteit. Overeenkomstig bovenge-

noemde stoornissen en afhankelijk van de betrokken

modaliteit, worden verschillende namen gegeven aan

de verwaarlozing, zoals (hemi)neglect, (hemi-)inat-

tentie, visuospatieel neglect, (hemi)somatoagnosie,

(hemi)akinesie, allesthesie (contralaterale prikkels

worden ipsilateraal aangegeven) en motor impersis-

tence (onvermogen om een handeling of houding

even vast te houden).577 Extinctie kan worden gezien

als een perceptuele verwaarlozing op momenten dat

beide gezichtsvelden en/of beide lichaamshelften

simultaan worden gestimuleerd.582

De doelen van deze interventies vallen in de ICF-

terminologie onder het domein: b156 ‘perceptie’8,

alhoewel de basis zeer waarschijnlijk gelegen is in een

attentiestoornis en niet in een perceptueel defect.

H.4.1 Wetenschappelijke evidentie (Neglect)

Naar de effecten van cognitieve revalidatie bij patiënten

met een neglect zijn 3 systematische reviews536-538,

10 RCT’s539-546,549,550 en 13 quasi-experimentele 

studies551-556,558-564 verricht. De belangrijkste ken-

merken van de studies (waaronder de methodiologi-

sche kwaliteit) staan vermeld in de overzichtstabel. 
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In de 23 gecontroleerde studies naar neglecttherapie

zijn meer dan 500 patiënten met een zogeheten ruim-

telijk neglect geïncludeerd. De therapie werd in de

meeste studies intensief gegeven gedurende langere

tijd (5 maal per week 1 uur, gedurende 4 weken). De

interventies verschilden inhoudelijk sterk van elkaar. 

Positionering

Een aantal interventies maakte gebruik van het beïn-

vloeden van de omgeving, zoals het positioneren van

het bed waardoor de patiënt benaderd wordt vanaf de

verwaarloosde (neglect)zijde.552 De primaire uit-

komstmaat in deze studie was de Barthel Index. Geen

positief effect kon worden aangetoond in het voor-

deel van de positionering.552 

Prismabril

In 2 RCT’s zijn prismabrillen een effectief hulpmiddel

voor patiënten met een visueel neglect.543,550 

Wanneer patiënten met een linkszijdig visueel neglect

gevraagd wordt naar het midden te wijzen, geven zij

het midden te ver naar rechts aan. Een prismabril

geeft een optische verschuiving naar rechts. Wanneer

een patiënt enige tijd een prismabril draagt met een

deviatie naar rechts, en geoefend wordt in het pakken

van voorwerpen of het adequaat wijzen naar dingen

terwijl hij deze prismabril draagt, leert hij compense-

ren voor deze optische verschuiving (dit geldt ook

voor gezonde mensen). Zodra de bril wordt afgezet,

zal de neglectpatiënt het midden verder naar links

waarnemen, wat meer overeenkomt met de werkelijk-

heid. 

Ook na het afzetten van de prismabril blijft in de stu-

die van Rosetti et al. het effect nog minimaal 2 uren

aanwezig.550 Zowel op de scanningstaken (Line

Bisection Test en Star Cancellation Test)543,550 als op

ADL (Barthel Index)543 zijn positieve effecten aange-

toond.

Ooglap 

Hierbij wordt niet het hele oog afgeplakt, maar de

helft van beide ogen met een enigszins lichtdoor-

latende zonnebril. De veronderstelling bij het dragen

van deze hemispatiële rechtszijdige zonnebril is dat

de rechterhemisfeer de linkerhemisfeer onvoldoende

inhibeert, waardoor er een overactivatie van de linker-

hemisfeer ontstaat. Wanneer de linkerhemisfeer 

minder geactiveerd wordt, kan de activiteit rechts toe-

nemen. Hiertoe dragen patiënten een bril waarvan de

rechterhelft van beide glazen grijs getint is, met een

lichtdoorlating van slechts 8 procent (waardoor minder

informatie in de linkerhemisfeer binnenkomt).

In een quasi-experimentele studie werd door de

patiënten een ooglap over de rechterhelft van beide

ogen gedragen om de rechterhelft van het gezichts-

veld te blokkeren.551 Dit lokt het visueel scannen van

de aangedane zijde uit. Een klein positief effect is aan-

getoond voor ADL-zelfstandigheid, gemeten met de

Functional Independence Measure (FIM).551

Auditieve feedback-bril

Eén RCT gebruikte voor de patiënten in de experimen-

tele groep een speciaal ontworpen bril die auditieve

feedback geeft als de patiënt nalaat de aangedane zijde

visueel te scannen.540 Op de Line Bisection Test en de

Single Letter Cancellation Test werden kleine, maar

statistisch significante effecten aangetoond.540

Tactiele en auditieve stimulatie

In een quasi-experimentele studie werden patiënten

tijdens 1 behandelsessie gestimuleerd met tactiele en

auditieve prikkels aan de verwaarloosde zijde.559 Een

positief effect kon worden aangetoond voor de reductie

van een neglect, gemeten met een tekentaak.559

Visuele scanning

In andere interventies moesten tijdens activiteiten

(met en zonder aanwijzingen) voorwerpen buiten 

het aandachtsveld worden gelokaliseerd en/of 

gescand.549,553,564 Positieve effecten zijn aangetoond

voor scanningstaken, zoals de Line Bisection Test en

de Letter Cancellation Test.

Passieve beweging extremiteit

In 2 studies werd het neglect behandeld door een

extremiteit van de patiënt aan de verwaarloosde zijde

te bewegen, om op die manier attentie voor deze zijde

op te wekken.541,560 

Romprotaties

In een RCT werden romprotaties gestimuleerd om de

visuele aandacht voor de verwaarloosde zijde te ver-

groten.546 De neglecttests lieten, evenals de FIM, posi-

tieve effecten zien in het voordeel van de groep die

met romprotaties behandeld werd.
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TENS

TENS is gebruikt als sensorische applicatietechniek om

nekspieren aan beide zijden te stimuleren.561,562 De

elektroden werden hierbij aan zowel de rechter- als

linkerzijde op de nekmusculatuur geplaatst. Positieve

effecten werden aangetoond in beide studies voor

behandeling van de linker nekmusculatuur bij een

groep rechts-hemisferische CVA-patiënten.561,562 Dit

gaf een tijdelijke verbetering op de scanningstaken.

De meerwaarde van TENS voor somatosensorische

stoornissen wordt onderschreven in een review van

Van Dijk et al.583 

Video-feedback 

Wanneer men patiënten een opname van zichzelf op

video laat zien, dan ziet hij zijn linkerkant rechts in

beeld. Uit onderzoek van Tham et al. blijkt het vol-

gende.555 Er werden twee groepen vergeleken. Beide

groepen moesten een huishoudelijke taak uitvoeren.

Bij groep A werd dit op video opgenomen en de

opname werd samen met de therapeut bekeken.

Zodra het neglect optrad, werd de band stopgezet en

gaf de therapeut commentaar en uitleg over het neg-

lect. Groep B kreeg alleen verbaal commentaar tijdens

het uitvoeren van de taak. Wanneer beide groepen

dezelfde taak opnieuw moesten uitvoeren, deed groep

A het significant beter dan groep B. Er trad echter

geen generalisatie op naar andere taken.555

In een Cochrane review van 13 studies naar de effec-

tiviteit van het behandelen van neglect, zijn verschil-

lende meetinstrumenten gebruikt die met name 

visuele scanningstesten evalueerden.536 Deze visuele

scanningstaken waren onder andere de diverse can-

cellation tests (het afstrepen van bepaalde letters of

nummers op een voorgedrukt formulier) en de Line

Bisection Test (het trekken van een streep door het

midden van een voorgedrukte lijn). 

In de kwantitatieve analyse van de systematische

review van Bowen et al.536 scoren de patiënten uit de

experimentele groepen in 13 studies beter op een of

meer van deze gestandaardiseerde visuele taken-

tests.539-546,553-556,558 Deze positieve effecten op stoor-

nisniveau resulteerden echter niet in een verbeterde

ADL-zelfstandigheid.536,538

Geconcludeerd kan worden dat het effect van cogni-

tieve revalidatiestrategieën om neglect te beïnvloeden

effectief is voor de getrainde taak zelf, maar dat zij

niet resulteert in verbeteringen op vaardigheidsni-

veau. Het positieve effect van visuele scanningstrai-

ning op de gespecialiseerde tests op stoornisniveau

kan niet bevestigd worden in een vermindering van

neglect tijdens activiteiten van het dagelijks leven.

Er zijn aanwijzingen dat behandelen van neglect

alleen effectief is wanneer deze therapie intensief

wordt gegeven, dat wil zeggen dagelijks 30-60 minu-

ten gedurende enkele weken.536

Op basis van bovenstaande formuleerde de werk-

groep de volgende aanbevelingen:

(71) Behandelen van neglect (niveau 1)

Het is aangetoond dat behandelen van neglect, gedu-

rende enkele weken, dagelijks 30-60 minuten, bij

patiënten met een CVA in de rechterhemisfeer een

positief effect heeft op aandacht voor de verwaarloos-

de zijde, gemeten met een visuele scanningstest. 

Deze positieve effecten op de scanningstaken resulte-

ren echter niet in verbeterde dagelijkse vaardigheden. 

(72) Visuele scanningstraining, prismabril 

(niveau 2)

Het is aannemelijk dat visuele scanningstraining die

gericht is op het reduceren van neglect, een positief

effect heeft op aandacht voor de verwaarloosde zijde,

gemeten met een visuele scanningstest. 

Onduidelijk is of dit effect na stopzetting van de

interventie aanwezig blijf en of het effect op stoornis-

niveau resulteert in een verbeterde ADL-zelfstandig-

heid. 

Alleen voor het dragen van prismabrillen zijn er aan-

wijzingen dat het effect ook enkele uren na beëindi-

ging van de interventie nog aanwezig blijft. 
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Domeinen Paragraaf Interventie/ Niveau van Aanbevelingen voor Referenties
maatregel/ bewijskracht de praktijk

determinant 1 2 3

Meetinstru-
menten

Algemene
behandel-
principes

B.11

C.13

C.2 

C.3.4

C.4.1

C.4.2

Systematisch 

meten

(monitoren)

Stroke team

Ziekenhuis stroke

unit

Evidence-based

richtlijnen

Intensiteit van de

oefentherapie

Taakspecificiteit 

van trainings-

effecten

Context-

specificiteit van 

trainingseffecten

•

•

•

•

•

•

•

1 Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met

een CVA het systematisch meten (monitoren)

met behulp van betrouwbare en valide meetin-

strumenten een meerwaarde heeft bij het ver-

beteren van de accuratesse van de predictie van

loop- en handvaardigheid en ADL-vaardigheden.

2 Het is aangetoond dat het behandelen van

patiënten met een CVA door een multidiscipli-

nair stroke team, bij voorkeur in één plaatsge-

bonden (stroke) unit, een positief effect heeft in

de (sub)acute fase op overlevingskans, opname-

duur en ADL-zelfstandigheid ten opzichte van

behandeling in conventionele behandelcentra.

3 Er zijn aanwijzingen dat een ziekenhuis

stroke unit moet worden ingebed in een stroke

service met passende revalidatievoorzieningen.

4 Er zijn aanwijzingen dat het conformeren aan

evidence-based behandelrichtlijnen door het

multidisciplinaire behandelteam een positief

effect heeft op de overlevingskans, het herstel

van ADL-zelfstandigheid en de tevredenheid bij

patiënten in de postacute fase, die op-genomen

zijn in een ziekenhuis.

5 Het is aangetoond dat meer-dagelijks intensief

oefenen (meer uren van oefenen) een positief

effect heeft op de snelheid van het herstel van

vaardigheden, ten opzichte van minder

intensief oefenen. Dit geldt voor patiënten met

een CVA in de (sub)acute en postacute fase.

Onduidelijk is in hoeverre deze effecten ook

gelden in de chronische fase. 

6 Het is aangetoond dat specifieke training van

vaardigheden bij patiënten met een CVA, zoals

bijvoorbeeld training van het evenwicht tijdens

het staan en training van reiken tijdens het

pakken van voorwerpen, een positief effect

heeft op de getrainde vaardigheid, in zowel de

(sub)acute, postacute als chronische fase. 

Generalisatie naar andere, niet direct in de

therapie getrainde vaardigheden is echter nog

nauwelijks aangetoond. 

7 Het is aangetoond dat bij het trainen van

patiënten met een CVA bekendheid met de

omgeving (context) waarin een bewegingshan-

deling/vaardigheid wordt aangeleerd, een posi-

tief effect heeft op de effectiviteit van het aan-

leren van de vaardigheden, in zowel de

(sub)acute, postacute als chronische fase. 

Indien mogelijk zullen patiënten met een CVA

zo spoedig mogelijk in hun eigen (woon)-

omgeving moeten revalideren.

CBO1

Hartstichting2

1 SR46

19 RCTs47-65

4 CCTs66-69

2 pre-exp.

onderz.74,75

2 SRs81,82

19 RCTs51,86-103

2 CCTs104,105

*

Map I.1 Overzichtstabel aanbevelingen voor de praktijk per domein

Map I Studies

*: Specifieke werkzaamheid van de therapie is in de meeste SR’s en RCT’s als trend aanwezig; CCT: Controled Clinical Trial ; igv: in geval van;

RCT: Randomized Controlled Trial; SR: Systematische Review.
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Neurologische

oefenmethoden

c.q. behandel-

concepten

NDT-concept

Motorisch leren
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start van de

revalidatie

Lighouding

Preventie en

decubitus

Preventie en

behandeling van

bronchopneu-

monie
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Domeinen Paragraaf Interventie/ Niveau van Aanbevelingen voor Referenties
maatregel/ bewijskracht de praktijk

determinant 1 2 3

C.5.4

C.6.4

D.4

D.5.1

•

•

•

•

•

•

•

8 Het is aangetoond dat geen van de huidige

neurologische oefenmethoden c.q. behandel-

concepten een meerwaarde heeft op activitei-

tenniveau ten opzichte van een andere neuro-

logische behandelmethode bij patiënten met

een CVA.

9 Er zijn aanwijzingen dat het strikt behande-

len volgens de basisprincipes van het NDT-con-

cept vertragend werkt op de snelheid van her-

stel van ADL-zelfstandigheid en daarmee kan

resulteren in een langere opnameduur.

10 Er zijn aanwijzingen dat functionele oefen-

therapie in een voor de patiënt zo relevant

mogelijke omgeving (taak- en contextspecifiek)

een positief effect heeft op de te leren vaardig-

heid zelf. 

Hierbij blijken elementen van variatie en vol-

doende herhaling (repetition-without-repeti-

tion) belangrijke aspecten te zijn voor een

effectief leerproces.

11 Er zijn aanwijzingen dat een zo vroeg moge-

lijke start van de revalidatie (liefst binnen 72 uur

na het ontstaan van het CVA), bij voorkeur door

een multidisciplinair team op een stroke unit,

het functionele herstel versnelt en verbetert.

12 Er zijn aanwijzingen dat de houding waar-

mee de CVA-patiënt in bed ligt als comfortabel

moet worden ervaren. 

Er is echter geen bewijs dat een specifieke lig-

houding, zoals aanbevolen in neurologische

oefenmethoden, de spasticiteit in de paretische

zijde vermindert, vergeleken met de positione-

ring van de patiënt in een tonusregulerende

houding.

13 Er zijn aanwijzingen dat het risico op het

ontstaan van decubitus door regelmatig

wisselen van lighouding vermindert bij

patiënten in de immobilisatiefase. 

Eveneens zal het dagelijks controleren van

lichaamsdelen die aan puntbelasting bloot

gesteld worden (hiel en stuit) het risico op

decubitus reduceren. 

Aanbevolen wordt de houdingsveranderingen

zoveel mogelijk actief door de patiënt te laten

uitvoeren.

14 Er zijn aanwijzingen dat het regelmatig

innemen van een andere houding door een

patiënt met een CVA in de immo-bilisatiefase

leidt tot een verminderd risico op het ontstaan

van een bronchopneumonie.

1 SR153

8 RCTs90,157-163

2 CCTs164,165

1RCT179

Guidelines: 

CBO1

DVT-rapport

CBO220

VS-guidelines76 

UK-guidelines16

Schotse guideli-

nes9,13

FASE VAN IMMOBILISATIE
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Domeinen Paragraaf Interventie/ Niveau van Aanbevelingen voor Referenties
maatregel/ bewijskracht de praktijk

determinant 1 2 3

D.5.3

D.5.4

D.5.5

D.5.6

Pumonale 

ventilatie

(Geleid) actief

bewegen

Preventie van

diepe veneuze

trombose

Partner en

familie

•

•

•

•

15 Er zijn aanwijzingen dat het verbeteren van

de pulmonale ventilatie door middel van adem-

halingsoefeningen en manuele compressie op de

borst leidt tot een verbeterde sputumdrainage bij

de patiënten met een CVA in de immobiele fase. 

Bij intracraniale drukverhoging, dan wel bij een

niet-gestabiliseerde hersenbloeding is overleg

met behandelend arts (neurloog of neurochi-

rurg) noodzakelijk. 

Men dient terughoudend te zijn bij het toepas-

sen van drainagehoudingen in de acute fase na

een CVA (relatieve contra-indicatie). 

Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van intracra-

niële drukverhoging als gevolg van een hersen-

bloeding, zijn drainagehoudingen in de

(sub)acute fase gecontra-indiceerd.

16 Er zijn aanwijzingen dat het oefenen

(reactiveren) van patiënten met een CVA in de

immobiele fase effectief is.

(Geleid) actief bewegen van de paretische

extremiteiten in bed kan bijdragen tot een

verbetering van zowel bewegingsuitslag als

lichaamsbesef.

17 Er zijn aanwijzingen dat bij patiënten met

een CVA in de immobiele fase diepe veneuze

trombose (DVT) frequent optreedt. 

Geadviseerd wordt bij patiënten in deze fase

dagelijks te controleren op de symptomen pijn,

oedeem en koorts, welke kunnen duiden op DVT. 

Naast een medicamenteuze behandeling (hepa-

rine) moeten patiënten met een CVA in de fase

van immobilisatie zo snel mogelijk een veneuze

compressiekous aangemeten krijgen. 

Indien mogelijk moeten zij direct gemobiliseerd

worden (staan en/of lopen) onder begeleiding

van een fysiotherapeut, om het risico op het

ontstaan van DVT te verminderen.

18 Er zijn aanwijzingen dat de revalidatie opti-

maler verloopt als de partner van de patiënt zo

vroeg mogelijk geïnformeerd wordt over moge-

lijkheden en onmogelijkheden van de patiënt. 

Patiëntenvoorlichtingsmateriaal kan hierbij een

hulpmiddel zijn.
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Domeinen Paragraaf Interventie/ Niveau van Aanbevelingen voor Referenties
maatregel/ bewijskracht de praktijk

determinant 1 2 3

Loopvaardig-

heid en

mobiliteits-

gerelateerde

vaardigheden

•

•

•

•

19 Er zijn aanwijzingen dat de prognose voor

loopvaardigheid grotendeels wordt bepaald in

de eerste 2 weken na het ontstaan van het CVA. 

Synergievorming en leeftijd zijn hierbij de

belangrijkste klinische determinanten die het

herstel voorspellen van loopvaardigheid,

gemeten met de Functional Ambulation

Categories, 6 maanden na het ontstaan van

het CVA. 

De belangrijkste determinanten voor herstel

van loopvaardigheid lijken hierbij een moto-

risch herstelstadium volgens Brunnstrom van

3 of hoger (synergievorming) en een leeftijd

van 70 jaar of jonger. 

In tegenstelling tot loopvaardigheid zijn de

predictoren voor comfortabele loopsnelheid

minder accuraat. 

De belangrijkste voorspellende factoren voor

loopsnelheid na 6 maanden lijken te zijn:

spierkracht van het paretische been, zitbalans

en sociale ondersteuning (mantelzorg).

20 Het is aangetoond dat reikoefeningen met

de niet-paretische arm tijdens zitten, waarbij

de patiënt leert om buiten het steunvlak te rei-

ken (voorbij de eigen armlengte) en zich

bewust is van zijn eigen lichaamspositie, een

positief effect heeft op het evenwicht tijdens

zitten. 

Onduidelijk is of een beter evenwicht tijdens

zitten ook resulteert in een verbetering van

(op)staan, gaan zitten en lopen.

21 Het is aannemelijk dat het asymmetrisch

voortbewegen van de handbewogen rolstoel

met de niet-paretische hand en voet bij CVA-

patiënten met een niet inzetbare paretische

arm in de subacute fase, niet leidt tot een ver-

hoging van spasticiteit van de paretische zijde

en herstel van ADL.

22 Er zijn aanwijzingen dat het inschakelen

van de inzetbare paretische arm tijdens het

rolstoelrijden leidt tot minder fouten in het

stuurgedrag. 

5 RCTs24,25,258-260 

4 RCTs121,162, 

269,270

1 RCT272

1 CCT273

E.1.4

E.2.4 

E.3.4

Prognose voor

loopvaardigheid

Evenwicht in zit

Asymmetrisch

voortbewegen

van een handbe-

wogen rolstoel 

Inschakelen van

de paretische arm 

FASE VAN MOBILISATIE
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5 RCTs120,121,270,

276,277

7 RCTs281-287

1 CCT117

10 RCTs89,120,292-

296,302-304

3 CCTs297,298,305

E.4.3 

E.5.4

E.6.4

Symmetrisch

opstaan en gaan

zitten 

Preventie van val-

len bij opstaan en

gaan zitten

Force plates met

visuele feedback

(Functionele)

krachttraining en

spierkracht

(Functionele)

krachttraining en

spasticiteit

Aerobics en fitness-

programma’s 

•

•

•

•

•

•

23 Het is aangetoond dat oefenen van symme-

trisch opstaan en gaan zitten een positief effect

heeft op een gelijkmatige links-rechtsverdeling

van het lichaamsgewicht tijdens deze hou-

dingsveranderingen en op de snelheid waar-

mee deze activiteiten worden uitgevoerd. 

Dit effect is aangetoond bij patiënten in de

postacute en chronische fase. 

Onduidelijk is of de effecten op snelheid van

opstaan en gaan zitten na het beëindigen van

de interventie ook blijvend van aard zijn.

24 Het is aannemelijk dat de positieve effecten

op houdingssymmetrie en snelheidstoename

van symmetrisch opstaan en gaan zitten tot

een afname leiden van de incidentie van vallen

tijdens opstaan en gaan zitten. 

25 Het is aangetoond dat training van hou-

dingscontrole van het staan op force plates

(krachtenplatform) met behulp van visuele

feedback (computerscherm) een positief effect

heeft op de verdeling van het lichaamsgewicht

tussen hemiplegische en niet-hemiplegische

been tijdens het bilateraal staan bij patiënten

in de postacute fase. 

Onduidelijk is in hoeverre deze effecten resul-

teren in een betere loopvaardigheid.

26 Het is aangetoond dat (functionele) kracht-

training van het paretische been met behulp

van fitness-apparatuur of functionele trainings-

vormen, in een minimale behandelfrequentie

van 2 tot 3 keer per week, een positief effect

heeft op de spierkracht van het paretische been

en op comfortabele loopsnelheid in de 

postacute en chronische fase na het ontstaan

van het CVA. 

Onduidelijk is of kracht- en/of duurtraining

effectief is voor het trainen van de bovenste

extremiteit bij patiënten met een CVA.

27 Het is aannemelijk dat (functionele) kracht-

training van het paretische been met behulp

van fitness-apparatuur of functionele trainings-

vormen geen effect heeft op het verhogen van

spasticiteit, bij patiënten in de chronische fase.

28 Er zijn aanwijzingen dat vooral de combi-

natie van kracht- en duurtraining (aerobics/fit-

ness of functionele trainingsvormen) een posi-

tief effect heeft op uithoudingsvermogen en

comfortabele loopsnelheid in zowel de

(sub)acute, postacute als chronische fase. 
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•
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•

•

•
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29 Het is aangetoond dat Body Weight

Supported Treadmill Training (BWSTT) (met <

40% gewichtsondersteuning) bij patiënten die

niet binnen 6 weken na het ontstaan van het

CVA loopvaardig zijn, een positief effect heeft op

uithoudingsvermogen. 

Hierbij kan BWSTT als een belangrijke aanvulling

op conventionele trainingsvormen worden

beschouwd.

Vooral CVA-patiënten met een verzwakte fysieke

conditie, waarbij deelname aan intensieve

looptraining niet mogelijk is, lijken in aanmer-

king te komen voor deze therapie.

30 Het is aangetoond dat intensieve looptrai-

ning op een loopband zonder gewichtsonder-

steuning bij patiënten met een CVA in de 

postacute fase die een beperkte loopvaardigheid

hebben, een positief effect heeft op loopvaar-

digheid.

31 Het is aannemelijk dat intensieve loop-

training op een loopband zonder gewichts-

ondersteuning bij patiënten met een CVA in de

postacute fase een positief effect heeft op

loopsnelheid. 

Effecten op uithoudingsvermogen zijn echter

nog onduidelijk.

32 Het is aangetoond dat het toepassen van

functionele elektrostimulatie (FES) op het

paretische been geen meerwaarde heeft voor

loopsnelheid en/of loopvaardigheid bij

patiënten met een CVA. 

33 Het is aangetoond dat het toepassen van

EMG/Biofeedback-therapie op voetheffers van

het paretische been tijdens lopen geen meer-

waarde heeft voor bewegingsuitslag van de

dorsale flexie van de enkel en loopsnelheid.

34 Het is aannemelijk dat het gebruik van een

custom made enkel-voetorthese (EVO) tijdens

het lopen bij patiënten met een CVA een positief

effect heeft op schredelengte en loopsnelheid. 

Onduidelijk is nog of enkel-voetorthesen een

positief effect hebben op het evenwicht tijdens

lopen, transfers, loopvaardigheid, loopafstand

als mede op uithoudingsvermogen en angst om

te vallen. 

Evenmin is duidelijk welke voordelen EVO’s

hebben op de kwaliteit van het gangbeeld bij

patiënten met een CVA.

2 SR318,319

5 RCTs119,308,309,

312,321

1 CCT313

2 SR318,319

4 RCTs89,325-327

1 SR114

5 RCTs115,329-

331,333

3 SR113,345,346

11 RCTs115,335,

337-344,347 

5 CCTs348-352

1 SR363

1 RCT353

10 pre-exp.

onderz.354,355,357,

360,361,364,366-369
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determinant 1 2 3

Handvaar-

digheid

E.12.4 

E.13.4

E.14.4

F.1.3 

•

•

•

•

•

35 Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van

een loophulpmiddel, zoals een wandelstok,

elleboogkruk, driepoot en vierpoot, geen meer-

waarde heeft voor loopvaardigheid. 

Onduidelijk zijn de effecten van een loophulp-

middel op loopafstand, ervaren vermoeidheid,

evenwicht, gevoel van veiligheid en kans op

vallen. 

Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van een

loophulpmiddel de houdingszwaai in staande

positie reduceert. Geen onderzoek heeft plaats-

gevonden naar de meerwaarde van looprek of

(eenhandige) rollator.

36 Het is aannemelijk dat limb overloading

door middel van het dragen van externe

gewichten aan de paretische zijde bij activitei-

ten tijdens staan en lopen geen meerwaarde

heeft voor evenwicht en (comfortabele) loop-

snelheid bij patiënten in de chronische fase.

37 Het is aannemelijk dat bij patiënten met een

hemiplegisch gangbeeld het aanbieden van

externe auditieve ritmen (EAR) een positief

effect heeft op de schredelengte en daarmee op

de snelheid van het lopen.

38 Er zijn aanwijzingen dat de prognose voor

handvaardigheid van de paretische arm groten-

deels wordt bepaald in de eerste 4 weken na het

ontstaan van het CVA. 

Herstel van functionaliteit blijkt in hoge mate

gerelateerd te zijn aan de ernst van de parese. 

Zo blijkt dat meer dan 90 procent van de

patiënten die na de kritische periode van 4

weken nog geen willekeurige grijpfunctie, dan

wel extensiefunctie over de pols en de vingers

hebben, ook 6 maanden en 1 jaar na het CVA

een afunctionele arm overhoudt.

39 Er zijn aanwijzingen dat in de eerste week

na het ontstaan van het CVA de ernst van de

parese van het paretische been een belangrijke

determinant is voor het voorspellen van het

uiteindelijke herstel van een aanvankelijke

flaccide arm. 

9 pre-exp.

onderz.371-379

1 RCT382

1 pre-

exp.onderz.584

1 SR138

2 RCTs338,383
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40 Er zijn aanwijzingen dat het herstel van per-

soonlijke verzorging, gemeten met de Barthel

Index, het herstel van de functionaliteit van de

paretische arm niet adequaat evalueert. 

De score op items die gerelateerd zijn aan per-

soonlijke verzorging in de Barthel Index (zoals

wassen en aankleden) zegt meer over de

omgang van de patiënt met het verlies van

functionaliteit van de paretische arm, dan over

het gebruik ervan. 

Daarom dient bij elke patiënt regelmatig het

functionele herstel van de paretische arm speci-

fiek te worden geëvalueerd met betrouwbare en

valide meetinstrumenten voor handvaardig-

heid zoals bijvoorbeeld de Frenchay Arm Test of

nog specifieker de Action Research Arm Test

(ARAT). 

41 Het is aannemelijk dat bij patiënten in de

postacute fase positionering van de paretische

arm uit het synergistische patroon geen effect

heeft op het reduceren van pijn en stijfheid in

de schouder. 

Onduidelijk is in hoeverre juiste positionering

van invloed is op het voorkomen van schouder-

klachten, spasticiteit, contractuur- en oedeem-

vorming bij de bovenste extremiteit. 

42 Het is aannemelijk dat langzaam manueel

rekken van vingers- en polsextensoren van de

spastisch paretische hand de bewegingsuitslag

van de vingers kortdurend vergroot. 

Onduidelijk is of dit effect ook resulteert in een

verbetering van arm- en handvaardigheid. 

Op basis van bovenstaande formuleerde de

werkgroep de volgende aanbeveling: 

43 Het is aannemelijk dat langdurige rek door

middel van spalken een reducerend (mecha-

nisch) effect heeft op spierstijfheid en een posi-

tief effect op de bewegingsuitslag. 

Het is niet aannemelijk dat de effecten van

langdurig rekken, al dan niet binnen reflex-

inhiberende patronen van invloed zijn op de

EMG-activiteit van de betrokken spieren. 

44 Er zijn aanwijzingen dat sensibiliteitstrai-

ning van de paretische arm en hand een posi-

tief effect heeft op de vitale en gnostische sensi-

biliteit bij patiënten in de chronische fase. 

Onduidelijk is echter of deze effecten resulteren

in een verbeterde handvaardigheid. 

1 RCT230

1 SR409

3 RCTs236,410,411

1 CCT412

2 pre-exp.

onderz.110,413,414   

1 CCT244
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•

•

•

•

•

•

45 Het is aannemelijk dat air-splints die aange-

bracht zijn rondom een paretische extremiteit

alleen een tijdelijk reducerend effect hebben op

de (Hoffman) reflexactiviteit in de betreffende

extremiteit. 

Onduidelijk is of dit effect resulteert in een

verbeterde hand- en/of loopvaardigheid.

46 Er zijn aanwijzingen dat het zwachtelen van

de spastisch paretische pijnlijke arm (van pols

tot oksel) een tijdelijk positief effect heeft op de

bewegingsuitslag van de spastisch paretische

arm. 

Dit geldt voor patiënten in de chronische fase. 

47 Het is aangetoond dat bij het behandelen

van de bovenste extremiteit bij patiënten met

een CVA geen van de verschillende neurologi-

sche oefenmethoden een meerwaarde heeft

voor het herstel van handvaardigheid.

Bij het trainen van arm- en handvaardigheid

adviseert de werkgroep een eclectische benade-

ring. 

48 Er zijn aanwijzingen dat het oefenen van

actieve, repeterende, cyclische bewegingen van

de paretische arm (zoals bijvoorbeeld met de

BATRAC) een positief effect heeft op bewegings-

uitslag, spierkracht en handvaardigheid bij

patiënten met een CVA. 

Deze effecten zijn zowel in de postacute en de

chronische fase gevonden. 

49 Het is aangetoond dat Constraint-Induced

Movement Therapy (CIMT) (forced use) bij

patiënten met een CVA, die over de pols en vin-

gers minimaal een willekeurige extensie hebben

van respectievelijk 20 en 10 graden, een posi-

tief effect heeft op het herstel van handvaardig-

heid. 

Omdat de effecten van Constraint-Induced

Movement Therapy (CIMT) sterk samenhangen

met de intensiteit waarmee de paretische arm

wordt getraind, zal de immobilisatie van de

niet-paretische arm in combinatie gegeven

moeten worden met een intensief functioneel

oefenprogramma voor de paretische arm

(shaping). 

50 Het is aangetoond dat de effecten van

Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT)

bij patiënten met somatosensorische stoornis-

sen groter zijn dan bij patiënten met een intac-

te somatosensibiliteit.

1 RCT161

2 pre-exp.

onderz.417,419

1 SR420

10 RCTs87,91,93-95, 

158,160,163,303,421

1 RCT428

1 CCT298

1 pre-exp.

onderz.427

6 RCTs423,424,430-

433
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51 Er zijn aanwijzingen dat neuromusculaire

stimulatie (NMS) van de pols-en vingerexten-

soren van de paretische arm een positief effect

heeft op de spierkracht en de bewegingsuitslag

van de pols en vingers. 

52 Het is aannemelijk dat neuromusculaire sti-

mulatie (NMS) van de paretische pols-en vinge-

rextensoren geen meerwaarde heeft voor her-

stel van handvaardigheid, indien men geen

willekeurige controle heeft over pols- en vinge-

rextensie.     

53 Het is aannemelijk dat bij aanwezigheid van

actieve pols- en vingerextensie van de pareti-

sche hand, neuromusculaire stimulatie (NMS)

van pols-en vingerextensoren een positief effect

heeft op het herstel van handvaardigheid.

Deze effecten zijn alleen in de subacute fase

aangetoond.

54 Het is aannemelijk dat de toevoeging van

EMG feedback tijdens neuromusculaire stimula-

tie (NMS) van extensoren van pols en vingers

van de paretische arm geen meerwaarde heeft

voor spierkracht en handvaardigheid bij patiën-

ten met een CVA. 

55 Het is aangetoond dat het toepassen van

EMG/Biofeedback op de paretische arm bij

patiënten met een CVA geen meerwaarde heeft

voor actieve bewegingsuitslag, spierkracht,

bewegingscoördinatie en handvaardigheid.

56 Het is aangetoond dat TENS van de pareti-

sche arm een reducerend effect heeft op spasti-

citeit bij patiënten met een CVA in de postacute

en chronische fase. 

Onduidelijk is of dit effect van TENS resulteert in

een betere handvaardigheid.

57 Het is aangetoond dat bij een aantoonbare

glenohumerale subluxatie (GHS) neuromusculai-

re stimulatie (NMS) van de paretische schouder

een positief (tijdelijk) effect heeft op de diastase

(subluxatie van de humerus in caudale rich-

ting) en op de passieve bewegingsuitslag van

het glenohumerale gewricht in exorotatierich-

ting. 

Deze effecten van NMS bij GHS zijn alleen bij

patiënten in de (sub)acute en postacute fase

gevonden. 

NMS ter hoogte van de schouder resulteert niet

in een afname van hemiplegische schouder-

pijn, noch in een verbeterde functionaliteit van

de paretische arm.

1 SR436

4 RCTs116,334,437,

438 

3 RCTs440-442

1 CCT443

3 SRs345,346,444

9 RCTs157,343,446-

452

2 CCTs453,454

3 RCTs459-461

2 SRs465,466

5 RCTs457,463,468-

470

2 CCTs464,471
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58 Het is aangetoond dat schouderoefeningen

waarbij passief en/of geassisteerd actief met de

paretische arm bewogen wordt geen meerwaar-

de hebben ten opzichte van andere vormen van

fysiotherapie op de hemiplegische schouderpijn

(HSP).

59 Er zijn aanwijzingen dat het oefenen met

een pulley-apparaat (katrol) waarbij de pareti-

sche arm boven de 90 graden wordt geëleveerd

het risico op schouderklachten vergroot. 

60 Het is aannemelijk dat intensieve intermit-

terende pneumatische compressie (IPC) van de

paretische onderarm in de (sub)acute fase niet

in staat is om de mate van handoedeem te

reduceren.  

61 Er zijn aanwijzingen dat fysiotherapeutische

behandelmethoden, zoals cryotherapie, elevatie

van de paretische arm, neuromusculaire stimu-

latie, massage of wrapping van arm, hand en

vingers, geen effect hebben op de mate van

handoedeem. 

62 Het is aannemelijk dat bij patiënten die de

paretische arm actief kunnen eleveren, spiegel-

therapie een meerwaarde heeft voor de arm-

handcoördinatie. 

Deze positieve effecten, die enkele weken na

het beëindigen van de interventie nog aan-

toonbaar waren, werden vooralsnog alleen bij

patiënten in de chronische fase gevonden. 

63 Er zijn aanwijzingen dat bij een glenohume-

rale subluxatie (GHS) die gepaard gaat met

hemiplegische schouderpijn (HSP) het dragen

van een sling of armorthese tijdens staan en

lopen de mate van diastase reduceert. 

Tijdens het zitten wordt bij GHS en HSP aanbevo-

len de paretische arm te ondersteunen door

middel van een op de juiste hoogte ingestelde

armgoot of werkblad op de (rol)stoel.  

64 Er zijn aanwijzingen dat het intapen van de

paretische schouder door middel van strapping-

technieken een positief effect heeft op het aan-

tal pijnvrije dagen direct na het ontstaan van

het CVA.   

1 SR472 

2 RCTs475,476

2 CCTs474,477

1 SR473

1 RCT478

2 pre-exp.

onderz.480,483

2 RCTs421,487 

2 RCTs488,491

1 CCT489

7 pre-exp.

onderz.490,492-497
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65 Er zijn aanwijzingen dat de prognose voor

vaardigheden van ADL grotendeels wordt

bepaald in de eerste week na het ontstaan van

het CVA. 

De initiële ADL-score (bijvoorbeeld de Barthel

Index) is hierbij verreweg de belangrijkste

klinische determinant die herstel van ADL-

zelfstandigheid 6 maanden na het ontstaan van

het CVA voorspelt. 

Belangrijke onafhankelijke determinanten voor

herstel van ADL-zelfstandigheid zijn 1) initiële

Barthel Index; 2) urine-incontinentie; 

3) bewustzijnsniveau in de eerste 48 uur

volgens de GCS; 4) hoge leeftijd; 5) status na

een recidief CVA; 6) ernst van hemiplegie;

7) zitbalans bij opname; 8) oriëntatie in tijd en

plaats; 9) aanwezigheid van social en family

support (mantelzorg); 10) hartfalen en 

11) depressiviteit. 

Onduidelijk is in hoeverre stoornissen, zoals

hemianopsie, neglect en déviation conjuguée,

onafhankelijke factoren zijn die herstel van

functionaliteit voorspellen. 

Vooralsnog lijken lateralisatie van het CVA en

geslacht niet statistisch significant gerelateerd

te zijn aan de mate van herstel van ADL-

zelfstandigheid.

66 Er zijn aanwijzingen dat het herstel van

vaardigheden, gemeten met de Barthel Index,

in een vaste sequentie verloopt, waarbij uiterlij-

ke verzorging en eten het eerst terugkeren,

gevolgd door transfers, toiletgebruik, mobiliteit,

uitkleden en aankleden, traplopen en baden.     

67 Het is aannemelijk dat strategietraining bij

dyspraxie een positief effect heeft op ADL-zelf-

standigheid bij patiënten met een CVA in de

postacute en chronische fase. 

De strategietraining oefent geen invloed uit op

de mate van ideatoire en ideomotorische

apraxie zelf. 

Het is nog onduidelijk of de effecten van de

training generaliseren naar niet-getrainde acti-

viteiten of andere situaties. 

Daarom adviseert de werkgroep de training

alleen te richten op vaardigheden die voor de

patiënt zinvol zijn om in de thuissituatie te

herleren. 

5 SRs24,25,258-260

2 RCTs520,522

1 CCT524

2 pre-exp.

onderz.525,526
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Vrijetijds- of 

dagbesteding

Training van 

aandacht

Training van

geheugen

Behandelen van

neglect

Visuele scannings-

training, prisma-

bril

Domeinen Paragraaf Interventie/ Niveau van Aanbevelingen voor Referenties
maatregel/ bewijskracht de praktijk

determinant 1 2 3

Cognitieve

revalidatie 

G.4.4 

H.2.1

H.3.1

H.4.1 

•

•

•

•

•

68 Het is onduidelijk of therapie in de thuissi-

tuatie die is gericht op vrijetijds- of dagbeste-

ding, zoals bijvoorbeeld het (her)leren van tui-

nieren en schilderen, een meerwaarde heeft

voor ADL-zelfstandigheid, participatie in vrij-

etijdsbesteding en stemming van patiënt. 

Geen meerwaarde is aangetoond wat betreft

stemming en ervaren spanningen bij de partner

van een patiënt met een CVA. 

69 Het is aangetoond dat training van aan-

dacht een positief effect heeft op de reactiesnel-

heid en patroonherkenning van patiënten met

een CVA in de postacute fase. 

Deze effecten lijken echter niet te resulteren in

een verbetering in ADL. 

70 Het is aangetoond dat training van geheu-

gen bij patiënten met een CVA in de postacute

fase geen meerwaarde heeft op het vermogen

om te onthouden. 

Wel is strategietraining effectief gebleken bij

het leren compenseren van geringe geheugen-

stoornissen.  

71 Het is aangetoond dat behandelen van

neglect, gedurende enkele weken, dagelijks 30-

60 minuten, bij patiënten met een CVA in de

rechterhemisfeer een positief effect heeft op

aandacht voor de verwaarloosde zijde, gemeten

met een visuele scanningstest. 

Deze positieve effecten op de scanningstaken

resulteren echter niet in verbeterde dagelijkse

vaardigheden.  

72 Het is aannemelijk dat visuele scannings-

training die gericht is op het reduceren van

neglect, een positief effect heeft op aandacht

voor de verwaarloosde zijde, gemeten met een

visuele scanningstest. 

Onduidelijk is of dit effect na stopzetting van

de interventie aanwezig blijf en of het effect op

stoornisniveau resulteert in een verbeterde 

ADL-zelfstandigheid. 

Alleen voor het dragen van prismabrillen zijn er

aanwijzingen dat het effect ook enkele uren na

beëindiging van de interventie nog aanwezig

blijft.  

4 RCTs99,528-530

1 SR535

1 RCT548 

1 CCT557  

1 SR534 

1 RCT547

3 SRs536-538

10 RCTs539-546,

549,550

13 CCTs551-556,558-

564
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Domain: General principles KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Intensity [C.3]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Langhorne et al. 
1996

SR n = 7 RCTʼs
n = 597 patients
Stern et al. ‘70
Peacock et al.’72
Smith et al.’81
Sivenius et al.’85
Sunderland et al92
Wade et al.’92
Richards et al.’93

- - - Evaluation if more intensive PT produces greater 
benefits in reducing disability 

Case fatality, motor 
scores and ADL-scores

More intensive PT input was associated 
with a reduction in the poor outcome of 
death or deterioration and may enhance 
the rate of recovery. 

-

Kwakkel et al. 
1997

SR n = 8 RCTʼs and 
1 quasi-exp
n=1051 patients
Stern et al. ‘70
Peacock et al.’72
Smith et al.’81
Sivenius et al.’85
Sunderland et al92
Wade et al.’92
Richards et al.’93
Keith et al.’95
Werner & K. ‘96

- - - Evaluating effects of different intensities of stroke 
rehabilitation in terms of disabilities and impairments

ADL and neuromuscular 
and functional 
parameters

A small but statistically significant 
intensity-effect relationship in the 
rehabilitation of stroke patients was found. 
Insufficient contrast in the amount of 
rehabilitation between experimental and 
control conditions, organizational setting 
of rehabilitation management, lack of 
blinding procedures and heterogeneity of 
patient characteristics were major 
confounding factors. 

-

Stern et al. 1970 RCT 62 ( 31 / 31 )
with completed 
stroke and 
hemiplegia

mean:
64y,
range
38-84y.

type: iCVA

post-acute:
median 31 d. 
after stroke, 
range 8d-5y

No Intervention: PNF vs conventional PT
E: exercise group specified special therapeutic 
exercise program (same exercises as C, and 
additional PNF and Brunnström
C: no ʻspecializedʼ therapeutic exercises (heat and 
cold modalities, PROM, ambulation)
Intensity: daily E: 100 min and C: 60 min, until 
discharge

Motility Index, ADL-score
( KRISCE-scale) and 
strength

measured at end of 
treatment

Facilitation exercises do not significantly 
improve the motility and strength deficits 
in these patients, because both groups 
showed comparable improvement.

4
failure at the 
questions:
3,5,6,7,8,9

Peacock et al. 
1972

RCT 52 ( 29 / 23 )
who required 
rehabilitation

mean:
57 y.

type: ?

sub-acute:
< 2 wk after 
stroke

? Intervention: intensive vs normal
E: intensive therapy in a rehabilitation unit
C: normal therapy in general ward
Intensity: ?

ADL-score (similar to 
Rankin score), survival

measured ? after stroke

? ?
failure at the 
questions:

Smith et al. 1981 RCT
12
patients
not
randomi-
sed

133 (46/ 43/ 44)
on discharge 
from hospital; 
able to tolerate 
intensive
therapy

mean:
65 y.

type: ?

post-acute:
mean: 38d. 
after stroke

Yes Intervention: intensive, conventional care vs self-care
E1: intensive rehabilitation
E2: conventional rehabilitation
C: no rehabilitation, only home-exercises and self-
care
Intensity: E1: 69.1 hrs; E2: 37.8 hrs and C: 10.5 hrs, 
during 3 mo

ADL-score (NPS), 
survival

measured at 3 and 12 
mo after stroke

Improvement was greatest in those 
receiving intensive therapy, intermediate 
in those receiving conventional treatment 
and at least in those receiving no routine 
treatment

4
failure at the 
questions:
3,5,6,7,9,11

Sivenius et al.
1985

RCT 95 ( 50 / 45 )
in-patients; able 
to tolerate 
intensive
therapy

mean:
71y. +
9.8 y., 
range
61-82y.

type: all

acute:
within 1 wk of 
stroke

Yes Intervention: intensive vs normal
E: intensive therapy
C: normal therapy
Intensity: E: 69.1 and C: 47.2 in 3 mo; contrast (E-C):
21.9 x 30 min = 657 min; during 3 mo

ADL-score (Lehmann), 
strength and ROM 
(Katz&Ford)

measured at 3, 6 and 12 
mo after stroke

The conclusion is that intensified PT 
seems to improve the functional recovery 
of stroke patients. The gain of ADL and 
motor function was greatest during the 
first 3 mo after stroke in the intensive 
treatment group.

5
failure at the 
questions:
4,5,6,7,9

Sunderland et al. RCT 132 (65/67) median type: all Yes Intervention: enhanced therapy vs conventional EMI, subtests of Motor At six months after stroke the enhanced 6

7



Domain: General principles     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Intensity [C.3] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunderland et al. 
1994 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCT 

 
137 of 429 
patients 
submitted in 
study 
4% drop-outs, 
132 completed 
the study 
 
 
 
97 (48/49) of 
132 patients 
completed the 
follow-up (=27% 
drop-outs) 

67.5y, 
range: 
32-92 y 
 

but SAH and 
brain stem 
strokes 
excluded 
 
sub-acute:  
median 9 d., 
range 2-35 d. 
 
 
 
chronic:  
mean: 52 w 
after stroke, 
range 39-64 
w 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yes  

therapy 
E: 1) more intensive treatment for the arm, with 
amount and type of therapy for leg the same as C, 
and 2) eclectic approach with specific aims : promote 
more active participation in arm rehabilitation  
C:  expert hands-on treatment based on “Bobath” en 
“Johnstone”- techniques, without routinely instructions 
to exercise between therapy sessions 
Intensity: E more than twice the amount of arm 
therapy per week, during 6 mo  
  
Intervention: follow-up Sunderland et al. 1992 
 

Club Assessment, FAT, 
NHPT, pain and BI 
 
measured at 1, 3 and 6 
mo after stroke 
 
 
 
 
 
 
EMI, Motor Club 
Assessment, FAT, NHPT 
and  BI 
 
measured at 1 year after 
stroke 
 

therapy group showed a small but 
statistically significant advantage in 
recovery of strength, range and speed of 
movement. This effect seemed 
concentrated amongst those who had a 
milder initial impairment.  
 
 
 
 
 
The advantage seen for some patients 
with enhanced therapy at six months after 
stroke had diminished to a non-significant 
trend by one year.  

failure at the 
questions: 
3,5,6,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,7,9 

Wade et al. 1992 
 
 
 
 

RCT 94 ( 49 / 45 ) 
outpatients, with 
reduced mobility 

mean:  
72 y., 
range 
61-83y. 

type: all 
 
chronic: 
mean 4.7 y. 
after stroke 

Yes  Intervention: treatment vs no treatment 
E: treated 
C: untreated 
Intensity: 5 min/d; during 3 mo 

BI, NEAI, FAI, NHPT, 
RMI, TMW and FAC 
 
measured at 6 wk and 3, 
6 and 9 mo later  

Intervention of an experienced PT late 
after stroke specially improves mobility, 
albeit by small amount, but the effects did 
not seem to be maintained, perhaps 
because there is an underlying decline in 
mobility in these patients. 

6 
failure at the 
questions: 
3,5,6,9 
 
 

Richards et al. 
1993 
 
 
 
 
 

RCT 27 ( 10 / 8 / 9 ) median
: 69y.  
  

type: all 
 
sub-acute: 
mean 10 d 
after stroke 

Yes  Intervention: intensive vs conventional 
E: early intensive therapy incorporating the use of a 
tilt table, resisted exercises (Kinetron) and treadmill 
training 
C1: early conventional therapy included traditional 
(not specified) approach 
C2: conventional therapy 
Intensity: E~1.7 hrs/d and C1+2 ~1.3 hrs/d during 6wk 
 

FMA, BI-ambulation, 
BBS, gait speed (4m) 
 
measured at 6 wk and 3 
and 6 mo after baseline 

At 6 wk gait velocity was similar in both 
conventional groups and at this point in 
the experimental group gait velocity was 
faster. This effect disappeared at 3 and 6 
mo after stroke. 

5 
failure at the 
questions: 
3,5,6,8,9 
 
 

Werner and 
Kessler 1996 
 
 
 

RCT 40 (28/12) 
 
49 (33/16)  
40 completed 
the study (29% 
drop-outs = 14 
patients)  and 5 
patients added 
 

mean:  
61.1 + 
10.2 y 
 

type: MCA 
 
chronic: 
3 y + 1.8 
after stroke 

Yes Intervention: treatment vs no treatment 
E: intensive outpatient rehabilitation program; 
functional tasks (transfers, walking, self-care, feeding) 
and strengthening, stretching, mobilization and 
muscle retraining/facilitation.  
C:  did not receive any outpatient therapy 
Intensity:   1 hrs PT and 1 hrs OT, 4 d/wk during 12wk 
 

FIM-MM and SIP 
 
measured at 3 and 9 mo  

Significant improvement after 3 months in 
treatment group. The improvement in 
functional tasks can be attained with 
therapy during the post-acute period and 
the gains are maintained for at least 6 
months following the intervention.   

4 
failure at the 
questions: 
3,5,6,8,9,11 

Logan et al. 1997 
 
 
 
 
 

RCT 111 ( 53 / 58 ) 
discharged from 
hospital and 
referred to OT 
service 

mean:  
73 y. + 
11y 

type: first 
stroke 
 
post-acute: 
between 1 + 
2 mo after 
stroke 

Yes  Intervention: enhanced OT service vs usual service 
E: treated by single research OT and treated sooner 
after discharge  
C: routine service by senior OT and some patients 
placed on waiting list 
Intensity: E: 222 (+ 136) min and C: 55 (+ 83) min; 
during 6 mo 
 

BI and EADL 
 
measured at 3 and 6 mo 
after entry to the study 

Three months after entry to the study the 
enhanced service group had better EADL 
than the usual service group. This benefit 
remained significant in only the mobility 
section of the EADL at 6 months 

7 
failure at the 
questions: 
5,6,8 
 
 

Feys et al. 1998 RCT 100 (50/50); mean:  type: iCVA or Yes   Intervention: additional sensorimotor stimulation vs FMA, ARA and BI Adding a specific intervention during the 6 



Domain: General principles     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Intensity [C.3] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

 
108 submitted 
in study, 
7% drop-outs  
 
 

64.2 y 
+ 11.9, 
range 
36-88 y 

hCVA (SAH 
excluded) 
 
sub-acute:  
23 d. + 6 d 

treatment standard treatment 
E: rocking chair + inflatable arm splint (affected arm); 
arm has to push backwards as reaction on movement 
of rocking chair.  
C:  rocking chair + no stimulation of affected arm 
(rested on cushion), but fake short-wave therapy of 
shoulder did not receive any outpatient therapy 
Intensity:  both groups 30 min., 5 d/wk during 6 wk 
(total 30 sessions)    

 
measured at 6 and 12 
mo after stroke 
 

acute phase after stroke significantly 
improved motor recovery of the upper limb 
(FMA), which was apparent 1 year later, 
but no differential effect measured with BI 
and ARA.  
 

failure at the 
questions: 
3,5,6,9 

Kwakkel et al. 
1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwakkel et al. 
2002 

RCT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCT 

101 (33/ 31/37) 
with impairment 
of motor 
function of the 
arm, 
9% drop-outs 
89 completed 
the study 
 
 
 
 
 
86 (28/25/33) 

mean: 
65.9 y 
+ 11.5y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

type: first 
stroke, MCA 
 
sub-acute:  
mean 
7 d. + 2.7 d. 
after stoke 
 
 
 
 
 
 
- 

Yes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yes  

Intervention: additional amount of intensity of PT 
(affected arm) vs additional amount of intensity of PT 
(affected leg) vs immobilising affected arm and leg 
with splint  
E: 30 min (5d/wk) additional arm or leg therapy based 
on eclectic approach (functional exercises) 
C:  immobilisation of paretic arm and leg with an 
inflatable pressure splint; patient in supine for 30 
min/day for 5d/wk  
Intensity: all groups received basic rehabilitation (15 
min/d. leg training; 15 min/d arm training or leg 
training and 1.5 hrs ADL-training) during the 20 w.  
 
Follow-up study Kwakkel et al. 1999 

BI, FAC and ARA 
 
measured  at 6, 12, 20 
and 26 w. after stroke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BI, FAC and ARA 
 
measured  at 6, 9 and 12 
mo. after stroke 

Greater intensity of arm rehabilitation 
results in small improvements in dexterity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unable to demonstrate long-term effects 
of intensity of treatment on the individual 
patterns of functional recovery between 6 
and 12 months after stroke.  

7 
failure at the 
questions: 
5,6,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
failure at the 
questions: 
5,6,7,9 

Lincoln et al. 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parry, Lincoln, 
Vass  1999a 
 
 
 
Parry, Lincoln, 

RCT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCT 
 
 
 
 
RCT 

282 (94/93/95) 
with arm 
impairment 
282 completed 
the study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Post-hoc 
analysis 
(Lincoln et al. 
1999)  
 
Post-hoc anal-

median 
73 y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

type: all 
 
sub-acute:  
median 12 d, 
range 1-5 wk 
after stroke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

Yes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yes  

Intervention: additional amount of intensity of PT 
(affected arm) vs daily routine PT only  
E: two intervention groups:  
E1) standard PT (30-45 min/d) and additional 
treatment by senior research PT (facilitation, specific 
neuromuscular techniques and functional 
rehabilitation based on Bobath approach; 
E2) standard PT(30-45 min/d) and additional 
treatment by PT-assistant (positioning and care of 
affected arm; passive, assisted and active 
movements; and practice of functional activities based 
on teaching by PT before start of treatment. 
facilitation, specific neuromuscular techniques and 
functional rehabilitation based on Bobath approach; 
C:  standard routine PT (Bobath approach) for 30-45 
min. . No additional PT by research PT.  
Intensity:   both E-groups received additional 2 hrs/wk 
during 5 wk PT (= 10hrs)  
 
Groups were subdivided according to severity of initial 
arm impairment  

RMA, ARA, THPT, grip 
strength, BI and 
Extended ADL 
 
measured at 5 wk and 
after 3 and 6 mo after 
stroke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

The increase in the amount of PT for arm 
impairment with a typical British approach 
given early after stroke did not significantly 
improve recovery of arm function.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benefits of additional treatment were 
detected in the less-severe patients group; 
in the more severe patients no benefits 
were found. 

6 
failure at the 
questions: 
5,6,8,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6 
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Appleyard 1999b ysis (Lincoln et 
al. 1999) 
 

 

Walker et al. 1999 
 
 
 
 
 

RCT 185 ( 94 / 91 ) 
who had not 
been admitted 
to hospital 

mean:  
74 + 8y 

type: all 
 
sub-acute: 
within  1 mo 
of their 
stroke 

Yes  Intervention: treatment (OT) vs no treatment 
E: OT at home (ADL-activities) 
C: routine practice and no additional input from 
research therapist 
Intensity: mean 5.8 + 3.3 visits of OT; sessions of 
(mean) 52 + 11 min during 6 mo 
 

BI, EADL and RMA 
 
measured at 1 and 6 mo 
after stroke 

OT at home significantly reduced disability 
and handicap in patients with stroke who 
were not admitted to hospital 

7 
failure at the 
questions: 
5,6,9 
 
 

Partridge et al. 
2000 
 
 
 

RCT 114 ( 54 / 60 ) mean:  
76.5 y., 
range 
60-94y. 

type: all 
 
?:  
mean ? after 
stroke 

Yes  Intervention: intensive vs standard therapy 
E: doubling PT 
C: standard PT 
Intensity: E; 60 min/d vs C; 30 min/d for an 
unspecified period of time (~6 mo) 
 

LROC, POR, FRT, STR, 
gait speed (5m) 
 
measured at 6 wk and 6 
mo after stroke 

Doubling PT time available for patients in 
a stroke unit will not provide a measurable 
benefit for all patients.  

7 
failure at the 
questions: 
5,6,9 
 

Gilbertson et al. 
2000 

RCT 138 (67 / 71) mean:  
71 y., 
range 
28-89y 

type: SAH 
excluded 
 
sub-acute: 
mean 27 d. 
after stroke 

Yes  Intervention: Domiciliary program (OT) vs routine 
service  
E: Domiciliary program (OT), recovery goals such as 
regaining self care, or domestic or leisure activities  
C: Routine services included inpatient 
multidisciplinary rehabilitation.  
Intensity: E; around 10 visits lasting 30-45 min). C: 0 
min 
 

BI, NEADL and death The functional outcome and satisfaction of 
patients with stroke can be improved by a 
brief occupational therapy program carried 
out in the patient’s home immediately after 
discharge. Major benefits may not, 
however, be sustained 

8 
failure at the 
questions: 
5,6 
 

Parker et al. 2001 
 
 
 
 
 

RCT 466 
(153 / 156/ 157) 
 
374 completed 
the study (20% 
drop-outs) 

mean:  
72 y. 

type: all 
 
post-acute: 
mean 4.7 mo 
after stroke 

Yes   Intervention: OT (leisure or ADL-based) at home vs 
no (OT) treatment at home 
E1: OT at home, based on leisure activities 
E2: OT at home, based on ADL-activities 
C: no OT within the trial 
Intensity: mean 8.5 sessions; mean duration of 
sessions: 56 min for up to 6 mo 
 

BI, GHQ, NEAI and NLQ 
 
measured  at 6 and 12 
mo after discharge from 
hospital 

Neither of the additional OT treatments 
showed clear beneficial effect on mood, 
leisure activity or independence in ADL 
measured at 6 or 12 months 

7 
failure at the 
questions: 
5,6,8 
 
 

Green et al. 2002 
 
 
 
 
 

RCT 170 ( 85 / 85 ) 
who had 
associated 
persisting 
mobility 
problems 

mean:  
72.5 + 
8.5 y. 

type: all 
 
chronic: 
> 1 y. after 
stroke 

Yes  Intervention: PT treatment vs no treatment 
E: treated at home or in outpatient rehabilitation 
centres 
C: no treatment 
Intensity: max. contact period of 13 wk. with minimum 
of 3 contacts per patient ; 30 minutes 
 

RMI, TMW, BI and FAI 
 
measured at 3, 6 and 9 
mo after stroke 

Community PT treatment for patients with 
mobility problems 1 year after stroke leads 
to significant, but clinically small, 
improvements in mobility and gait speed 
that are not sustained after treatment ends 

8 
failure at the 
questions: 
5,6 
 
 

Slade et al. 2002 
 
 

RCT 87 ( 47 / 40 ) 
stroke patients, 
total group 141 
(stroke, TBI and 
other neurolo-
gical disorders); 
126 (67/59) 
completed the 
study (11% 
drop-outs) 

mean:  
53 y. 

type: all 
 
post-acute: 
mean 47 d. 
after stroke 

Yes  Intervention: augmented therapy (OT + PT) vs normal 
therapy 
E: 62.5% of available total time of therapist the 
patients had therapy 
C: 37.5% of available total time of therapist the 
patients had therapy 
Intensity: E had 67% more therapy than C (E~1.25 
hrs/d and C less than 1 hrs/d for 5 d/wk till discharge) 

BI, Mayo scale (mental 
status) and LOS 
 
measured at discharge 

After controlling for confounders and case 
mix, patients in the experimental group 
showed a significant 14-day reduction in 
length of stay. Concurrently average 
length of stay was increased for both 
groups by 16 days due to delays in 
discharge. 

6 
failure at the 
questions: 
3,5,6,7 
 
 

Wellwood (GAPS) RCT 70 ( 35 / 35 ) mean:  type: all yes   Intervention: augmented PT vs standard PT Mobility milestones, RMI, Analysis revealed no statistically 6 
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(2003; in press) were able to 
tolerate and 
benefit from 
mobility 
rehabilitation i.e. 
independent 
functional sitting 
balance 
65 completed 
follow-up  at 6 
mo 
 

67.4 + 
10.5 y. 

 
sub-acute: 
mean 24 d 
after stroke 

E: conventional stroke services plus additional 
physiotherapy input (to approximately double the total 
daily physiotherapy time) to  
C: conventional in-patient stroke services including 
conventional PT  
Intensity: E: 60-80 min/d; 5 d/wk and C: 30-40 min/d; 
5 d/wk during 10 wk 

TMW, ARAT, BI, LOS 
and patient satisfaction 
 
measured at 4 wk and 3 
and 6 mo after 
randomisation 

significant differences in the groups in our 
primary or secondary outcome measures 

failure at the 
questions: 
3,4,5,6 
 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.  
 



Domain: General principles KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Neurophysiological therapy approaches [C.5]

Grades of Recommendation: 1+3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Stern et al. 1970 RCT 62 ( 31 / 31 )
with completed 
stroke and 
hemiplegia

mean:?
range
38-84y.

type: iCVA

post-acute:
median 1mo 
after stroke, 
range 8d-5y

No Intervention: additional PNF and Brunstromm vs 
conventional PT
E: exercise group: additional PNF and Brunnstrom
and same exercises as C 
C: no ʻspecializedʼ therapeutic exercises, but heat and 
cold modalities, PROM and ambulation
Intensity: daily E>80 min and C 40 min during 59 d 

Motility Index, ADL-score
( KRISCE) and strength 

measured at end of 
treatment

Facilitation exercises do not significantly 
improve the motility and strength deficits 
in these patients, because both groups 
showed comparable improvement.

4
failure at the 
questions:
3,5,6,7,8,9

Logigian et al. 
1983

RCT 42 (21 / 21) mean:
61.6 y 
+ 21 y

type: all

chronic :
mean
4.8 y + 8.2 y. 
after stoke,
range 6 mo-
26 y.

Yes Intervention: facilitation techniques (Rood and 
Bobath) vs traditional techniques 
E : based on facilitation approach (Rood and Bobath): 
include bilateral weight bearing, reflex inhibiting and 
tactile, vestibular and vibratory stimulation
C: based on traditional approach (Kendall, Clayton 
and Coulter) treatment techniques include resistive 
exercises upper limb skateboards and pulleys. 
Intensity: 1 – 1.5 hrs/day in addition to other program 
involvements, plus all patients ½ hrs/d  ROM-group.
Treatment until patients functional + motor performan-
ce stabilized, so weeks of treatment are variable

BI and MMT

measured at start and 
(variable) end

Both facilitation and traditional exercise
therapies improved functional and motor 
performance but there were no significant 
differences between the approaches.

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,7,8,9

Basmajian et al. 
1987

RCT 29 ( 13 / 16 )
with some 
ability to extend 
the wrist and 
fingers

mean:
62 + 10 
y.,
range
39-79y.

type: first 
stroke

post-acute:
mean 16 wk 
+9.2 wk after 
stroke, range 
4-44wk

Yes Intervention: biofeedback therapy vs Bobath
E: cognitive behavioral model (biofeedback). During 
skill acquisition EMG feedback goals are learned
C: traditional PT based on Bobath exercises
Intensity: 45 min at 3 d/wk for 5 wk

UEFT and finger 
oscillation test

measured at 5 wk and 
after 9 mo (follow up)

No statistically significant superiority of 
one therapy over the other

5
failure at the 
questions:
3,5,6,8,9

Jongbloed et al. 
1989

RCT 90 (43 / 47)
with weakness 
in UE and LE of 
affected side

mean:
71.3 y 
+ 9.1y

type: first 
stroke

post-acute:
mean
40 d. + 42 d. 
after stoke

Yes Intervention: OT sensorimotor integrative treatment 
approach vs traditional functional OT-approach
E: approach based on combination of theories 
described by Bobath, Rood and Ayres, and 
emphasizes treating the cause of dysfunction rather 
than compensating or adapting the problem
C: practice of particular tasks, usually ADL subdivided 
into: compensation and adaptation.  Also splinting.
Intensity: both groups for 40 min/d, 5 d/wk for 8 wk 

BI, meal preparation and 
8 subtests of SITB

measured at 4 and 8 
weeks after admission

No statistical significant differences 
between both treatment groups. , OT can 
on basis of the findings

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,8,9,
11

Poole et al. 1990 RCT 18 ( 9 / 9 )
were able to 
imitate
movements
and/or follow 
commands

mean:
70 y., 
range
55-82y.

type: ?

time since 
onset stroke:
?

No Intervention: traditional OT + inflatable splints 
(Johnstone) vs traditional OT + no splinting
E: inflatable pressure splints and shoulder exercises 
(elevated to 90 degrees shoulder flexion with full 
elbow extension and as much shoulder external
rotation as possible without pain.
C: not specified therapy (no inflatable splint treatment)
Intensity: 5 d/wk for 30 min/d during 3 wk

FMA, pain and sensation

measured at 3 wk after 
start treatment

No significant differences in mean change 
in upper extremity sensation, pain and 
motor function from week o to week 3 
between the splint and non-splint groups.

5
failure at the 
questions:
3,5,6,7,9

7



Domain: General principles    KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Neurophysiological therapy approaches [C.5] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Gelber et al. 1995 RCT 27 (15 / 12) 
with pure motor 
stroke 

mean: 
71.8 y 
+ 9.1y 

type: iCVA  
 
sub-acute:  
mean 
13 d + 2 d. 
after stoke 
 

Yes  Intervention: NDT approach vs traditional functional 
retraining approach.  
E:NDT-approach:included tone inhibition and weight-
bearing activities and encouraged patients to use the 
affected side; no resistive exercises and use of 
abnormal reflexes.  
C: traditional functional retraining approach, included 
PROM, progr. resistive exercises, early use of 
assistive devices+ bracing and allowed patients to 
use their unaffected side.  
Intensity: interventions for the duration of inpatient 
and outpatient rehabilitation. 

FIM, BB and NHPT 
 
measured at discharge 
and 6 and 12 mo after 
stroke  

Both treatments are equally efficacious in 
treating pure motor hemiparetic strokes in 
terms of functional outcomes, gait 
measures and upper extremity motor 
skills.  

4 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,7,9 
 

Langhammer & 
Stanghelle 2000 
 
 
 

RCT  
 
 
 
 

61 ( 33 / 28 ) 
and 53 (29 / 24) 
completed the 
study (13% 
drop-outs) 

mean: 
78y. + 
9y, 
range 
49-95y 

type: first-
ever stroke 
 
acute: mean 
?  

Yes  Intervention: Bobath vs MRP  
E: treatment in a ‘Bobath-manner’ 
C: treatment in a ‘MRP-manner’ 
Intensity: 5 d/wk for a minimum of 40 min/d as long as 
they were hospitalised 

Motor Assessment 
Scale, SMES, BI, NHP, 
LOS, use assistive devi-
ces and accommodation 
after discharge from 
hospital 
 
measured at baseline, 2 
wk after baseline and 3 
mo after onset stroke 

Physiotherapy using the MRP is 
preferable to that using the Bobath 
programme in the acute rehabilitation of 
stroke patients  

6 
failure at the 
questions: 
3,5,6,9 

Mudie et al. 2002 RCT 40 
(10/ 10/ 10/ 10) 
with asymmetry 
in sitting 
 
33 (8/ 10 / 9/ 6) 
at 2 wk follow 
up (17% drop-
outs) 

mean:  
72.4 y 
+ 9 y, 
range 
47-86 y 

type: all 
 
subacute: 
mean 2-6 wk 
after stroke 

Yes  Intervention: retraining sitting symmetry after stroke 
with 3 treatment groups vs a no specific control group 
E1) reaching with visual feedback training at balance 
platform while sitting 
E2) task-specific reach (max. 140% of arm length) to 
both sides with feet flat on the floor and  
E3) Bobath-training; verbally and manually facilitated 
by therapist during seated reaching  
C: the same standard PT and OT as did the 3 
treatment groups received 
Intensity: 5d/wk, 30 min during 2 wk 

Mean balance 
(percentage of total body 
weight), BI 
 
 
measured each 
treatment session and at 
2 and 12 wk after ending 
treatment 

These preliminary findings suggest that it 
might be possible to restore postural 
symmetry in sitting in the early stages of 
rehabilitation with therapy that focuses on 
creating an awareness of body position 

5 
failure at the 
questions: 
3,5,8,9,11 

          
Dickstein et al. 
1986 
 
 
 
 

CCT 131 (36/38/57) 
completed the 
treatment  

mean: 
70.5y. 
+ 7.7y.  
  

type: all 
 
sub-acute: 
mean 16 d 
after stroke 

No   Intervention:  compare 3 exercise therapeutic 
approaches (conventional vs PNF, vs Bobath) 
E1: Bobath 
E2: PNF 
C: conventional therapy 
Intensity: 5 d/wk 30 min for 6 wk treatment 

BI, muscle tone (ordinal 
5-point scale), AROM, 
muscle strength and 
ambulatory status (4-
point nominal scale) 
 
measured at 2, 4 and 6 
wk after start treatment 

No substantial advantage could be 
attributed to any of the three therapeutic 
approaches 

3 
failure at the 
questions: 
3,5,6,7,8,9, 
11 
 
 

Lord & Hall 1986 CCT  39 ( 20 / 19 ) mean:? 
 

type: ? 
 
chronic: 
mean ?, 
range 8-38 
mo  after 
stroke 

No  Intervention:  neuromuscular retraining techniques 
(NRT) vs traditional functional retraining (TFR) 
E: extensive mat exercises to optimise balance 
reactions and focus on neurofacilitation techniques   
C: minimum necessary to allow standing and focus on 
multiple repetitions of specific activities. 
Intensity: NRT: 2 sessions/day 45-60 min each,  
and TFR: 2 sessions/day 30 min each  

Telephone questionnaire 
regarding current 
functional status (ADL, 
ambulation, arm use), 
LOS and discharge 
disposition 

No statistically significant differences were 
found in skill levels between the groups. 
NRT patients showed a slightly greater 
independence in feeding than patients in 
functional retraining. It was also noted that 
the rehabilitation hospitalisation was 
significantly longer in the NRT group (29 
vs 68 days)  

4 
failure at the 
questions: 
3,5,6,7,9,11 

Patel et al. 1998 CCT 184 (85 / 99) mean: type: all  Yes Intervention: comparison between two different kind of BI and LOS Differences in rehabilitation process 5 



Domain: General principles    KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Neurophysiological therapy approaches [C.5] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

included at day 
7 after acute 
episode 

77.6 y 
+ 7.3y 

 
post-acute:  
mean ?? 
after stoke 
 

stroke units.  
E: Unit A: impairment focussed rehabilitation, eg 
correction of tone and posture; based on repetitive 
remedies aimed at restoration of physiological activity  
C: Unit B: disability focussed rehabilitation, mainly 
emphasized restoration of function through the 
awareness of the physiology of the relevant muscles 
Intensity: interventions for the duration of inpatient 
rehabilitation in the stroke unit. 

 
measured at 
0,1,2,3,4,6,8,10,12,14,16
,18,and 20 wk after the 
acute episode in both 
units 

between 2 units showed no effect on the 
rate of functional recovery. LOS was 
significantly different between units. 

failure at the 
questions: 
3,5,6,7,9 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: Maintaining posture KNGF-richtlijn Beroerte –  Map I.2 
Subdomain: Sitting Balance [E.2]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Dean et al. 1997 RCT 20 ( 10 / 10 )
able to sit 
unsupported for 
20 min

19 completed 
the study (5% 
drop-outs)

mean:
67.6 y 
+ 8.2 y

type: all

chronic:
mean 6.3 y +
4.4 y. after 
stroke

Yes Intervention: evaluate the effect of a task-related
training program to improve sitting balance: seated 
reaching beyond armʼs length vs reaching within 
armʼs length
E: loading of affected leg while practicing reaching 
tasks using the unaffected hand to grasp objects 
located beyond armʼs length 
C: received sham training. Subjects seated in a chair
with arm and back support and forearms resting on a 
table. Manipulative tasks using the unaffected hand 
over small distances (< 50% of arm length) 
Intensity: Both groups received standardized training 
programs. Each program consisted of 10 sessions 
spread over a 2-week period

Maximum distance 
reached, hand 
movement time, 
%bodyweight while 
reaching, TMW, EMG

measured after 2 weeks 
(end of treatment)

This study provides strong evidence of the 
efficacy of task-related motor training in 
improving the ability to balance during 
seated reaching activities after stroke

7
failure at the 
questions:
5,6,9

de Seze et al. 
2001

RCT 20 (10 / 10 )
with static 
imbalance of 
trunk

mean:
65.6 y 
+ 16 y

type: all

postacute:
mean 32 d. +
10d.  after 
stroke

Yes Intervention: comparing a technique based on 
voluntary trunk control during exploratory retraining vs 
conventional neurorehabilitation 
E: use of the ʻBon Saint Cômeʼ device, a technique 
based on voluntary trunk control during exploratory 
retraining. A orthosis of the trunk supports a horizontal 
pole projecting with pointer over wearerʼs head. The 
patient pointed (guided by movement of the patients 
trunk)  the targets in front of him. Visual and auditory 
signals provide feedback to the subject. Exercises 
initially performed in sitting position without laterally 
body shifting. Intervention during 1 hrs and also 1 hrs 
conventional rehabilitation
C: conventional rehabilitation include a Bobath-
inspired approach and functional therapy during 2 hrs
Intensity: phase 1 (first 4 wk) 5d/wk 2 hrs 
rehabilitation and phase 2 (following 2 mo) both 
groups only conventional rehabilitation 

SEI, UEI, TCT, MI, 
Ashworth Scale, FAC, 
Bells neglect test and 
FIM

measured at 30d. and 
90d. after start treatment

Voluntary trunk control retraining during 
spatial exploration with the Bon Saint 
Côme device appears to be a useful 
approach for rehabilitation of postural 
disorders in hemiplegic patients. Postural 
and neglect tests improved significantly 
more on day 30 in experimental group. 
The benefit remained at day 90. Gait 
improved earlier in experimental group. 
FIM scores improved equally. 

6
failure at the 
questions:
3,5,6,9

Mudie et al.2002 RCT 40
(10/ 10/ 10/ 10)
with asymmetry 
in sitting

33 (8/ 10 / 9/ 6)
at 2 wk follow 
up (17% drop-
outs)

and 26 (6/8/7/5) 
at 16 wk follow 
up (totally 35% 
drop-outs in 
follow up)

mean:
72.4 y 
+ 9 y,
range
47-86 y

type: all

subacute:
mean 2-6 wk 
after stroke

Yes Intervention: retraining sitting symmetry after stroke 
with 3 treatment groups and standard therapy vs a no 
specific control group
E: E1) Monitored weight shift during seated reaching 
and attempted to return to a symmetrical position after 
reaching at balance performance monitor (BPM) 
during 30 s., visual feedback by coloured lights  at a 
computer.
E2) task-specific reach (max. 140% of arm length) to 
both sides with feet flat on the floor and 
E3) Bobath-training; verbally and manually facilitated 
by therapist during seated reaching 
C: the same standard PT and OT as did the 3 
treatment groups received
Intensity: 5d/wk, 30 min during 2 wk

Mean balance 
(percentage of total body 
weight), BI

measured each 
treatment session and at 
2 and 12 wk after ending 
treatment

These preliminary findings suggest that it 
might be possible to restore postural 
symmetry in sitting in the early stages of 
rehabilitation with therapy that focuses on 
creating an awareness of body position

5
failure at the 
questions:
3,5,8,9,11

7



Domain: Maintaining posture     KNGF-richtlijn Beroerte –  Map I.2  
Subdomain: Sitting Balance [E.2] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Pollock et al. 2002 RCT 28 ( 9 / 19 ) 
ability of 
independent 
sitting for 1 min. 
and not able to 
achieve 10 
steps 
  
20 ( 5 / 15 ) 
completed the 
study ( 29% 
drop outs) 
 

mean: 
69.9 y. 
+ 12.1y 

type: all 
 
postacute: 
mean < 6wk 
after stroke 

Yes  Intervention: additional independent practice of sitting 
balance and standard PT vs standard PT  
E: moving simple objects seated in chair with force-
plates under the feet and in armrests. The objects to 
be moved with unaffected hand were colour-coded  to 
match guidance lines drawn on the table placed in 
front the patient 
C: standard PT based on the Bobath-approach 
Intensity: 5d/wk during 4 wk 

Symmetry of weight 
distribution during sitting, 
standing, rise to stand, 
sitting down and 
reaching 
 
measured at 4and 6 
weeks after start 
intervention 

There were no clinically significant 
differences in measured outcome between 
the groups. The regime of independent 
practice had no measured beneficial effect 
on the balance ability of patients with 
recently acquired stroke. 

6 
failure at the 
questions: 
5,6,8,9 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  
 
 
 
 



Domain: Mobility KNGF-richtlijn Beroerte - Map I.2
Subdomain: Wheelchair (self - propulsion) [E.3]

Grade of Recommendation: 2+3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Barrett et al. 2001 RCT
(multi-
center)

40 (19 / 21)
with good sitting 
balance and 
without walking 
ability and 
without neglect

35 (17 / 19) 
completed the 
study,
33 (17 /16) 
completed the 
follow up

mean:
67.1 y 
+  11.2, 
range
59-73y

types: all

subacute:
mean  16 d.
+ 9 d. after
stroke,
range 9-22 d.

Yes Intervention: encourage to self-propel vs discourage 
to self-propel with wheelchair on randomisation. 
Both groups received regular rehabilitation treatment.
E: encouraged to self-propel by use of nonaffected 
foot for paddle and propel and use of nonaffected arm 
to provide extra propulsion and steering
C: discouraged to self-propel: seated in suitable 
armchair between activities and wheelchair with 
brakes to prevent attempts at self-propulsion
Intensity: en- or discouraged during 8 weeks

BI, NEADL, GHQ-12 and 
question: feel sad or 
depressed?

measured at 3 mo and 
12 mo (follow-up) after 
stroke

No major differences were found between 
the 2 groups for any of the outcome 
measures

7
failure at 
questions:
5,6,10

Kirby et al. 1999 CCT 18 ( 9 / 9)
each had 
required the use 
of a manually 
propelled
wheelchair for 
at least 1 mo

mean:
47.9 y 
+ 15.1y 

types: all

phase : ?
?? after 
stroke

Yes Intervention: compare wheelchair propulsion with 
hemiplegic pattern vs using 2 hands
Both groups testing same skills: propelling and 
stopping wheelchair, forward and backward, on level 
surface and on a 5 degree incline
E: using non-paretic arm and leg for wheelchair-
propulsion
C: using both hands for wheelchair propulsion
Intensity: 1 video-session

Video recordings: 
Deviation from midline, 
foot slippage, number of 
propulsive cycles and 
propelling velocity

measured once

Wheelchair users who use the hemiplegic 
pattern (one hand and one leg) 
experience more difficulties than those 
who using two hands, some of which may 
be amenable to improvements in 
wheelchair prescription and training. 

3
failure at 
questions:
2,3,5,6,7,9,
11

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.

7



Domain: Changing posture KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Sit-to-Stand [E.4]

Grades of Recommendation: 1+2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Engardt et al. 1993

Engardt 1994
(follow-up)

RCT

RCT

42 ( 21 / 21)
able to stand up 
independently

40 patients 
completed the 
study (5% drop-
outs)

30 (16 / 14)

mean:
64.9 y.
+ 7.9 y.

mean:
66 y.

type: all

post-acute:
mean 38 d. +
20 d. after 
stroke

33 mo since 
end of 
training

Yes Intervention: ground reaction force feedback and PT 
vs PT while sitting down and rising
E: auditory feedback to achieve symmetrical weight 
bearing while rising and sitting down on balance 
platform plus conventional PT.
C: conventional PT according to MRP-principles
EMG/BF-characteristics:
Intensity: 3 sessions/d., 15 min 5d/wk for 6 wk.

-

BI, FMA, MAS and BWD

measured after 6 wk

measured after an 
average of 33 mo.

Improvements in physical performance 
and sit-to-stand tests were greater in 
experimental (feedback) group. No 
differences between groups were seen in 
improvement in performance of daily 
living.

The relearned symmetric BWD with 
auditory feedback had lost in rising as well 
as in sitting down. Movement time in rising 
and sitting down, however, was improved 

5
failure at the 
questions:
3,5,6,7,9

-

Dean et al. 1997 RCT 20 ( 10 / 10 )
able to sit 
unsupported for 
20 min

19 completed 
the study (5% 
drop-outs)

mean:
67.6 y 
+ 8.2 y

type: all

chronic:
mean 6.3 y +
4.4 y. after 
stroke

Yes Intervention: evaluate the effect of a task-related
training program to improve tasks including sit to 
stand vs sham therapy
E: loading of affected leg during sit to stand
C: received sham training.
Intensity: Both groups received standardized training 
programs. Each program consisted of 10 sessions 
spread over a 2-week period

Maximum distance 
reached, hand 
movement time, 
%bodyweight while 
reaching, TMW, EMG

measured after 2 weeks 
(end of treatment)

Subjects significantly increased the load 
taken trough the affected foot when 
standing up from sitting 

7
failure at the 
questions:
5,6,9

Dean et al. 2000 RCT 12 ( 6 / 6 )
able to walk 
10m.
independently
with or without 
assistive device

9 (5 / 4 ) 
completed the 
study (25% 
drop-outs)

8 ( 4 / 4) com-
pleted follow-up

mean:
64.3 y 
+ 7.2 y

type: all

chronic:
mean 1.8 y +
0.8 y. after 
stroke

Yes Intervention: evaluate the immediate and retained 
effects of a training program on the performance of 
locomotor-related tasks in chronic stroke
E: practice at a series of workstations (strengthen the 
muscles of affected leg) as well as participating in 
walking races and relays with other members of the 
group.
C: same workstation training, but training was 
designed to improve function of the affected upper 
limb and was considered ʻsham ʼlower limb training
Intensity: 3d/wk for 1 hrs during 4 wk

TMW, 6 minute walk, 
TUG, step test and sit-to-
stand

measured at 4 wk and 2 
mo after the training 
(follow-up)

The experimental group demonstrated
significant immediate and retained (2-
month follow-up) improvement compared 
with control group in walking speed and 
endurance, force production through the 
affected leg during sit-to-stand and the 
number of repetitions of the step test.

5
failure at the 
questions:
5,6,7,8,9

Cheng et al. 2001 RCT 54 ( 30 / 24 )
could stand up 
independently
and walk with or 
without a cane

mean:
62.7 y. 
+  7.9 y

type: all

postacute:
mean 2.8 mo 
+ 1.3 mo 
after stroke

Yes Intervention: additional balance training + 
conventional therapy vs conventional therapy 
E: while rising to stand and sitting down the mean 
symmetry of weight distribution is measured by force 
plates under the feet. Rising to stand and sitting down 
were divided into 2 distinct phases: the seat-on and
seat-off phases. 
C: conventional stroke rehabilitation including 
neuromuscular facilitation, FES, mat exercises and 
other therapeutic exercises.
Intensity: 5d/wk for 30 min during 3 wk

Body-weight distribution, 
postural sway of CoP, 
time needed to rise and
sit and occurrence of 
falls

measured at 3 wk and at 
follow-up (6 mo)

Symmetrical body-weight distribution 
training may improve sit-to-stand
performance and, consequently, decrease 
the number of falls by stroke patients 

6
failure at the 
questions:
3,5,6,9

7



Domain: Changing posture     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Sit-to-Stand [E.4] 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Pollock et al. 2002 RCT 28 ( 9 / 19 ) 
ability of 
independent 
sitting for 1 min. 
and not able to 
achieve 10 
steps 
  
20 (5 / 15) com- 
pleted the study 
(29% drop-outs) 
 

mean: 
69.9 y. 
+ 12.1y 

type: all 
 
postacute: 
mean < 6wk 
after stroke 

Yes  Intervention: additional independent practice of rising 
to stand and sitting down and standard PT vs 
standard PT  
E: moving simple objects seated in chair with force-
plates under the feet and in armrests. The objects to 
be moved with unaffected hand were colour-coded  to 
match guidance lines drawn on the table placed in 
front the patient 
C: standard PT based on the Bobath-approach 
Intensity: 5d/wk during 4 wk 

Symmetry of weight 
distribution during sitting, 
standing, rise to stand, 
sitting down and 
reaching 
 
measured at 4 and 6 
weeks after start 
intervention 

There were no clinically significant 
differences in measured outcome between 
the groups. The regime of independent 
practice had no measured beneficial effect 
on the balance ability of patients with 
recently acquired stroke. 

6 
failure at the 
questions: 
5,6,8,9 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  
 



Domain: Standing balance KNGF-richtlijn Beroerte - Map I.2
Subdomain: Visual feedback (VF) and Balance platform [E.5]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Shumway-Cook et 
al. 1988

RCT 16 ( 8 / 8 )
able to stand 
unassisted for 1 
min.

mean:
65.6 y.
+ 5.5y. 

type: ?

post-acute:
mean 37 d.
+ 12 d. after 
stroke,
range 16-56
d.)

Yes Intervention: postural sway biofeedback vs 
conventional PT
E: standing balance retraining using the static force 
platform biofeedback system. 
C: standard PT balance training including verbal and 
mirror cues to practice symmetry 
BF-characteristics: controlling postural sway visual 
feedback; maintain cross within a central rectangular 
area also displayed in the center of the screen 
Intensity: during regular therapy 2 sessions/d of 15 
min BF or conventional balance training for 2 wk

Postural sway 
characteristics

measured before and 
after each session for 2 
wk

Postural sway BF was more effective than 
conventional PT practices in reducing 
mean lateral displacement of sway. This 
was associated with increased loading of 
affected side. Posttreatment changes in 
total sway were not significantly different 
between experimental and control groups.

4
failure at the
questions:
3,4,5,6,7,9

Wong et al. 1997

Lee et al. 1996

RCT

RCT

60 (30 / 30)
55 CVA and 5 
head-injury

0% drop-outs

60 (30 / 30)
50 CVA and 10 
head-injury

mean:
51.3 y.
+13.9y.

mean:
49.1 y
+15.2y

type: first
stroke

??:
mean ?? 
after stroke 

type: ?

mean ?? 
after stroke

No Intervention: standing training. Comparison of 
standing biofeedback trainer (SBT) vs standing 
training table (STT)
E: maintain symmetry while standing with visual and 
auditory feedback on a balance platform
C: maintain symmetry in upright stance in standing 
table, while performing pushing and pulling a load with 
arms
Feedback-characteristics: In SBT visual weight 
bearing feedback and auditory alarm (computer 
spoken text)
Intensity: 5 d/wk, 60 min/d, during 3-4 wk

Intervention: Same intervention (Wong et al 1997)

Postural symmetry

measured at 4 wk

SSI (= same definition as 
postural symmetry)

SBT had a positive training effect on 
symmetry in hemiplegic subjects. No
significant difference between subjects 
with right or left hemiplegia

Weight bearing biofeedback on balance 
platform demonstrates better results for 
hemiplegia patients than conventional 
training devices

5
failure at the 
questions:
3,5,6,7,9

Grant et al. 1997 RCT 16 ( 8 / 8 )
which could 
adversely affect 
balance

mean:
65 y. +
3y.

type: ?

post-acute:
mean 33 d.
+ 5 d. after 
stroke

Yes Intervention: visual feedback vs conventional therapy 
for balance retraining following stroke
E: standing balance retraining using the Balance 
Master as force plate, tasks aimed at attaining 
symmetrical weight distribution, shifting the CoG 
towards the perimeter of LoS. Progression also 
included tasks such as reaching and stepping in place 
C: conventional PT balance training based on 
symmetrical weight distribution, weight shifting, 
reaching and finally performing functional activities 
challenging balance was followed 
Feedback-characteristics: visual feedback; shifting a 
cursor representing the CoG within theoretical LoS 
Intensity: 30 min/d for 5 d/wk (minimum 2 wk) as 
inpatients and 2 d/wk as outpatients for maximum of 8 
wk (average of 19 sessions)

Postural sway and 
standing symmetry, 
BBS, TUG and 
(maximum) gait speed

Measured at the end of 
the training and 1 mo 
after has ceased (follow 
up)

Visual feedback provides no differential 
benefit over conventional balance 
retraining when each is provided to 
regular rehabilitation. There were no 
between group differences on any 
outcome measure at any time, although
the conventionally trained group tended to 
perform better on tasks involving gait

5
failure at the 
questions:
3,5,6,9, 11

7



Domain: Standing balance     KNGF-richtlijn Beroerte - Map I.2 
Subdomain: Visual feedback (VF) and Balance platform [E.5] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Sackley & Lincoln 
1997 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCT 26 (13 / 13) 
able to stand for 
1 min. and with 
stance 
asymmetry 
 
24 completed 
the study (8% 
drop-outs) 

mean:  
65.7y + 
11.4y, 
range 
41-85y 

type: all 
 
post-acute: 
mean 19.5 
wk + 17.4 wk 
after stroke, 
range 4-63 
wk 

Yes  Intervention: feedback training at balance platform vs 
placebo programme. First 20 min (preparation for 
standing) and third 20 min. (practising new skills) 
were for both groups the same 
E: Middle 20 min: visual feedback based on BWD in 
stance at balance platform ( 2 changing columns) 
C: Middle 20 min: same activities but with placebo 
visual feedback (2 unchanging columns) 
Intensity:  3 d/wk 60 min for 4 wk (12 sessions), the 
middle 20 min differed between the groups. 

Stance symmetry and 
sway (NBP), RMA and 
NEAI 
 
measured at 4 and 12 
wk after baseline 

Significant improvements were seen in the 
treatment group in measures of stance 
symmetry and sway and motor and ADL 
functions. Between group differences had 
disappeared at 3 mo. 

6 
failure at the 
questions: 
3,5,6,9 
 
 
 
 

Lin & Chung 1998 RCT 
 
 

10 ( 5 / 5) mean:  
56.9 y., 
range 
38-73y 
 
 

type: ? 
 
chronic: 
mean 17.5 
mo + 11mo 
after stroke 

?  Intervention: BF balance training + PT vs PT 
E: visual feedback to achieve symmetrical weight 
bearing on balance platform plus conventional PT.  
C: conventional PT   
Feedback-characteristics: ? 
Intensity: 1 mo 

Static standing ability, 
standing symmetry, 
locomotor performance, 
gait pattern and interlimb 
coordination 
measured after 4 wk 

The subjects with BF training showed 
significant improvement in static standing 
ability than those subjects without the 
feedback training.  

? 
failure at the 
questions: 
 

Walker et al. 2000 
 

RCT 
 

46 (16/16/14), 
could stand 
unassisted for 1 
minute 
 
46 of 54 
submitted to the 
study (15% 
drop-outs) 
 

mean:  
64.5y. 
+12.2y. 
range 
30-85y. 

type: ?? 
first stroke 
 
post-acute: 
mean 39 d. 
after stroke, 
range  8-80d. 

Yes  Intervention: visual feedback + regular PT+OT vs 
balance exercises + regular PT+OT vs regular PT+OT 
E: E1: visual feedback while moving their CoG 
(Balance Master); E2: conventional therapy with 
verbal and tactile cues to encourage symmetrical 
stance and weight shifting. 
Feedback-characteristics: visual feedback-moving 
their CoG and observed corresponding cursor at 
computer screen (Balance Master).    
C: regular therapy (PT and OT) 
Intensity 3 groups 2 hrs/d;E1+E2:additional balance 
training 5 d/wk 30 min/d for 3-8 wk or until discharge. 

Postural sway 
measurements (Balance 
Master), BBS, TUG, gait 
speed 
 
measured at discharge 
or after 8 wk, whichever 
came first and follow up 
1 mo later 

No between-group differences were 
detected in any of the outcome measures. 
Visual feedback or conventional balance 
training in addition to regular therapy 
affords no added benefit when offered in 
the early stages of rehabilitation following 
stroke 

4 
failure at the 
questions: 
3,5,6,7,8,9 
 
 
 

Geiger et al. 2001 
 

RCT 13 ( 7 / 6) 
could stand with 
or without 
device for at 
least 2 min. 

mean:  
60.4 y. 
+15.4 
y. 
range 
30-77y. 

type: ?? 
 
post-acute: 
mean 116 d. 
+ 149d. after 
stroke, range  
15-538d. 

Yes  Intervention: additional visual BF/ forceplate training 
and PT vs PT (balance and mobility training) 
E: stability and balance training with visual feedback 
on Balance Master (PT 35 min and BF 15 min) 
C: standard PT, including improving muscle force, 
ROM, balance and mobility (50 min) 
Intensity:  2-3d/wk a session of 50 min during 4 wk 

TUG and BBS 
 
measured after 4 wk 

Although both groups demonstrated 
improvement following 4 weeks of PT 
interventions, no additional effects were 
found in the group that received visual BF/ 
forceplate training combined with other 
PT. 

5 
failure at the 
questions: 
3,5,6,7,9 
 

CCT          
Winstein et al. 
1989 

CCT 42 (21 / 21) 
able to stand 
without external 
support for at 
least 30 s. 
 
34 completed 
the study (19% 
drop-outs) 

mean:  
52.9 y.  
+ 3.3y.  

type: ? 
 
post-acute: 
mean 7 wk.  
+ 0.9 wk. 
after stroke 

Yes  Intervention: additional standing balance training with 
feedback device+PT vs PT. Both groups received the-
rapeutic exercises incl. sitting balance, coordination, 
motor control, strengthening and functional training. 
E: balance training with feedback device 
C: participated in routine standing balance and 
weight-shifting training 
BF-characteristics: visual display system for feedback 
of information about distribution of weight between the 
2 force plates 
Intensity: both groups 5d/wk for 90 min during 3-4 wk. 
In which E  trained 30-45 min with feedback device 

CoP and gait parameters 
(velocity, stride length, 
duration and cadence) 
 
measured after 3-4 wk 

Standing feedback trained subjects 
demonstrated a more symmetrical 
habitual and instructed-even standing 
posture after treatment than did the 
control group, but without a 
correspondingly greater improvement in 
locomotor performance, gait pattern or 
coordination. 

3 
failure at the 
questions: 
2,3,5,6,7,8,9 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.  



Domain: Muscle strength KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Strength and Endurance training [E.6]

Grades of Recommendation: 1+2+3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

STRENGTH
training
Inaba et al. 1973 RCT 77 (28 / 23/ 26), 

unable to walk,
completed the 
study (44% 
drop-outs)

mean:
56 y 

type: all, but 
SAH
excluded

post acute:
< 3 mo after 
stroke

Yes Intervention: progressive resistance exercises in 
addition to functional training and selective stretching 
vs functional training and selective stretching
E: progressive resistance exercises: mass extension 
of involved lower limb in supine position on Elgin-table
(5 repetitions at one-half max and 10 at max weight. 
C: functional training and selective stretching
Intensity: 5x/wk during 4-8 wk

Leg extension strength 
and ADL

measured at 1 and 2 mo 
after start intervention

Patients who received progressive 
resistance exercises showed made a 
significant improvement in ADL and the
greatest improvement took place in the 
first month.

4
failure at the 
questions:
5,6,7,8,9,11

Glasser et al. 1986 RCT 20 (10 / 10) mean:
 y +  y,
range
40-75y

type: MCA-
infract

postacute:
mean >3 and 
< 6mo
after stroke

No Intervention: isokinetic training (Kinetron) vs 
conventional exercises
E isokinetic training with Kinetron with legs; 
C: conventional therapeutic exercise program and gait 
training
Intensity: 2x/wk during 5 wk

FAP and TMW Both groups showed equal progress after 
the 5-wk training period. No significant 
difference between groups in rate of 
ambulation between the groups

4
failure at the 
questions:
3,5,6,7,8,9

Lindsley et al. 
1994

RCT 19 (10 / 9) mean:
59 y,
range
38-72 y

type:

subacute:
mean
after stroke

 No Intervention: additional strength training (Kinetron) 
and PT vs PT
E :
C:
Intensity: 90 min; 5x/wk during 2 wk

Self-selected and max 
walking speed, step 
length and interlimb 
phasing

Walking velocity and step length tended to 
improve more with Kinetron training than 
with traditional training alone, the 
difference between the groups was not 
statistically significant.

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,9,10,
11

Teixeira-Salmela
et al. 1999

RCT 13 (6 / 7),
with weakness 
and/or spasticity 
in LE

mean:
67 y +
9y

type:

chronic:
mean 8y +
11y after 
stroke

Yes Intervention: aerobic exercises and muscle 
strengthening vs no therapy
E:  aerobic exercises and muscle strengthening for LE
C: no intervention
Intensity: 3 d/wk; 60-90 min during 10 wk

(comfortable) walking 
speed, muscle strength
(Cybex II), spasticity

The combined program of muscle 
strengthening and physical conditioning 
resulted in gains in all measures of 
impairment and disability. These gains 
were not associated with measurable 
changes of spasticity in either quadriceps
or ankle plantar flexors.

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,7,8,9

Bourbonnais et al. 
2002

RCT 25 ( 12 / 13) mean:
46 y +
14 y

type: first 
CVA

chronic:
mean 36 mo
after stroke

Yes Intervention: force-feedback program LE vs force-
feedback program UE
E: force-feedback program LE
C: force-feedback program UE
Intensity:

FMA, 2 min walk, 
walking speed, TUG

The treatment of the lower limb based on 
force feedback produces an improvement 
of gait velocity

6
failure at the 
questions:
5,6,7,9

CCTʼs

Engardt et al. 1995 CCT 20 (10 / 10) mean:
63 + 7y

type: all

chronic:
mean 27 mo
after stroke

Yes Intervention: eccentric isokinetic training vs concentric 
isokinetic training
E : eccentric isokinetic training
C: : concentric isokinetic training
Intensity: 2x/wk during 6 wk

FMA, EMG (eccentric 
and concentric), BWD 
ans self-selected and 
max. walking speed

Changes in walking variables were not 
significantly different between the groups. 
Eccentric knee extensor training was thus 
found to have some advantages as 
compared to concentric training in stroke 
patients

6
failure at the 
questions:
3,5,6,9

7



Domain: Muscle strength     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Strength and Endurance training [E.6] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Bütefisch et al., 
1995 
 
 
 
 

CCT 
 
 

27 (12 / 15) 
 

mean:  
61.6 y, 
range 
35-80 y 
 

types: all  
 
chronic: 
mean 8.4 wk 
after stroke, 
range 3-19 
wk 

No     Intervention: additional repetitive training vs TENS  
E: repetition of identical arm movements by squeezing 
2 metal bars separated from each other by a variable 
number of springs. 
C: additional TENS at m. extensor carpi ulnaris ; 0.08 
ms spike/wave pulses at 85 Hz (intensity 45-105 mA) 
Intensity: both groups received 45 min/d NDT and 3-5 
hrs/wk OT;  
E: additional arm training 5x/wk; 2x/d 15 min each 
period during 2 wk;  
C: additional TENS 5x/wk; 2x/d 15 min during 2 wk 

Grip strength, rapid 
isometric and isotonic 
hand extension and 
RMA 
 
measured at 2 and 4 wk 
after start intervention 

Grip strength, peak force of isometric 
hand extensions, peak acceleration of 
isotonic hand extensions as well as 
contraction velocities as indicators of 
motor performance significantly improved 
during the training period. 

4 
failure at 
questions: 
3,5,6,7,9,10 
 

 
ENDURANCE 
training 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Richards et al. 
1993 

RCT 27 (10/8/9) 
 
 
27 of 215 
patients 
submitted 

mean: 
69.1 y 
 

iCVA 
 
sub-acute: 
mean 10 d + 
1.9 d after 
stroke  

Yes Intervention: Intensive Treadmill gait training vs 
Routine conventional, not intense therapy  
E:  early, intensive therapy on a treadmill  
C: two control groups: C1: early, intensive and 
conventional therapy and C2: routine conventional, 
not intense therapy  
Intensity: E: 2 session/day (time: 1,74+ 0,15 hrs/d), 
C1: 2 sessions/day (time: 1,79 + 0,10 hrs/d), without 
locomotor activities and C2: 1 session/day (time: 0,72 
+ 0,10 hrs/d). During 5 wk for all groups. 

FMA, BI, BBS and FMW 
 
measured at 6 wk 

Early muscle and early gait retraining 
facilitated gait recovery; no differences 
between conventional groups  

5 
failure at 
questions: 
3,5,6,8,9 
 

Potempa et al. 
1995 

RCT 42 (19 / 23) mean:? 
 y +  y, 
range 
43-72 y 

type: all 
except brain 
stem lesions 
 
chronic: 
> 6 mo after 
stroke 

No   Intervention: cycle ergometer vs passive exercises 
E cycle ergometer; during first 4 wk of the program 
the training load was gradually increased from 30%-
50% of max effort to highest level attainable for last 6 
wk of training. 
C: passive exercise for ROM to body joints in a 
systematic procedure 
Intensity: 3x/wk; 30 min; during 10 wk 

RHR (bpm), MHR (bpm), 
Metabolic parameters 
(VO2, VCO2, VE, RER), 
SBP, Exercise time and 
Workload (rpm) 
 
measured at2 and  after 
start intervention 

Hemiparetic stroke patients may improve 
their aerobic capacity and submaximal 
exercise blood pressure response with 
training. Sensimotor improvement is 
related to the improvement in aerobic 
capacity. 

4 
failure at the 
questions: 
3,5,6,7,8,9 

Duncan et al. 1998 RCT 20 (10 / 10) mean:  
67 y + 
8 y 

type: all 
 
pos acute: 
mean 61 d.  
after stroke 

Yes   Intervention: ‘home-based’ exercise program vs usual 
care 
E:  ‘home-based’ exercise program: PNF and elastic 
band exercises, balance exercises and walking 
C:  usual care as prescriped by their physicians 
Intensity: 90 min; 3x/wk during 8 wk 

FMA, BI, LI-ADL, TMW, 
6 min walk, BBS and 
JTHF 

A ‘home-based’ exercise program is 
feasible and effective to improve strength, 
balance, endurance and bimanual 
activities. 

7 
failure at the 
questions: 
5,6,7 

Dean et al. 2000 RCT 12 ( 6 / 6 ) 
able to walk 
10m. 
independently 
with or without 
assistive device 
 
9 (5 / 4 ) 
completed the 
study (25% 
drop-outs) 

mean:  
64.3 y 
+ 7.2 y 

type: all 
 
chronic: 
mean 1.8 y + 
0.8 y. after 
stroke 

Yes  Intervention: evaluate the immediate and retained 
effects of a training program on the performance of 
locomotor-related tasks in chronic stroke 
E: practice at a series of workstations (strengthen the 
muscles of affected leg) as well as participating in 
walking races and relays with other members of the 
group. 
C: same workstation training, but training was 
designed to improve function of the affected upper 
limb and was considered ‘sham ’lower limb training 
Intensity: 3d/wk for 1 hrs during 4 wk 
 

TMW, 6 minute walk, 
TUG, step test and sit-to-
stand 
 
measured at 4 wk and 2 
mo after the training 
(follow-up) 

The experimental group demonstrated 
significant immediate and retained (2-
month follow-up) improvement compared 
with control group in walking speed and 
endurance, force production through the 
affected leg during sit-to-stand and the 
number of repetitions of the step test. 

5 
failure at the 
questions: 
5,6,7,8,9 



Domain: Muscle strength     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Strength and Endurance training [E.6] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Rimmer et al. 2000 RCT 35 (18 / 17) mean:  
53 y + 
8 y 

type: all  
 
chronic: 
> 6 mo after 
stroke 

Yes  Intervention: exercise program vs no therapy 
E: exercise program based on improving 
cardiovascular endurance (i.e. treadmill), muscle 
strength (i.e. stepper) and flexibility  
C: no intervention 
Intensity: 60 min; 3d/wk during 12 wk 

Workload, peak VO2, 
muscle strength (UE + 
LE) and S&R 

A supervised exercise training program for 
stroke survivors was highly effective in 
improving overall fitness. 

5 
failure at the 
questions: 
3,5,6,7,9 

 
 

 

 
CCT’s 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kelly et al. 2002 CCT 9 (5 / 4) mean:  
57 y + 
11 y 

type: ? 
 
chronic: 
mean > 6 mo 
after stroke 

No    Intervention: endurance training vs exercise training 
E aerobic cycle training 
C: task-related strength training 
Intensity: 30 sessions over an 8-10 wk period 
 

6 min walk, self-selected 
and maximal gait 
velocity, VO2 peak and 
max isometric leg 
muscle strength 
 
measured at baseline, 
before training and 
within 2 wk of training 
completion 

The results suggest aerobic cycle training 
was a more effective approach, than task-
related strength training, for improving 
walking endurance in chronic stroke 
patients 

4 
failure at the 
questions: 
3,5,6,7,9,10 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: Walking KNGF-richtlijn Beroerte - Map I.2
Subdomain: Body Weight Supported - Treadmill Training (BWSTT) [E.7]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Moseley et al. 
2003

SR n = 6 studies 
BWSTT
(n=343)

Visintin ‘98
Scheidtmann’99
Kosak ‘00
Nilsson ‘01
Cunha Filho ‘01
Pohl ‘02

- - - To assess the effectiveness of treadmill training with 
AND without BWS in the treatment of walking after 
sroke

Walking speed, 
dependency in walking

Overall, no statistically significant effect of 
treadmill training and body weight support 
was detected. However, among people 
who could walk independently, treadmill 
training with body weight support 
appeared to be more effective than other 
interventions at improving walking speed, 
but this conclusion was not robust.

-

Manning&Pomeroy
2003

SR n = 4 RCTʼs
Visintin ‘98
Kosak ‘00
Nilsson ‘01
Cunha Filho ‘01

1 CCT :
Trueblood 2001

3 single case st: 
Hesse 1994
Hesse 1995
Miller 2001

- - - Evaluating the research evidence for the effectiveness 
of treadmill retraining of gait after stroke

Gait velocity, gait 
endurance, balance and 
motor recovery

Although treadmill retraining of gait, 
especially with PBWS, might improve gait 
parameters and functional mobility, unless 
treadmill retraining is directed at improving 
gait speed it might be no more effective 
than conventional PT at improving gait 
parameters. This review suggests that 
there is little evidence as yet to justify 
changing clinical practice in favour of
treadmill retraining of gait after stoke.

-

Barbeau 2003 CR n = 5 RCTʼs
Visintin ‘98
Kosak ‘00
Nilsson ‘01
Laufer ‘01
Sullivan ‘02

1 pre-exp :
Lennon ‘02

- - - Evaluating treadmill with and without BWS Walking speed The effect of locomotor training using 
BWS will lead to a more comprehensive 
and integrative approach in the 
development of rehabilitation approaches.

-

Visintin et al. 1998 RCT 100 (50/50),
21% drop-outs,
79 (43/36) 
completed the 
study

100 of 375 pa-
tients submitted 
in study

mean:
67.3 y +
11.7 y

Fist stroke 
type: ?

post-acute:
mean 73 d
after stroke; 
range: 27-
148 d

Yes Intervention: Treadmill gait training with BWS vs 
Treadmill gait training without BWS
E:  initially 73% of patients using 30% - 40% BWS,
progressively decreased till 0% 
C: 0% BWS 
Intensity: 4d/wk, max. 20 minutes, during 6 wk

BBS, STREAM, TMW, 
Over-ground walking 
endurance

Assessments performed 
at 6 wk after start and at 
3 mo after training 
(follow-up)

Retraining gait in patients with stroke 
while a percentage of their body weight 
was supported resulted in better walking 
abilities and a sustained advantage, than 
gait training while patients were bearing 
their full weight

5
failure at 
questions:
3,5,6,8,9

7



Domain: Walking      KNGF-richtlijn Beroerte - Map I.2 
Subdomain: Body Weight Supported - Treadmill Training (BWSTT) [E.7] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Kosak et al. 2000 RCT 
 
 

56 (22/34) 
 
 

mean:  
71 y + 
2 SEM 

First stroke, 
all types 
 
post-acute:  
mean 40 d  
+ 3 d after 
stroke 
 

Yes  Intervention: PBWSTT and PT vs traditional gait 
training (using knee-ankle combination bracing and 
hemi-bar if needed) and PT 
E: initially 30% BWS,  progressively decreased till 0%; 
mean 12.5 treatment sessions 
C:  aggressive bracing assisted walking (ABAW) on 
the floor using a KAFO or AFO and rigid hemi-bar. 
Intensity: 5 d/wk; max. 45 minutes gait training and 45 
min. traditional PT, during 6 wk 
 

Over-ground walking 
endurance (max. 
distance until fatigue)  
and speed (2min walk)  
 
Measured at 2-wk 
intervals during the study 
(2, 4, 6 wk) 

PBWSTT and ABAW are equally effective 
gait training techniques except for a 
subset of patients with major hemisferic 
stroke who are difficult to mobilize using 
ABAW alone 

4 
failure at 
questions: 
3,5,6,7,9,11 

Nilsson et al. 2001 
 
 
 

RCT,  
 
multi-
centre 
design 
 

73 (36/37) 
8% drop-outs, 
66 (32/34) 
completed the 
training,  
and 
60 (28/32) 
completed the 
follow-up 

mean:  
55 y, 
range 
24-67 y 
 

First stroke, 
all types 
 
sub-acute: 
mean 19 d 
after stroke, 
range 8-56 d 
 

Yes   Intervention: Treadmill gait training with BWS vs gait 
training according the MRP  
E: initially 64% of patients using 30-64% BWS, 
gradually reduced till 0%  
C: gait training according to MRP on the ground 
Intensity:  5 d/wk, 30 minutes; median treatment time: 
67 d (range 3-19 wk) 

FIM, TMW, FAC, FMA 
and BBS, 
 
Assessments performed 
at discharge and at 10-
mo follow-up 

Treadmill training with BWS at an early 
stage of rehabilitation after stroke is a 
comparable choice to walking training on 
the ground  

7 
failure at 
questions: 
5,6,9 

Da Cunha et al. 
2001 

RCT 
 
 

15 (8/7) 
20% drop-outs, 
12 (6/6) 
completed the 
study 

mean: 
57.8 y 
+ 5.6 y, 
range 
44-75 y 

Type: ?  
 
sub-acute: 
mean 15.7 d 
after stroke  
+ 7.7 d 
 

Yes  Intervention: Supported treadmill ambulation training 
(STAT) vs Regular gait training on the ground  
E: initially 30% BWS,  progressively decreased till 0%  
C: regular gait training on the floor  
Intensity: 5 d/wk; 20 minutes until discharge usually  
2-3 wk (minimal of 9 sessions) 
 

Oxygen consumption, 
total workload and total 
time pedalling the bike 
 
Measured at discharge 
(2-3 wk after start 
training) 

Significant improvement was found in 
oxygen consumption during bicycle 
ergometry in the STAT intervention group 
compared to the regular therapy group. 
No other significant benefits in other 
physiologic or functional measures were 
found  

4 
failure at 
questions: 
3,5,6,8,9,11 

Sullivan et al. 2002 RCT 24 (8/8/8) 
17% drop-outs, 
20 (6/6/8) 
completed the 
follow-up 
 
 

mean: 
67 y + 
12 y, 
range 
34-81 y 

types: mca or 
basilar artery 
 
chronic: 
mean 25.8 
mo after 
stroke + 16 
mo 
 

Yes Intervention: BWSTT at different walking speeds   
E: two experimental groups E1: walking at fast speed: 
0.89 m/s and E2: walking at variable speeds: 0.22 
m/s, 0.45 m/s, 0.67 m/s and 0.89 m/s 
C: walking at slow speed: 0.22 m/s 
All groups: initially: mean 34% BWS in first session,   
progressively decreased till mean 13% in 12th 
session 
Intensity: 12 sessions over a 4-5 wk-period; each 
session included four 5-minute walking bouts, total 
time each session is 20 minutes 
 

TMW 
 
measured after the 6th 
and 12th session and at 
the 1- and 3-mo follow-
up 

Training at speeds comparable with 
normal walking velocity was more 
effective in improving SSV than training at 
speeds at or below the patient’s typical 
overground walking velocity. 

5 
failure at 
questions: 
3,5,6,8,9 

          
Trueblood 2001  
 
 
 

CCT 13 (8/5)  
 

mean: 
61.7y + 
10.8 y 
 

types: ? 
 
chronic: 
mean 9.8 mo 
after stroke; 
range 4.5-
19.6 mo) 

 No  Intervention: Treadmill gait training with PBWS and 
facilitation / feedback vs Treadmill gait training with 
PBWS and no facilitation / feedback  
E+C: initially max.40% BWS, gradually reduced till 0% 
Intensity: 3x/wk: max. 75 min. per session during 8 wk 
 

Temporal gait 
parameters, EMG, TBT, 
TGT and SMW 
 
Measured at the end of 
the 8-wk training 

PBWS treadmill may help normalize gait 
and improve balance in the person with 
chronic stroke 

6 
failure at 
questions: 
3,5,6,11 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  
 



Domain: Walking KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Treadmill training without Partial Body Weight Support [E.8] 

Grades of Recommendation: 1+2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Moseley et al. 
2003

SR n = 5 studies 
withouit BWSTT

Richards 1993
Liston 2000
Dean 2000
Laufer 2001
Ada 2002

- - - To assess the effectiveness of treadmill training with 
AND without BWS in the treatment of walking after 
sroke

Walking speed, 
dependency in walking

Overall, no statistically significant effect of 
treadmill training and body weight support 
was detected. However, among people 
who could walk independently, treadmill 
training with body weight support 
appeared to be more effective than other 
interventions at improving walking speed, 
but this conclusion was not robust.

-

Manning&Pomeroy
2003

SR n = 2 RCTʼs
Laufer 2001
Pohl 2002

2 single case st: 
Waagfjord 1990
Kendrick 2001

- - - Evaluating the research evidence for the effectiveness 
of treadmill retraining of gait after stroke

Gait velocity, gait 
endurance, balance and 
motor recovery

Although treadmill retraining of gait, 
especially with PBWS, might improve gait 
parameters and functional mobility, unless 
treadmill retraining is directed at improving 
gait speed it might be no more effective 
than conventional PT at improving gait 
parameters. This review suggests that 
there is little evidence as yet to justify 
changing clinical practice in favour of 
treadmill retraining of gait after stoke.

-

Barbeau 2003 CR n = 5 RCTʼs
Visintin ‘98
Kosak ‘00
Nilsson ‘01
Laufer ‘01
Sullivan ‘02

1 pre-exp :
Lennon ‘02

- - - Evaluating treadmill with and without BWS Walking speed The effect of locomotor training using 
BWS will lead to a more comprehensive 
and integrative approach in the 
development of rehabilitation approaches.

-

Richards et al. 
1993

RCT 27 (10/8/9)

27 of 215 
patients
submitted

mean:
69.1 y

iCVA

sub-acute:
mean 10 d +
1.9 d after 
stroke

Yes Intervention: Intensive Treadmill gait training vs 
Intensive conventional therapy vs Routine 
conventional, not intense therapy 
E:  early, intensive therapy on a treadmill and E2: 
early, intensive and conventional 
C: two control groups: C1: early, intensive and 
conventional therapy and C2: routine conventional, 
not intense therapy 
Intensity: E: 2 session/day (time: 1,74+ 0,15 hrs/d), 
C1: 2 sessions/day (time: 1,79 + 0,10 hrs/d), without 
locomotor activities and C2: 1 session/day (time: 0,72 
+ 0,10 hrs/d). During 5 wk for all groups.

FMA, BI, BBS and FMW

measured at 6 wk

Early muscle and early gait retraining 
facilitated gait recovery; no differences 
between conventional groups 

5
failure at 
questions:
3,5,6,8,9

Liston et al. 2000 RCT,

A-B cross-
over
design

18 (8/10) mean:
79.1 y
+ 6.8 y

all types

chronic:
days after 
stroke: ?

Yes Intervention: Treadmill re-training vs conventional PT
E+C: 4 wk baseline period and then in cross-over
design, 4 wk of treadmill re-training and 4 wk of 
conventional physiotherapy (randomised order)
Intensity: 3d/wk; each session lasting up to 60 min. 
during 12 wk (3 x 4-wk-period)

SST, TMW, OLST, 
NHPT and EADL,;

Measured weekly during 
the 12-wk study-period
and at 6 wk after ending

No difference between the effects of 
conventional physiotherapy and treadmill
re-training on the gait of patients with 
higher-level gait disorders associated with 
cerebral multi-infarct states

7
failure at 
questions:
3,5,6

7



Domain: Walking     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Treadmill training without Partial Body Weight Support [E.8]  

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Laufer et al. 2001 
 
 
 
 

RCT 
 

29 (15/14) 
14% drop-outs, 
25 (13/12) 
completed the 
study; 
29 of 71patients 
submitted in the 
study 
 

mean: 
68 y 
+7.7 y 
 

First stroke: 
iCVA and 
hCVA 
 
post-acute: 
mean:  
34.2 + 19.3 d 
after stroke 

Yes  Intervention: Treadmill training without PBWS vs Floor 
walking without PBWS  
E+C: gait training at a comfortable speed  
Intensity: 5d/wk during 3 wk (=15 sessions); 4-8 
minutes (excluding rest periods) 

FAC, SBT, TMW and 
gait parameters (stride 
length, % of swing and 
stance periods) 
 
measured twice at 3 wk 
interval (pre- and post 
intervention) 

Acute stroke patients with very limited gait 
abilities are well able to tolerate treadmill 
training without the use of BWS and 
treadmill training may be more effective 
than conventional gait training for 
improving some gait parameters  

6 
failure at 
questions: 
3,5,9,11 

Pohl et al. 2002 
 
 
 
 

RCT 60 (20/20/20)  
  
 
60 of 81 
patients 
submitted 
 

mean: 
59 y + 
11.7 y 
 

iCVA + 
hCVA 
 
post-acute: 
mean 16 wk 
after stroke + 
18.5 wk 

Yes  Intervention: Treadmill gait training vs conventional 
gait training  
E: two experimental groups: E1: speed-dependent 
treadmill training (STT) and E2: limited progressive 
treadmill training (LTT) 
C: conventional gait training (CGT) 
Intensity: All groups + 3x/wk, 30-45 min. during 4 wk 
(total 12 training sessions) 
 

TMW, cadance, stride 
length and FAC 
 
measured after 2 wk and 
at the end (4 wk) 
 

Structured STT (Interval training) in post 
stroke patients resulted in better walking 
abilities than LTT or CGT 

6 
failure at 
questions: 
3,5,6,9 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: Walking KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: FES [E.9]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Glanz et al. 1996 SR n = 4 RCTʼs
n = 132 patients 
Bowman (1979)
Winchester (1983)
Merletti (1978)
Levin (1992)

FES vs no FES

The study of Bowman evaluates the effect of FES at 
wrist extension, so Bowman is excluded in this table

FES promotes recovery of muscle 
strength after stroke. This effect is 
statistically significant 

-

Burridge et al. 
1998

CR n = 2 RCTʼs
n = 81 patients
Merletti1978
Burridge 1997 
and 2 reviews, 
6 case-studies,
1 cross-over;
2 retrospective and 
1 control study

A review of the literature published on common 
peroneal nerve stimulation for the correction of 
dropped foot

It is not clear what proportion of patients 
might benefit from functional electrical 
stimulation. There is, however, agreement 
that those who respond well experience 
sufficient improvement in the speed and 
quality of walking to increase 
independence significantly. 

-

Chae and Yu 1999 CR Using the 
studies and 
data of Glanz et 
al. 1996

Merletti et al. 1978 RCT 49 (24/25)
limited or 
absent
spasticity of
plantar flexors

mean:
56.1y +
13.6y,
range
14-80y

type : ?

post-acute :
mean 4.5 mo 
+ 3.3 mo 
after stroke,
range 1-15
mo

Yes Intervention: Additional FES and PT vs PT
Intensity: FES: 20 minutes/day for 6d/wk
traditional PT (Kabat + Bobath techniques) for 1 hrs/d
FES-characteristics: pulse duration  300 µs and 
pulses frequency was 30Hz; stimulation time was 1.5 
s. ON and 3 s. OFF
Electrodes: stimulation of peroneal nerve applied 
during walking or while sitting; 

Ankle dorsiflexion torque 
(Nm)

measured twice a week 
during 4 wk treatment

FES induced recovery of muscle force in 
hemiparetic subjects.

4
failure at the 
questions:
3,5,6,7,8,9

Cozean et al. 1988 RCT 36
11% drop-outs,
32 (8/8/8/8) 
completed the 
study,
with spastic, 
equines
problems

mean:
55.3y
(SD:?)

type: iCVA 
and hCVA

chronic:
mean
16 of 36 
patients > 1y 
after stroke

Yes Intervention: 4 randomly divided groups receive either 
control (=standard PT),FES,  BF or combined FES/BF
Intensity: All therapies: 3x/wk 30 minutes, during 6 wk;
BF/FES-group: 15 minutes BF and 15 minutes FES
FES-characteristics: ?
Electrodes: (FES): stimulation of anterior tibialis 
during swing phase and gastrocnemius during stance 
phase

Gait analysis: 
measurements of mean 
knee angle, ankle angle, 
cycle time and stride
length

measured bi-wk + 4wk 
after ending treatment 

Combined therapy with BF and FES 
resulted in improvements in gait.

6
failure at the 
questions:
3,5,6,9

Macdonell et al. 
1994

RCT 38 (20/18)
with ankle 
dorsiflexion
weakness:
MRC < 4

mean:
67y +
9y,
range
42-80y

type: all

sub-acute
mean 26d, 
range 11-45d

Yes Intervention: Additional FES and PT vs PT
Intensity: FES: 5d/wk, max. 30-40 min/d,  combined 
with exercise or functional activities 3 d/wk for 20 min. 
for 4 weeks and C: self-exercise program 5 d/wk and 
exercise or functional activities 3 d/wk for 20 
min.(4wk)
FES-characteristics: pulse duration  300 µs and 
pulses frequency was 30-50Hz; stimulation cycle was 
10s. ON and 30s. OFF
Electrodes: stimulation applied at peroneal nerve

BI, FMA-lower extremity 
and FAC

measured at 4 and 8 wk

Although this study found no conclusive 
evidence of benefit of FES plus physical 
therapy over physical therapy alone, the 
increased rate of improvement in FES-
treated patients is potentially significant 
and suggests that longer periods of 
treatment and follow-up may be required 
to demonstrate a therapeutic effect.

5
failure at the 
questions:
3,5,6,8,9

7



Domain: Walking      KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: FES [E.9] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Bogataj et al. 1995 RCT 20 (10/10) 
could stand 
independently 
or with the aid 
of a therapist 

mean : 
56.3y + 
10.3y 
range 
38-75y 

type : ? 
 
post-acute : 
mean 110d + 
64d after 
stroke 

Yes  Intervention: MFES vs conventional therapy; 
one group started with MFES for 3 wk and continued 
conventional therapy and the other group had the 
reverse sequence of therapies 
Intensity: one therapy session per day (0.5-1hrs), 
5x/wk during 6 wk 
FES-characteristics: stimulation sequence of the 
whole cycle: range 1-5 s.; repeated stimulation pattern 
of a 3s. stimulation train and 1 s. pause; pulse 
duration of 200 µs and frequency of 30Hz, max 
stimulation was limited to 50mA 
Electrodes: stimulation to peroneal nerve, soleus, 
hamstrings, quadriceps femoris, gluteus maximus and 
optionally triceps brachii; 
 

Gait speed, stride length, 
gait cadence and FMA 
 
measured at 3 and 6 wk 

The superiority of the MFES method as 
compared with conventional therapy was 
mainly attributed to the enhanced motor 
learning accomplished of MFES. These 
results, however, are preliminary, and 
further research is needed. 

6 
failure at the 
questions: 
5,6,7,9 

Burridge et al. 
1997 
 
 
 
 

RCT 33 
0.3% drop-outs, 
32 (16/16) 
completed the 
trial, 
drop foot and 
able to walk 
10m 
 
33 of 51 
submitted study 
 

mean: 
57y 
+11.5y 

type: ? 
 
chronic: 
mean 4.5y 
after stroke 
(SD:?) 

Yes  Intervention: Additional FES and PT vs PT 
Intensity: FES: min/d: ? , during 12-13 wk 
PT: 10 sessions of 1 hrs during first month of trial 
FES-characteristics: asymmetrical, biphasic pulses of 
300 µs duration at a frequency of 40Hz; stimulation 
parameters (ramp, timing duration and output levels) 
individually adjusted. 
Electrodes: the stimulator is the ODFS; stimulation 
applied at peroneal nerve 

TMW and PCI 
 
measured at 4-5 wk and 
at 12-13 wk 

Walking was statistically significantly 
improved when the ODFS was worn but 
no “carry-over” was measured. PT alone, 
in this group of subjects with established 
stroke did not improve walking 

6 
failure at the 
questions: 
4,5,6,7 
 
 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: Walking KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: EMG and Biofeedback [E.10]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Schleenbakker&
Mainous 1993

NB
Burnside =quasi
Wolf = quasi

SR n = 4 RCTʼs
n = 70 patients
(in SR totally 8 
RCTʼs, 4 of UE)

Basmajian et al.‘75
Burnside et al. ‘82
Wolf et al. ‘83
Cozean et al. ‘88

- - - Determine whether EMG/BF improves function after 
stroke

Gait analysis, gait cycle 
time and need for 
ambulation aids

EMG/BF may be a useful therapy for 
stroke patients, but unproven. 

-

Glanz et al. 1995 SR n = 6 RCTʼs;
n = 94 patients
(in SR totally 8 
RCTʼs, 2 of UE)

Hurd et al. ‘80
Basmajian et al.‘75
Cozean et al. ‘88
Mulder et al. ‘’86
Mandel et al. ‘90
John ‘86

- - - Additional BF-therapy was applied to a paretic limb vs 
standard PT

ROM Results of pooling available RCTʼs do not 
support the efficacy of biofeedback in 
restoring ROM in hemiparetic joints

-

Moreland et al. 
1998

SR n = 8 RCTʼs
n = 116 patients

Basmajian et al.‘75
Binder et al. ‘81
Burnside et al. ‘82
John’86
Mulder et al. ‘’86
Cozean et al. ‘88
Colborne et al. ‘93
Intiso et al. ‘94

- - - EMG/BF vs conventional physiotherapy for improving 
LE function in stroke patients

Ankle ROM, gait quality, 
ankle muscle strength, 
stride length, gait speed 
and ankle angle during 
gait

EMG/BF improving ankle dorsiflexor 
strength, but ankle ROM and stride length 
had small effect sizes and were not 
statistically significant

-

Basmajian et al. 
1975

RCT 20 (10/10)
with drop foot 
following stroke

mean:
50.7 y., 
range
30-63y.

type: ?

chronic:
mean 33.6 
mo after 
stroke, range
4-120 mo.

No Intervention: additional EMG/BF and PT vs PT
E: additional EMG/BF training plus gait training
C: gait training
EMG/BF-characteristics: audio- and visual feedback 
with patient seated in chair and knees in varying 
positions.
Intensity: 3d/wk; 40 min/session during 5 wk (15 
sessions)

Ankle AROM, ankle 
strength, gait quality

measured after 5 wk 
treatment

Addition of BF significantly increased 
ROM and strength of ankle dorsiflexion 

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,7,9,
10

Hurd et al. 1980 RCT 24 (12 / 12) mean:
57.6 y 
+ 18.7y

type: ??

postacute:
mean 77d. +
56d.  after 
stroke

Yes Intervention: actual EMG/BF vs simulated EMG/BF
E: received actual EMG/BF; visual and audio 
feedback to produce contractions of m. anterior tibialis
C: simulated (placebo) EMG/BF (same conditions)
EMG/BF-characteristics: audio feedback was given in 
the form of a constant pitched tone. Visual feedback 
in the form of a voltmeter whose scale of deflection 
could be adjusted to correspond to the range of the 
patients responses.
Intensity: 5d/wk; 20 min in 10-15 trials during 2 wk

AROM and muscle 
activity

measured at 2 wk after 
start treatment

No significant differences was found 
between actual EMG/BF and simulated 
EG/BF in AROM, measured in degrees, 
and muscle activity, measured in 
microvolts.

6
failure at the 
questions:
3,5,6,9

Mandel et al. 1990 RCT 37 (13 / 13 / 11) mean: type: all No Intervention: comparison of rhythmic positional BF or Active ROM (ankle) and The subjects receiving rhythmic positional 3

7



Domain: Walking     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: EMG and Biofeedback [E.10] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

 with various 
classifications of 
lower limb 
deficits and who 
no longer 
receiving any 
treatment aimed 
at improving 
their gait 
 
 

56.5 y. 
+ 13.4 
y., 
range 
22-80y. 

 
chronic: 
mean 32 mo.  
+ 24.3 mo. 
after stroke 
 

EMG/BF vs no-treatment.  
E: 2 experimental groups received standardized BF  
while sitting (knees at 70 degrees), long sitting 
(unsupported), standing and walking; difference 
between groups being the nature of BF (EMG or RP) 
in the second 6 wk -period:  
E1) EMG feedback during active ankle movements, 
E2) received RP feedback only at the precise points 
of heel-off and swing-through to reinforce the correct 
timing.   
C: no treatment during 12 wk  
EMG/BF-characteristics: auditory and visual feedback 
of EMG signals of calf and pretibial muscle activity. 
And RP feedback of ankle ROM, and during walking 
at precise points to correct timing events.  
Intensity: 2d/wk,  ?? min,  two periods of 6 wk each, 
total 24 sessions in 12 wk. 

gait speed 
 
measurements at 6 and 
12 wk and at 3 mo 
follow-up 

biofeedback significantly increased their 
walking speeds relative to other groups at 
12 wk and after follow-up (3 mo), without 
any increase in subjectively reported 
energy cost.  

failure at the 
questions: 
3,4,5,6,8,9, 
11 

Binder et al. 1981 
 

RCT 10 ( 5/ 5) 
able to walk 
with or without 
assistive device 

mean: 
? 

type: ? 
 
chronic: 
> 16 mo after 
stroke 
mean: ? 

No  Intervention: additional EMG/BF and standards PT vs 
standard PT 
E: additional EMG/BF incorporated into both mat and 
gait training exercises 
C: standard PT based on neuromuscular facilitation 
techniques (Rood, Kabat, Knott and Voss, 
Brunnstrom and Bobath). 
EMG/BF-characteristics: auditory and visual feedback 
into mat and gait, with electrodes at quadriceps, 
hamstrings, anterior tibialis and gastrocnemius. 
Intensity:  3 d/wk 30-40 min for 4 wk (12 sessions) 
and for 1 patient additional 12 sessions in next 4 wk  

AROM ankle 
dorsiflexion, ankle and 
knee angle, unilateral 
weight bearing , 50m. 
walk 
 
measured at 4 and 8 wk. 

EMG/BF may be an effective adjunct to 
therapeutic exercise for chronic 
hemiplegic patients in decreasing their 
ambulation time. Also the results 
suggested the existence of a rehabilitation 
potential in chronic hemiplegic patients. 
 

5 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,9 

Winchester et al. 
1983 
 

RCT 40 (20 / 20) 
with active 
extension of 
paretic knee 
 

mean:  
58.5 y.  
+11.5y. 

type: iCVA 
and hCVA 
 
post-acute: 
mean 52d. + 
39d. after 
stroke  

Yes  Intervention: additional combination of PFST+ES and 
PT vs PT 
E: PFST while patient was sitting on the knee 
exercise unit with knee in 90 degrees (30 min) and 
cyclical quadriceps femoris muscle stimulation (2 hrs) 
C: PT based on neuromuscular facilitation techniques, 
progressive resistive exercises and weight-bearing 
BF-characteristics: auditory and visual feedback when 
changing joint angle while voluntary knee extension 
Intensity: 5 d/wk during 4 wk; C: 30 min/d and 
additional PFST: 30 min/d and ES: 2 hrs/d  

AROM, PROM, knee-
torque, position sense 
and nominal spasticity 
scale 
 
measured at 4 wk and 
AROM and torque were 
measured weekly 

PFST is effective when used to augment a 
facilitation program for improving knee 
extension control in hemiparetic patients. 
No change was noted in the ability to 
extend the knees using isolated 
quadriceps femoris muscle control. 

4 
failure at the 
questions: 
3,5,6,7,8,9 
 
 
 

John 1986 
 
 

RCT 12 (6 / 6) 
with weakness 
of paretic LE 
 
60 patients 
were screened 
and 12 were 
selected (=20%) 

mean:  
48.3 y 
range 
17-63y. 

type: all 
 
post-acute: 
mean 75d. 
after stroke, 
range 12 -
280 d. 

Yes  Intervention: additional EMG/BF and PT vs PT in two 
phases. Groups received randomly allocated E1 + E2. 
E1: PT, sensory stimuli to paretic leg 
E2: EMG/BF applied to muscles of LE and PT; seeE1 
C: each patient acted as his/her own control 
EMG/BF-characteristics: auditory feedback (sound 
from machine) when voluntary contraction of healthy 
muscle. Facilitatory techniques employed by therapist 
to stimulate muscle activity at paretic site 
Intensity:  12-15 sessions in 3 wk (total 24-30 in 6 wk) 

Ashburn Scale (15 m. 
walk, climbing 7 stairs, 
active knee extension, 
knee angle) 
 
measured at 3 and 6 wk 

A 6 wk course of PT improves muscular 
function and ROM in patients with 
weakness due to a upper motor neurone 
lesions, but that these effects are not 
enhanced by EMG/BF 

2 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,8,9, 
10, 11 
 
 

Mulder et al. 1986 RCT 12 (6 / 6) mean:?  type: ?? No  Intervention: EMG feedback vs NDT. Ankle AROM and gait No significant differences between the two 3 



Domain: Walking     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: EMG and Biofeedback [E.10] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

 
 

without re-
acquiring the 
dorsiflexion 
function of ankle 
after stroke 
 

  
range 
34-68y. 

 
phase : ?? 
 
mean: ??  
after stroke  

E: received visual information concerning the 
electrical activity of the muscles under training to 
stimulate dorsiflexion of the paretic foot 
C: conventional PT based on NDT: regulation postural 
tone, reciprocal innervations of agonist and antagonist 
muscles  and coordination regulation 
EMG/BF-characteristics: visual feedback (EMG-signal 
of m. peroneus or m. tibialis anterior) in 3 conditions: 
1) sitting with knees flexed; 2) sitting with knees 
extended and 3) standing 
Intensity:  3d/wk; 40 min for 5 wk (15 sessions) 

velocity 
 
measured after at 5 wk 
(velocity) and AROM 
measured 6 times in 5 
wk (prior to session 
1,4,7,10, 13 and 
following 15 

methods failure at the 
questions: 
3,4,5,6,7,8,9 
 

Cozean et al. 1988 
 
 

RCT  36  
11% drop-outs, 
32 (8/8/8/8) 
completed the 
study, 
with spastic, 
equines 
problems 

mean:  
55.3y 
(SD:?) 

type: iCVA 
and hCVA 
 
chronic: 
mean  
16 of 36 
patients > 1y 
after stroke 

Yes   Intervention: 4 randomly divided groups received: 1) 
control (=standard PT); 2) FES; 3) BF; 4) FES/BF 
EMG/BF-characteristics: EMG-signals of anterior 
tibialis and calf muscles (voluntary dorsiflexion and 
relaxation gastrocnemius) in sitting and BF training of 
gait pattern. 
Intensity: all therapies: 3d/wk 30 minutes, during 6 wk; 
BF/FES-group: 15 minutes BF and 15 minutes FES 

Gait analysis: 
measurements of mean 
knee angle, ankle angle, 
cycle time and stride 
length 
 
measured 2-wk and 4wk 
after ending treatment 

BF alone appeared to be somewhat more 
effective than FES, but a statistically 
significant difference was not seen. 
Combined therapy with BF and FES 
resulted in improvements in gait. 

6 
failure at the 
questions: 
3,5,6,9 

Colborne et al. 
1993 
 

RCT, 
cross-over 
design 

8 
able to walk 
independent 
with or without 
waking device 

mean:? type: ? 
 
chronic: 
mean 17 mo 
after stroke 

Yes  Intervention: 3-period cross-over design with 3 
treatments: 1) EMG (soleus), 2) joint angle feedback 
(electro-goniometer) and 3) PT based on NDT + MRP 
EMG/BF-characteristics: auditory and visual BF from 
affected-side soleus muscle during walking 
Intensity: 2d/wk 30 min for 4 wk (8 sessions)  

ROM, stride length, 
stride time and velocity 
 
measured every period 
(4 wk) and 1 mo. after 
ending cross-over trial 

Both feedback methods improved gait 3 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,7,8,9 

Intiso et al. 1994 RCT 16 (8 / 8) 
with drop foot 
 
14 (8 / 6) 
completed the 
study (11% drop 
outs) 

mean: 
57.4 y. 
+15.4y. 
range 
40-85y 

type: first 
stroke 
 
chronic: 
mean 9.8 mo 
+ 9.3 mo 
after stroke  

Yes  Intervention: additional EMG/BF and PT vs PT 
E: phase 1: learning about the technique and in phase 
2: acoustic feedback with portable EMG/BF during 
walking 
C: treatment according to Bobath-method plus 
standard exercises for dorsiflexion of the foot 
EMG/BF-characteristics: BF at anterior tibialis muscle, 
20 isotonic contractions lasting 5 sec followed by 30 
sec rest with flexed knee (30 degrees) 
Intensity: 5d/wk 60 min for 2 mo (40 sessions) 

BI, CNS, AS, Adams 
scale, gait quality and 
kinematic parameters of 
gait 
 
measured at baseline 
and after the therapy 
program 

EMG/BF increased muscle strength and 
improved recovery of functional 
locomotion in patients with hemiparesis 
and drop foot after cerebral ischemia 

6 
failure at the 
questions: 
3,5,6,9 

Bradley et al. 1998 
 
  

RCT 
 

21 (12 / 9) 
 
23 admitted, 21 
started and 19 
completed the 
study (17% 
drop-outs) 

mean:  
58.5 y.  
+11.5y. 

type: first 
stroke 
 
post-acute: 
mean 36d +? 
after stroke  

Yes  Intervention: comparison of EMG/BF and PT vs 
placebo EMG/BF and PT to improve gait after stroke 
E: encourage active control at the hip, knee and 
ankle, improving weight transference to affected side 
by EMG/BF 
C: same techniques as E, but EMG/BF turned off and 
faced away 
EMG/BF-characteristics: facilitate or inhibit abnormal 
muscle tone via auditory and visual signals 
transmitted from electrodes placed over the 
appropriate muscles 
Intensity:  3 d/wk during 6 wk (18 treatments) 

MBS, MAS, sensation 
test, TMW, RMI and 
NEAI 
 
measured after 6 wk and 
3 mo (follow-up) 

No significant difference in the rate of 
improvement after stroke between the two 
groups. Although EMG/BF was provide 
little evidence to support the clinical 
significance of using EMG/BF to improve 
gait in the acute phase after stroke 

4 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,9,11 
 
 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: Walking KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Ankle-Foot Orthosis (AFO) [E.11]

Grade of Recommendation: 2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Beckerman et al. 
1996
(Arch Phys Med 
Rehabil)

Beckerman et al. 
1996
(Clin Rehabil) 

RCT

RCT,
same
study

60
(15/16/15/14),
able to walk, 
with spastic 
equino-varus
foot, 5 % drop-
outs, 57 
completed the 
study

median:
58y,
range
21-72y

type: first 
(iCVA and
hCVA)

chronic:
median 34 
mo  after 
stroke; range 
5-185 mo

Yes pp AFO in 5º dorsiflexion vs placebo (pp hinged) 
AFO, combined with thermo coagulation vs placebo 
thermo coagulation (2x2 factorial design)

Four treatment groups: 
TH/AFO; PTH/AFO; TH/PAFO; PTH/PAFO
during 3 months

Same 2x2 factorial design: different outcome

SIP-ambulation and 
walking speed (distance 
of 5.5 m)

measured at 6 and 15 
weeks after 
randomisation

Spasticity, FMA, walking 
speed (distance 5.5 m)

No support was found for the beneficial 
effects of either thermo coagulation of the 
tibial nerve or a polypropylene ankle-foot
orthosis in 5 degrees of dorsiflexion on the 
walking ability of stroke patients

No effect of the AFO could be demonstra-
ted. When the efficacy of TH and the AFO 
are judged in terms of functional abilities, 
however, the effects seem of little value.

7
failure at 
questions:
5,6,9

7
failure at 
questions:
5,6,9

Leung & Moseley 
2002

SR,
without
RCTs

n=0 RCTʼs, 
only non-
controlled (pre-
experimental
studies

Evaluate the effect of AFOs on adult hemiplegic gait Walking speed, stride 
length, cadence

The review suggests that AFOs may lead 
to immediate kinematic and temporal 
improvements in gait, but their effect on 
paretic lower limb muscle activity is 
inconclusive. The review highlights a lack 
of well designed RCTs.

-

Pomeroy &Tallis SR,
without
RCTs

n=0 RCTʼs, 
only non-
controlled (pre-
experimental
studies

Investigating the effects of orthoses These studies suggest that performance 
of movement (e.g. symmetry) might be 
improved if an orthosis is used with 
ambulant stroke patients.

-

Corcoran et al. 
1970

Pre-
experi-
ment

15
able to walk 
unassisted 1000 
feet;excluded if 
<15º passive 
ankle dorsiflexi-
on and clonus 
sustained > 5s.

mean:
45.1y,
range
11-56y

type: all

chronic:
mean 40.3 
mo  after 
stroke; range 
5-168 mo

- Subjects wearing braces for at least one week in 
random order: a) plastic brace, b) metal brace and c) 
no brace

Walking speed, stair 
climbing speed and 
oxygen consumption

measured each 
condition once

AFOs increased speed and efficiency of 
gait; choice of metal or plastic braces 
made no statistical significant difference in 
oxygen consumption, comfortable or 
maximal walking speed or stair climbing 
speed

-

Lehmann et al. 
1987

Pre-
experi-
ment

7
and the control 
group: 7 able-
bodied adults

aged
be-
tween
59-75y

type: all

chronic:
3-13y after 
stroke

- Comparing ambulation without orthosis and walking 
aids vs ambulation with orthosis: a) fixed angle 5º
dorsiflexion and b) fixed angle 5º plantarflexion (6 
trials for each walking condition)

Walking speed, cadence 
and step length

measured at each 
condition 6 trials

AFOs increases walking speed and 
normalize the heel strike duration through 
use of an optimally adjusted plantar 
flexion stop. An improperly adjusted 
orthosis may produce an exaggerated 
knee flexion moment resulting in knee 
instability

-

7



Domain: Walking     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Ankle-Foot Orthosis (AFO) [E.11] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Mojica et al. 1988 Pre-
experi-
ment 

8 
selection criteria 
not specified 

age  
be-
tween  
46-66y 

type: ? 
 
postacute: 
mean 20.7 
wk after 
stroke, range 
7-32 wk 

- Comparison of plastic AFO (ankle-angle not specified) 
vs barefoot 

Walking speed, stride 
length, cadence, body 
sway and centre of foot 
pressure 
 
measured each 
condition once 

No correlation between the improvements 
in body sway and walking capacity. The 
AFO compensated only for the instability 
of the ankle joint but not for the 
dysfunction of central nervous system 
after the stroke 

- 

Burdett et al. 1988 Pre-
experi-
ment 

19 
able to walk 
unassisted or 
with a cane 

mean: 
61.9y + 
10.7 

type:  
 
postacute: 
mean 115 
days + 109 
after stroke 

- Comparing walking with ‘air-stirrup’-brace vs no brace 
vs AFO 

Walking speed, stride 
length and time and 
other gait characteristics 
 
measured each 
condition once 

Gait speed, time and distance 
characteristics were not affected by either 
type of brace, except that paretic-side 
step-length increased in small, but 
statistically significant, amount with use of 
either brace. 
 

- 

Wong et al. 1992 Pre-
experi-
ment 

6 
able to walk  
without a cane, 
but with some 
hemiple-gic gait 
(Brunnstrom ‘s 
stage III to IV)   

mean:? type: ? 
 
chronic:  
mean ?, 
range 1-7 y 
after stroke 

- Subjects walking without any orthosis, with anterior 
AFO and with posterior AFO (Teufel style) 

Gait characteristics, 
 
 
measured once at each 
condition 

Gait pattern did improve by AFO-fitting, 
especially from the foot pressure 
distribution, but no significant difference 
between the two types of AFO was found  

- 

Hesse et al. 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hesse et al. 1999 

Pre-
experi-
ment 
 
 
 
 
 
 
Pre-
experi-
ment 

19 
able to walk 
20m barefoot 
 
 
 
 
 
 
21 
able to walk 
20m barefoot 

mean: 
55.2y + 
range 
30-79y. 
 
 
 
 
 
mean: 
58.2y + 
range 
30-79y. 

type: all 
 
postacute: 
5.1 mo after 
stroke, range 
1.5-16 mo. 
 
 
 
type: all 
 
postacute: 
4.9 mo after 
stroke, range 
1.5-16 mo 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Comparison of particular type of frequently prescribed 
AFO (‘Valens Calliper’) vs firm shoes 
 
 
 
 
 
 
 
Comparison of particular type of frequently prescribed 
AFO (‘Valens Calliper’) vs barefoot 

RMA, walking velocity, 
stride length, initial 
double stance duration 
and gait line of the non-
affected foot 
 
measured once at each 
condition 
 
Walking velocity, stride 
length, cadence, gait 
symmetry, vertical 
ground reaction forces, 
and EMG 
 
measured once at each 
condition 

Shoes and orthosis showed improvement. 
With the orthosis the following variables 
showed an even more marked 
improvement: walking velocity, cadence, 
stride length and gait-line of the non-
affected foot 
 
 
 
The orthosis led to a more dynamic and 
balanced gait, with enhanced functional 
activation of the paretic hemiparetic 
vastus lateralis muscle. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Dieli et al. 1997 Pre-
experi-
ment 

3 
able to walk at 
least 10m. 
without a cane 

mean:? type: all 
 
chronic:  
within 19 mo 
after stroke 

- Comparison of prefabricated posterior leaf-spring 
AFO and plantarflexion-stop dynamic AFO   

Walking speed, stride 
length, cadence, stance 
time, swing time, single-
limb support (%) 
measured once at each 
condition 

Increase in walking speed and increase in 
stride length and cadence with both AFO’s 
but slight decrease in cadence with 
posterior leaf-spring AFO. 

- 

Chen et al. 1999 Pre-
experi-
ment 

24 
able to walk and 
could stand 
without support 
for 60s. 

mean:  
58.9y + 
9.5 y 

type: all 
 
chronic:  
median 13 
mo after 
stroke, range 
3-120 mo 

- Wearing anterior AFO vs not wearing anterior AFO 
during two postural stability tests to evaluate the effect 
on static and dynamic postural stability. 

PSI and BWD 
(computer 
measurement) 
 
measured once at each 
condition 
 

The significant effects of the anterior AFO 
in long-term hemiplegic subjects were on 
lateral shifting and weight bearing through 
affected leg after weight shifted to the 
affected side. Postural sway, postural 
symmetry, and anterior-posterior weight 
shifting were not significantly affected 

- 



Domain: Walking     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Ankle-Foot Orthosis (AFO) [E.11] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Tyson and 
Thornton 2001 

Pre-
experi-
ment 

25 
were able to 
weightbear and 
stand 
plantargrade in 
both heels, and 
able to walk 

mean: 
49.9y 

type: all 
 
chronic: 
mean 8.3 mo 
+ 5.5y 

- Subjects walking with and without the hinged AFO in 
random order. 
(AFO has metal ankle joint and adjustable plantar 
flexion stop, to prevent plantar flexion but allowed full 
dorsiflexion 

FAC, step and stride 
length, symmetry of step 
length, velocity and 
cadence 
 
measured  1 month after 
hinged AFO was fitted 

The hinged AFO improved objective 
measures of gait impairments and 
disability and patients were positive about 
it. 

- 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  
 



Domain: Walking KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Walking-aids [E.12]

Grade of Recommendation: 3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Waldron & 
Bohannon 1989

Pre-
experi-
ment

20
could ambulate 
independently
with an 
unilateral
assistive device

mean
63.2 +
10.1 y

type: ?

post-acute:
mean 130 +
212d. after 
stroke,
median 57d.

- Comparing the effect of changing 4 cane conditions 
on the WBR (no cane and cane-elbow 20, 30, 40 
degrees, respectively)

Lower extremity weight 
bearing and cane force

measured by 3 digital 
bathroom scales

The WBR did not differ in the four cane 
conditions. The use of a cane will not 
result in greater weight bearing  asym-
metry in favour of the non-paretic lower 
extremity during bilateral stance. Clinici-
ans, therefore, should rely on criteria other 
than weight bearing during comfortable 
standing when deciding whether to 
provide a cane for patients with stroke

-

Tyson & Ashburn 
1994

Tyson 1994

Pre-
experi-
ment

same
study

20
able to walk 
independently
(with or without 
a walking aid)

same

mean
61.1 +
6.5 y

same

type: all

chronic:
mean 27.6 +
50.8 mo after 
stroke,
range 3-204
mo

same

-

-

Subjects walk in randomised order with a stick, a 
tripod and without a walking aid

Comparing the relationship between symmetry and 
gait performance and the influence of different walking 
aids

Gait velocity and other 
gait parameters

Gait velocity, symmetry 
and other gait 
parameters

None of the aids emerged as producing 
the best gait. The severity of hemiplegia 
was an important determinant of the 
subjectsʼ response to different walking 
aids. For people with a relatively mild 
hemiplegia (ʻgood walkersʼ) the use of an 
aid was either detrimental or had no effect 
on gait, whereas for those with a more 
severe hemiplegia (ʻpoor walkersʼ) the use 
of an aid had a beneficial effect on gait.

There is no indication for a strong 
relationship between type of walking aid 
and gait symmetry

-

-

Lu et al. 1997 Pre-
experi-
ment

10
able to stand 
with or without 
cane for more 
than 30 s.

mean
59 + 7y

type: ?

chronic:
mean 49 mo 
after stroke, 
range 4-126
mo

- Patients stand and walk with a cane at two different
lengths (greater trochanter or distal wrist crease)

Force plates (standing 
stability and walking 
stability)

measured once at each 
condition

Standing stability is of stroke patients is 
improved by using canes, especially by 
using a cane at wrist crease, although no 
significant influence of using canes on the 
walking stability was detected. Based on 
the results of this study, the vertical 
distance from the wrist crease to the 
ground is recommended as the 
appropriate cane length for stroke 
patients.

-

Tyson 1998 Pre-
experi-
ment

15
able to walk 
independently
(with or without 
a walking aid)

mean
59.7 +
6.3 y

type: first 
stroke

chronic:
median 8 mo 
after stroke, 
range 3-43
mo

- Subjects walk in randomised order with a normal 
height stick, a high stick and a  tripod

The subjects acted as their own controls, the only 
variable that changed during testing was the type of 
walking aid.

Velocity, gross function 
section of RMA, 
%bodyweight taken 
through the aid, aid 
contact time, placement 
of the aid, lateral shift of 
pelvis when weight 
bearing

measured once (mean of 
3 times) for each 
different walking aid

Different types of aid did not influence the 
amount of support taken by hemiplegic 
subjects. These results contradict the 
beliefs of many neurological 
physiotherapists in Britain and the clinical 
implications are discussed.

-

7



Domain: Walking     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Walking-aids [E.12] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Hesse et al. 1998 Pre-
experi-
ment 

22 
(16 CVA+6 TBI) 
able to walk by 
themselves at 
least with verbal 
support by a 
therapist 

mean 
56 + , 
range 
28-69y 

type: 
ischemic 
MCA 
 
post-acute:   
mean 2.2mo,  
range 1.3-3.8 
mo 

- Comparing in random order: 1) walking without any 
assistance, 2) walking with a walking stick and 3) 
walking while facilitated by a therapist 

Velocity and other gait 
parameters, symmetry 
ratios, muscular activity  
 
measured each 
condition once 

Walking pattern became more balanced in 
conjunction with facilitation of various 
weight bearing muscles during the 
therapeutic intervention.   

- 

Tyson 1999 Pre-
experi-
ment 

20 
able to walk at 
least 10m 
independently 
without a 
walking aid 
 

mean 
61 + 
6.5 y 

type: first 
stroke 
 
chronic:   
median 10 
mo after 
stroke,  
range 3-144 
mo  

- Subjects walk in randomised order with a walking 
stick, a tripod and without a walking aid  

Lateral and vertical 
movements of the trunk 
(measured with 3-
dimensional movement 
analysis system) and 
velocity on 5m walkway 
 
measured once (mean of 
3 times) for each 
different walking 
condition 

The use of walking aids and the type of 
walking aid did not affect the subjects’ 
trunk movements or walking stability 

- 

Kuan et al. 1999 Pre-
experi-
ment 

15  
independent 
ambulation at 
least 10m with a 
walking aid ; 
referencegroup: 
9 age-matched 
healthy subjects 

mean 
56.9 y, 
range 
32-73y 

type: iCVA 
and hCVA 
 
post-acute:   
mean 9.8 w 
after stroke,  
range and 
SD:? 

- Comparing the effect of walking with and without a 
cane 

Velocity and other gait 
variables 
 
measured once at each 
condition with a six 
camera computerized 
motion analysis system 

Stroke patients walking with a cane 
demonstrated more normal spatial 
variables and joint motion than did without 
a cane 

- 

Laufer 2002 Pre-
experi-
ment 

30 
able to stand 
independently 
without external 
support for at 
least 30s.; 
referencegroup: 
20 age-matched 
healthy subjects 

mean 
71.2 + 
7.0 y, 
range 
59-89y 

type: first 
stroke 
 
post-acute:   
mean 77 + 
62d. after 
stroke,  
range 18-210 
days 

- Subjects stand in randomised order with a one-point 
cane, with a four-point cane and without a cane 

SI, % of total weight 
borne by unaffected and 
affected limb and by the 
1- or 4-point cane 
 
 
measured under the 3 
different conditions 
during 30s. 

A four-point cane increases stability of 
moderately involved hemiparetic patients 
during stance more than a one-point cane. 
The noted shift of weight toward the 
walking aid does not adversely affect 
weight bearing on the paretic limb 

- 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
 
  



Domain: Walking KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Limb-overloading of Lower Extremity [E.13] 

Grade of Recommendation: 2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Pomeroy et al. 
2001

RCT 24 (12 / 12),
were able to 
walk 10 m

mean:? type:

chronic:
mean: > 6 
mo after 
stroke

Yes Intervention: weighted garments vs no weighted 
garments
E: wearing weighted garments are worn on the paretic 
site only (at wrist, biceps, thigh, ankle, pelvis and 
shoulder girdle); they walked during 10 minutes within 
the room; at the end of this 10-minutes period the 
weight in each garment was reduced to a third and 
the subject was instructed to wear the garments on a 
daily basis. 
C: wearing no weighted garments
Intensity: 6 wk on daily basis

BBS, gait (instrumented 
walkway): velocity and 
symmetry parameters

measured before 
randomization (wk 1) 
and after the intervention 
(wk 7), both: not wearing 
garments)

There is no evidence that stroke patients 
who wore weighted garments showed no 
change in balance and gait. 

7
failure at the 
questions:
5,6,9

Kollen et al. 2000 Single-
subject
design
A-B-A-B-A

3
ambulate
independently
without walking 
aids; BFM stage 
3 or 4 in LE

mean:
59y

type: iCVA

chronic:
mean: 43 mo 
after stroke

- Intervention: walking with and without weight cuffs; 5 x 
10m in A-phase and 3 x 10 m in B-phase. This 
procedure was repeated for 5 consecutive days. 

Walking speed (TMW)

measured on 5 days.

Although gradual improvements in
comfortable walking speed between 
subsequent days were found the present 
pilot study did not demonstrate favourable 
group effects on comfortable walking 
speed as a result of limb overloading.

-

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.
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Domain: Walking KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Extern Auditive Rhythmes [E.14]

Grade of Recommendation: 2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Pomeroy&Tallis
2000

SR n = 3 studies
n = 65 patients 
Mandel (1990)
Thaut (1997)
Prassas (1997)

What is the existing evidence of external rhythmic 
pacing?

Mandel et al. 1990 RCT 37 (13 / 13 / 11)
with various 
classifications of 
lower limb 
deficits and who 
no longer 
receiving any 
treatment aimed 
at improving 
their gait

mean:
56.5 y. 
+ 13.4 
y.,
range
22-80y.

type: all

chronic:
mean 32 mo. 
+ 24.3 mo. 
after stroke

No Intervention: comparison of additional rhythmic 
positional BF and EMG BF vs no-treatment.
E: 2 experimental groups received standardized BF 
sessions during 6 wk while sitting, standing and 
walking; difference between groups being the nature 
of BF (EMG or RP) in the second 6 wk -period:
E1) EMG feedback during active ankle movements, 
E2) received RP feedback only at the precise points 
of heel-off and swing-through to reinforce the timing.
C: after assessment no treatment during 12 wk 
RP-characteristics: the frequency of pacing, in cycles 
per second, was set upon the rate of alternation of 
dorsiflexion and plantar flexion excursions. 
Intensity: 2x/wk,min=?, 2 x 6 wk; 24 sessions in 12 wk

Active ROM (ankle) and 
gait speed

measurements at 6 and 
12 wk and at 3 mo 
follow-up

The subjects receiving rhythmic positional 
biofeedback significantly increased their
walking speeds relative to other groups at 
12 wk and after follow-up (3 mo), without 
any increase in subjectively reported 
energy cost. 

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,8,9,
11

Thaut et al. 1997 RCT 20 (10 / 10)
with lower limb 
spasticity

mean:
73.3 y. 
+ 7.5 y. 

type: iCVA 
and hCVA

sub-acute:
mean 16 d. +
4 d. after 
stroke

Yes Intervention: comparison of additional rhythmic 
auditory stimulation and conventional PT vs 
conventional PT
E: gait training by using a metronome or specifically 
prepared music tapes played over headsets. 
C: conventional PT for gait training based on NDT 
RAS-characteristics: the rhythm frequency was 
matched to the gait cadence of the patient for the 1st

quarter of the session; during 2nd and 3rd the 
frequency increased 5-10% and the last quarter was 
spent with RAS intermittently faded to train for 
independent carry-over of improved gait patterns.
Intensity: 2x/d,  30 min. each, 5d/wk for 6 wk

Stride parameters, BI, 
FMA and BBS

measured at 6 wk

RAS is an efficient tool to enhance efforts 
in gait rehabilitation with acute stroke 
patients. Rhythmic facilitation of gait 
training significantly improved gait velocity 
and stride length relative to gait training 
without rhythmic facilitation. There is also 
an improvement of stride symmetry, but 
this was not significant different.

3
failure at the 
questions:
3,5,6,7,8,9,
11

Grade C
Prassas et al. 1997 Pre-

experi-
ment

8
with hemiparetic 
gait patterns

mean:
69.6 y. 
+ 11 y., 
range
49-87y

type: all

chronic:
mean 7.8 mo 
+ 7.2 mo 
after stroke, 
range 2-24
mo

- Intervention: to investigate the effect of auditory 
rhythmic cuing on gait kinematic parameters. 
E: walking on the walkway in a comfortable tempo. 
Then 3 min rest and after that 1 min. walking at the 
beats of the music. C: no control group 
RAS-characteristics: tempo of music was set at each 
patientʼs gait cadence by matching the number of 
accentuated musical beats per min to the number of 
steps per minute. 
Intensity: testing period of 5 wk, testing sessions 
approximately 2 wk apart from each other.

Stride parameters

measured 3 times in 5 
wk.-testing period; 
approximately 2 wk apart 
from each other.

Auditory rhythmic cuing had an 
entrainment effect on hemiplegic gait. The 
stride lengths and hip joint ROM of the
affected/ non-affected sides became more 
symmetrical and the COM vertical 
displacement decreased.

-

Schauer et al. Pre- 12 stroke pa- mean:? type: ? - Intervention: evaluation the effect of music on gait Stride parameters The individual synchronisation -
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Domain: Walking     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Extern Auditive Rhythmes [E.14] 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

1996 
 
 

experi-
ment 

tients with mild 
leg paresis; re-
ference group: 
12 healthy 
subjects 
 

range 
35-64y. 

 
chronic: 
mean  
after stroke:? 

symmetry in stroke patients walking on the treadmill 
E+C:  1) 10m floor walking; 2) “tappen” with feet on 
music rhythm; 3) treadmill walking without music and 
4) treadmill training with music 

 
measured once 
 

performance during walking to music 
correlates to that during foot tapping 
exclusively in the group of healthy 
controls. 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.  



Domain: KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Therapeutic positioning of paretic shoulder [F.2]

Grade of Recommendation: 2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Dean et al. 2000 RCT 28 (14 / 14)
with MAS-UE
< 5 points and 
PROM of 
shoulder
abduction and 
flexion > 90 
degrees

23 completed 
the study (17% 
drop-outs )

mean:
58 y +
11y,
range
44-81y

type: ?

post acute:
mean 34d +
12d
after stroke, 
range 16-65d

Yes Intervention: prolonged positioning of shoulder and 
multidisciplinary rehabilitation vs multidisciplinary 
rehabilitation
E: multidisciplinary rehabilitation and prolonged 
positioning of the affected shoulder in 3 positions 
(each 20 min): 1) lying supine, shoulder in max. 
tolerable abduction and external rotation, elbow 
flexed; 2) lying supine, shoulder abduction to 90 
degrees, max. tolerable external rotation, elbow 
flexed; and 3) sitting, shoulder forward flexed 90 
degrees, elbow extension, wrist extension and a 
cylinder in hand.
C: multidisciplinary rehabilitation
Intensity: 60 min; 5x/wk during 6 wk 

Resting pain (VAS), pain 
on dressing, pain-free
active abduction and 
passive external rotation 
range

measured at baseline 
and after 6wk

The effect of the positioning protocol on 
shoulder pain and stiffness remains 
unclear. The differences between the 
groups were not statistically significant, 
however, because of low statistical power 
the results are inconclusive.

7
failure at the 
questions:
5,6,8

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.
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Domain: KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Stretching and reflex-inhibitory patterns [F.3]

Grades of Recommendation: 2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Steultjens et al. 
2003

SR n= 2 RCT
n= 39 patients
Rose&Shah 1980
Langlois et al 1991

Also 2 CCTs
McPherson 1985 
Poole 1990

And 1 pre-expe-
riment:
Gracies 2000 

- - - Evaluating splinting on the muscle tone. Spasticity There is insufficient evidence that splinting 
is effective for decreasing muscle tone. 

-

Kollen and 
Kwakkel 1995

CR n= 1 RCT
n= 16 patients
Carey 1990
And pre-expe-
rimental designs 
and studies 
included only other 
diagnosis (i.e. TBI) 

- - - Evaluating evidence of reflex inhibiting patterns,
immobilisations and manual stretching on spasticity

- ʻSlow stretchʼ techniques seems to be 
effective to AROM and PROM. 
The effects of RIP are arbitrary.

-

Rose and Shah 
1980

RCT 30 ( 10/ 10/ 10)
with spastic 
wrist flexors

mean:
64 y, 
range
34-87y.

type: ?

post-acute:
< 6 mo after 
stroke

No Intervention: comparing the immediate effects of 
dorsal, volar splints vs no splints in reducing 
hypertonicity in wrist flexors
E1: static dorsal splint application 
E2: static volar splint application
C: no splints
Intensity: splints were applied and worn for 2 hours

PROM, angle point of 
stretch reflex, resistance 
to passive wrist 
extension and force of 
spontaneous wrist 
flexion.

measured before and 
after 2 hrs intervention

A significant reduction of hypertonicity 
following both dorsal and volar splint 
application on the passive range of motion 
and resistance to passive extension 
measures. No significant reductions in 
hypertonicity were noted on the angle of 
point of stretch reflex measure, and on the 
force of spontaneous flexion measure 

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,7,10,
11

Carey 1990 RCT 16 (8 / 8)
at least 20 
degrees of 
voluntary finger 
extension and 
spasticity

mean:
55.4y +
14.7 y

type: all

chronic:
mean 6 y + 6 
y after stroke

Yes Intervention: manual stretching vs no therapy
E: manual stretch: subject sat in chair with forearm 
stabilized, midway between pronation and supination, 
on a table. Index finger was inserted into a ring and 
connected to a load cell
C: no therapy
Intensity: once 5 minutes

JMTT, FTT and EMG 

measured before and 
after stretching

Manual stretch applied to spastic extrinsic 
finger flexor muscles improves control of 
finger-extension movement but does not 
improve control of isometric finger-
extension force.

5
failure at the 
questions:
3,5,6,7,9

Langlois et al. 
1991

RCT 9 ( 3 / 3 / 3 ) 
with spastic 
hemiplegia

mean:
64.2 y 
range
46-78y

type: all

chronic:
mean: 6.3 
mo after 
stroke

Yes Intervention: investigate the effects of a finger 
spreader on the spastic musculature of the wrist
E1: wearing schedule 6 hours per day
E2: wearing schedule 12 hours per day
E3: wearing schedule 22 hours per day
Intensity: each day during 4 weeks

Spasticity: torque motion 
analyser

measured before and 
after 2 and 4 weeks of 
intervention

The greatest change in the level of 
spasticity was measured in the group 
wearing the splint for 22 hours. However, 
this trend was not statistically significant. 

3
failure at the 
questions:
4,5,6,7,8,10,
11

McPherson et al. 
1985

CCT 8 (4 / 4 ) mean:
76.8 y 
range
67-86y

type: ?

chronic:
> 12 mo after 
stroke

No Intervention: splinting vs PROM-exercises in reducing 
passive component of hypertonus.
E: dynamic splint (mold plastic) at dorsal surface of 
fore arm and fingers  with inserted metal stays 
between fingertips and wrist joint. Splints allow 

Force of hypertonus 
(Spring-weighted Scale 
0-4.5 kg)

measured in each week 

Data demonstrated that a significant 
reduction of hypertonus occurred among 
the splinted group but not the PROM 
group.

3
failure at the 
questions:
2,3,5,6,7,9,
11
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Domain:     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Stretching and reflex-inhibitory patterns [F.3] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

movements in flexion, extension, abduction, and 
adduction of digits and flexion and extension of wrist. 
C: PROM-exercises 3 d/wk using a prolonged stretch 
technique in fully extended position for 60 sec for 
each 5 repetitions. PROM were provided just before 
the regular PT treatment.  
Intensity: splinting for 5 weeks; for 1 hrs, 3 day/wk   

of 6 weeks during 
intervention 

 

          
Gracies et al. 2000 Pre-

experi-
mental 
study 

16 
with flexor and 
pronator 
spasticity in 
upper limb 
caused by 
stroke 

mean: 
65 y, 
range 
38-85y 

type: ? 
 
post-acute: 
mean 11 wk 
+ 9 wk after 
stroke, range 
3-36 wk 

- Intervention: 2 conditions: wearing Lycra-garments vs 
not wearing garments on 2 different days.   
Garments are custom made, it incorporates á series 
of circumferential Lycra segments, sewn together 
from the top to the bottom of a sleeve. Also wearing a 
custom-fitted glove splint made of Lycra, designed 
with 2 semiflexible plastic sticks in the glove, 
extending from midforearm on the palmar aspect to 
the palm of the hand. This plastic boning strongly 
opposed wrist flexion. 
Intensity: wearing the garment for 3 hours.  

Spasticity (Tardieu 
scale), AROM, PROM, 
proprioception, comfort, 
and LBT  
 
measured before and 
after the 3 hours 
intervention 

Lycra garments designed to produce 
continuous stretch of spastic muscles 
when worn for several hours each day, 
have splinting and anti-spastic effects on 
wrist and fingers in patients with 
hemiplegia. 

- 

Bressel and 
McNair 2002 

Pre-
experi-
mental 
study 

10 
with spasticity 
and without 
contractures 

mean: 
64.6y, 
range 
53-76y 

type: all 
 
chronic: 
mean 6.7 y 
after stroke, 
range 1-24y 

- Intervention: 2 conditions (static and cyclic) stretching 
in randomised order. Only within-subject 
comparisons.  
Static calf stretching: the paretic foot was moved at a 
rate of 5 degrees/second from 10 degrees of plantar 
flexion (neutral) to 80% of patients maximal passive 
dorsiflexion angle.  
Cyclic calf stretching with continuous passive ankle 
joint motion (CPM) between neutral and 80% of 
patients maximal passive dorsiflexion angle was 
performed. The angular velocity of the foot during the 
cyclic stretch was 5 degrees/second.   
Intensity: both conditions in random order 30 minutes, 
separated from each other by 1 week.  

Stiffness, Torque 
relaxation and TMW 
 
measured before and 
after 30 minutes 
sessions stretching 

Ankle joint stiffness decreases after both 
prolonged static and cyclic stretches; 
however, neither technique appears to be 
better at reducing stiffness in people with 
stroke. Torque relaxation is greater after 
static stretching than after cyclic 
stretching, while walking speed does not 
appear to be influenced by the stretching 
treatments 

- 

Dickstein and Pillar 
1983 

Pre-
experi-
mental 
study 

27 
biceps brachii 
(N=15) and 
medial 
gastrocnemius 
(N=12) 
 

mean:? type: ? 
 
mean ? after 
stroke 

- Intervention: RIP of non-exercising limb, while the 
ipsilateral limb is being exercised. Biceps brachii of 15 
patients is recorded during performance of lower 
extremity exercise, and from the medial 
gastrocnemius muscle of 12 patients during 
performance of an upper extremity exercise. Each 
muscle was examined six times in the same session: 
three of these repetitions being conducted in a RIP, 
the other three in a neutral position. Highest EMG-
recordings reported and compared. 
Intensity: 1 session.  
 

EMG 
 
Measured 6 times (3x in 
RIP and 3x in neutral 
position)  

The results did not point to a definite 
relationship between the RIPs and the 
electrical activity of the test muscles. 
Bobath's claim that there exists a 
consistent trend relating RIPs to reduction 
of muscle tone is therefore placed in 
doubt. 

- 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
 



Domain: KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Somatosensory function [F.4]

Grade of Recommendation: 3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Yekutiel & 
Guttman, 1993

CCT 39 (20 / 19)
with persisting 
sensory deficit 
in the hand

mean:
65.5 y, 
range
44-81y

type: all

chronic:
mean 6.2 y 
after stroke, 
range 2-18 y 

Yes Intervention: sensory re-education vs no treatment
E: sensory re-education, i.e. identification of letters
drawn on the arm and hand; “find your (plegic) thumb” 
blindfolded; discrimination of shape, weight and 
texture of objects or materials placed in the hand
C: no therapy
Intensity: 45 min at home; 3x/wk during 6 wk

4 sensory tests: Location 
of touch; Sense of elbow 
position; 2-PD and 
Stereognosis

measured at baseline 
and after 6wk

The treated group showed large and 
significant gains on all sensory tests. 
Somatosensory deficit can be alleviated 
even years after stroke.

4
failure at the 
questions:
3,5,6,7,9,11

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.
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Domain: KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Air splints and wrapping of paretic extremity [F.5]

Grades of Recommendation: 2+3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Poole et al. 1990 RCT 18 ( 9 / 9 )
were able to 
imitate
movements
and/or follow 
commands

mean:
70 y., 
range
55-82y.

type: ?

time since 
onset stroke: 
?

No Intervention: traditional OT + inflatable splints 
(Johnstone) vs traditional OT + no splinting
E: inflatable pressure splints and shoulder exercises 
(elevated to 90 degrees shoulder flexion with full 
elbow extension and as much shoulder external 
rotation as possible without pain.
C: not specified therapy (no inflatable splint treatment)
Intensity: 5 d/wk for 30 min/d during 3 wk

FMA, pain and sensation

measured at 3 wk after 
start treatment

No significant differences in mean change 
in upper extremity sensation, pain and 
motor function from week 0 to week 3 
between the splint and non-splint groups.

5
failure at the 
questions:
3,5,6,7,9

Robichaud et al. 
1992#

Pre-
experi-
mental
study

8 stroke 
patients (and 18 
non-disabled
subjects)

mean#:
54 y., 
range
26-76y.

type: ?

chronic#:
16 mo + 19 
mo after 
stroke, range 
6-60 mo

- Intervention:  evaluate the effect of an air-splint
applied to the hemiplegic leg (soleus muscle); patients 
lying prone with hip in 0 degrees of extension and 
abduction, the knee placed in 20 degrees of flexion 
and the ankle joint was freely poisoned in plantar 
flexion. Electrodes were placed over the dorsal 
surface of posterior calf to measure EMG-signals
(Hoffman-reflex).
Intensity: Air-splint manually inflated (pressure within 
range of 36.7 to 40.8 mm Hg for 5 minutes; after that 
the air-splint was deflated. EMG recordings were 
made for additional 5 minutes.

EMG, Hoffman-reflex
(H-reflex)

measured at 1, 3 and 5 
minutes after inflation 
and at 1,3 and 5 minutes 
after deflation of the air-
splint

None of the post pressure measurements 
were statistically different from the 
baseline value. A statistically significant 
difference was demonstrated between the 
nondisabled subjects and the  subjects 
with CVA at the first minute of pressure 
release. Air-splint pressure may be useful 
when a temporary decrease in muscle 
reflex activity is a therapeutic goal.

-

Twist, 1985 Pre-
experi-
mental
study

4
with increased 
muscle tone 
and decreased 
PROM

mean:
40 y, 
range
18-65y

type: ?

chronic:
mean
between 6 
and 9 mo 
after stroke 

- Intervention: examine the effect of wrapping on ROM,
The spastic UE is wrapped with elastic 4-inch
bandages from the wrist to the axilla in a figure-of-
eighth form to prevent impedance of circulation. A 
glove was applied to the hand.
Intensity: wrapped for 3 hrs on a outpatient basis 
3x/wk on alternating days.

PROM and videotapes

measured at baseline 
and after 12 wrapping 
sessions (4 wk)

PROM has a significant change for all 
motions in all patients and the patients all 
reported a decrease in pain in UE. 
Comparisons of videotapes of 2 patients 
after 12 wrapping sessions revealed an 
increase in ROM and a decrease in 
spasticity in the UE.

-

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.
# data from the 8 stroke patients only
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Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: active Upper Extremity therapy [F.6]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Van der Lee et al. 
2001

SR n =  13 RCTʼs
n = 939 patients
Kwakkel  1999
Feys 1998
Van der Lee 1999
Lincoln99/Parry99
Duncan 1998
Jongbloed 1989
Sunderland 92+94
Taub 1993
Werner 1996
Volpe 2000
Gelber 1995
Altschuler 1999
Logigian 1983 

- - Yes Evaluation of effectiveness of exercise therapy to 
improve arm function in patients who have suffered 
from stroke

- Insufficient evidence made it impossible to 
draw definitive conclusions about the 
effectiveness of exercise therapy on arm 
function in stroke patients. The difference 
in results between studies with and 
without contrast in the amount or duration 
of exercise therapy between groups 
suggests that more exercise therapy may 
be beneficial.

-

Logigian et al. 
1983

RCT 42 (21 / 21) mean:
61.6 y 
+ 21 y

type: all

chronic :
mean
4.8 y + 8.2 y. 
after stoke,
range 6 mo-
26 y.

Yes Intervention: facilitation techniques vs traditional 
techniques
E : based on facilitation approach (Rood and Bobath), 
treatment techniques include bilateral weight bearing, 
reflex inhibiting and i.e tactile or vestibular stimulation
C: based on traditional approach (Kendall, Clayton 
and Coulter) treatment techniques include resistive 
exercises upper limb skateboards and pulleys. 
Intensity: 1 – 1.5 hrs/day in addition to other program 
involvements, plus all patients ½ hrs/d  ROM-group.
Patients remained in treatment until their functional 
and motor performance stabilized, so weeks of 
treatment: variable

BI and MMT

measured at start and 
(variable) end

Both facilitation and traditional exercise
therapies improved functional and motor 
performance but there were no significant 
differences between the approaches.

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,7,8,9

Jongbloed et al. 
1989

RCT 90 (43 / 47)
with weakness 
in UE and LE of 
affected side

mean:
71.3 y 
+ 9.1y

type: first 
stroke

post-acute:
mean
40 d. + 42 d. 
after stoke

Yes Intervention: OT sensorimotor integrative treatment 
approach vs traditional functional OT-approach
E: approach based on combination of theories 
described by Bobath, Rood and Ayres, and 
emphasizes treating the cause od dysfunction rather 
than compensating or adapting the problem
C: practice of particular tasks, usually ADL subdivided 
into 2 aspects:compensation + adaptation + splinting.
Intensity: both groups for 40 min/d, 5 d/wk for 8 wk 

BI, meal preparation and 
8 subtests of SITB

measured at 4 and 8 
weeks after admission

No statistical significant differences 
between both treatment groups. , OT can 
on basis of the findings

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,8,9,
11

Sunderland et al. 
1992

RCT 132 (65/67)

137 of 429 
patients
submitted in 
study
4% drop-outs,
132 completed 
the study

median
67.5y,
range:
32-92 y

type: SAH 
and brain 
stem strokes 
excluded

sub-acute:
median 9 d.,
range 2-35 d.

Yes Intervention: enhanced therapy vs conventional 
therapy
E: 1) more intensive treatment for the arm, with 
amount and type of therapy for leg the same as C, 
and 2) eclectic approach with specific aims : promote 
more active participation in arm rehabilitation 
C:  expert hands-on treatment based on “Bobath” en 
“Johnstone”- techniques, without routinely instructions 
to exercise between therapy sessions
Intensity:   E more than twice the amount of arm 
therapy per week, during a longer period

EMI, subtests of Motor 
Club Assessment, FAT, 
NHPT and BI

measured at 1, 3 and 6 
mo after stroke

At six months after stroke the enhanced 
therapy group showed a small but 
statistically significant advantage in 
recovery of strength, range and speed of
movement. This effect seemed 
concentrated amongst those who had a 
milder initial impairment. 

6
failure at the
questions:
3,5,6,9

7



Domain: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: active Upper Extremity therapy [F.6] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

 
Sunderland et al. 
1994 

 
RCT 

 
97 (48/49)  
of 132 patients 
completed the 
follow-up  
(=27% drop-
outs) 
 

 
chronic:  
mean: 52 w 
after stroke, 
range 39-64 
w 

 
Yes  

  
Intervention: follow-up Sunderland et al. 1992 
 

 
 
EMI, MCA, FAT, NHPT 
and  BI 
 
measured at 1 year after 
stroke 

 
The advantage seen for some patients 
with enhanced therapy at six months after 
stroke had diminished to a non-significant 
trend by one year.  

 
4 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,7,9 

Gelber et al. 1995 RCT 27 (15 / 12) 
with pure motor 
stroke 

mean: 
71.8 y 
+ 9.1y 

type: iCVA  
 
sub-acute:  
mean 
13 d + 2 d. 
after stoke 
 

Yes  Intervention: NDT approach vs traditional functional 
retraining approach.  
E:NDT-approach, therapy techniques included tone 
inhibition and weight-bearing activities and 
encouraged patients to use the affected side; no 
resistive exercises and use of abnormal reflexes.  
C: traditional functional retraining approach, therapy 
techniques included PROM in anatomic planes, 
progressive resistive exercises, early use of assistive 
devices and bracing and allowed patients to use their 
unaffected side.  
Intensity: interventions for the duration of inpatient 
and outpatient rehabilitation. 
 

FIM, BB and NHPT 
 
measured at discharge 
and 6 and 12 mo after 
stroke  

Both treatments are equally efficacious in 
treating pure motor hemiparetic strokes in 
terms of functional outcomes, gait 
measures and upper extremity motor 
skills.  

4 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,7,9 
 

Werner et al. 1996 
 
 
 

RCT 40 (28/12) 
 
49 (33/16) of 
552 patients 
submitted in 
study, 
29% drop-outs 
(=14 patients)  
and 5 patients 
added;  
40 completed 
the study 
 

mean:  
61.1 + 
10.2 y 
 

type: MCA 
 
chronic: 
3 y + 1.8 
after stroke 

Yes Intervention: treatment vs no treatment 
E: intensive outpatient rehabilitation program; 
functional tasks (transfers, walking, self-care, feeding) 
and strengthening, stretching, mobilization and 
muscle retraining/facilitation.  
C:  did not receive any outpatient therapy 
Intensity:   1 hrs PT and 1 hrs OT, 4 d/wk during 12wk 
 

FIM-MM and SIP 
 
measured at 3 and 9 mo  

Significant improvement after 3 months in 
treatment group. The improvement in 
functional tasks can be attained with 
therapy during the post-acute period and 
the gains are maintained for at least 6 
months following the intervention.   

4 
failure at the 
questions: 
3,5,6,8,9,11 

Duncan et al. 1998 RCT 20 (10 / 10) 
with mild to 
moderate stroke 
 
22 recruited,  
2 refused to 
participate 

mean: 
67.6 y 
+ 8.4 y 

type: iCVA 
and hCVA 
 
post-acute:  
mean 
62 d. + ? 
after stoke 
 

Yes  Intervention: home-based exercises vs usual care  
E: PT supervised program: 1) warming-up: 
stretching/flexibility exercises, 2) assistive-resistive 
exercises PNF or Theraband, 3) balance exercises, 4) 
functional activities for affected UE and 5) walking or 
bicycle ergometer program. 
C: usual care: highly variable types of exercises 
without endurance training immobilisation of paretic 
arm by an inflatable pressure splint with the patient in 
supine for 30 min/day for 5d/wk  
Intensity: E: ~1.5 hrs/day, 3x/wk for 8 wk and 4 
additional weeks self-continuing  and C: variable 
intensity, frequency and duration  
 
 
 

FMA, BI, Jebsen Test of 
hand function 
 
measured at 1, 3 and 6 
mo after stroke 

Measures of lower extremity (FMA) were 
significant; no significant differences in the 
effect of upper extremity dexterity. 

7 
failure at the 
questions: 
5,6,7 
 



Domain: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: active Upper Extremity therapy [F.6] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Feys et al. 1998 RCT 100 (50/50); 
 
108 of 
approximately 
1000 patients 
submitted in 
study, 
7% drop-outs  
 
 

mean:  
64.2 y 
+ 11.9, 
range 
36-88 y 

type: iCVA or 
hCVA (SAH 
excluded) 
 
sub-acute:  
23 d. + 6 d 

Yes   Intervention: additional sensorimotor stimulation vs 
treatment standard treatment 
E: rocking chair + inflatable arm splint (affected arm); 
arm has to push backwards as reaction on movement 
of rocking chair.  
C:  rocking chair + no stimulation of affected arm 
(rested on cushion), but fake short-wave therapy of 
shoulder did not receive any outpatient therapy 
Intensity:  both groups 30 min., 5 d/wk during 6 wk 
(total 30 sessions)   
  

FMA, ARAT and BI 
 
measured at 6 and 12 
mo after stroke 
 

Adding a specific intervention during the 
acute phase after stroke significantly 
improved motor recovery of the upper limb 
(FMA), which was apparent 1 year later, 
but no differential effect measured with BI 
and ARAT.  
 

6 
failure at the 
questions: 
3,5,6,9 

Lincoln et al. 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parry, Lincoln, 
Vass  1999a 
 
 
 
Parry, Lincoln, 
Appleyard 1999b 

RCT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCT 
 
 
 
 
RCT 

282 (94/93/95); 
 
282 of 1265 
patients 
submitted in 
study, 
with arm 
impairment 
282 completed 
the study 
 
 
 
 
 
 
Post-hoc 
analysis 
(Lincoln et al. 
1999)  
 
Post-hoc 
analysis 
(Lincoln et al. 
1999) 
 

median 
73 y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

type: all 
 
sub-acute:  
median 12 d, 
range 1-5 wk 
after stroke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

Yes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yes  

Intervention: additional amount of intensity of PT 
(affected arm) vs daily routine PT only  
E: two intervention groups:  
E1) standard PT (30-45 min/d) and additional 
treatment by senior research PT (facilitation, specific 
neuromuscular techniques and functional 
rehabilitation based on Bobath approach; 
E2) standard PT(30-45 min/d) and additional 
treatment by PT-assistant (positioning and care of 
affected arm; passive, assisted and active 
movements; and practice of functional activities based 
on teaching by PT before start of treatment. 
facilitation, No additional PT by research PT.  
Intensity:   both E-groups received additional 2 hrs/wk 
during 5 wk PT (= 10hrs)  
 
Groups were subdivided according to severity of initial 
arm impairment  

RMA, ARAT, THPT and 
BI  
 
measured at 5 wk and 
after 3 and 6 mo after 
stroke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

The increase in the amount of PT for arm 
impairment with a typical British approach 
given early after stroke did not significantly 
improve recovery of arm function.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benefits of additional treatment were 
detected in the less-severe patients group; 
in the more severe patients no benefits 
were found. 

6 
failure at the 
questions: 
5,6,8,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6 

 
Altschuler et al. 
1999 

 
RCT, 
cross over 
design 

 
9 (5 / 4) 
with mild to 
extremely 
severe stroke 

 
mean: 
58.2 y 
range 
53-73y 

 
type: ? 
 
chronic :   
mean  
4.8 y + 8.2 y. 
after stoke, 
range 6 mo-
26 y. 

 
No  

 
Intervention: moving arms symmetrically using a 
mirror vs using a transparent sheet .  
E: moving both hands or arms symmetrically (moving 
the affected arm as best they could), while watching 
the unaffected arm in mirror 
C: moving both hands or arms symmetrically (moving 
the affected arm as best they could), while watching 
the unaffected arm through the clear plastic sheet. 
Intensity: 15 min, twice a day, 6 d/wk, during 8 wk 
(cross over after 4 wk). 
 
 
 

 
Ratings based on video 
of movements of UE 
 
measured at cross over 
point (4 w k) and at end 
treatment (8 wk)  

 
Mirror therapy may be beneficial for at 
least some patients with hemiparesis 
following stroke. 

 
4 
failure at the 
questions: 
3,5,6,8,9,10 
 



Domain: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: active Upper Extremity therapy [F.6] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

 
Kwakkel et al. 
1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwakkel et al. 
2002 

 
RCT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCT  

 
101 (33/ 31/37) 
101 of 1761 
patients 
submitted in 
study, 
with impairment 
of motor 
function of the 
arm, 
9% drop-outs 
89 completed 
the study 
 
86 (28/25/33) 
 

 
mean: 
65.9 y 
+ 11.5y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

 
type: first 
stroke, MCA 
 
sub-acute:  
mean 
7 d. + 2.7 d. 
after stoke 
 
 
 
 
 
 
- 

 
Yes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yes  

 
Intervention: additional amount of intensity of PT 
(affected arm) vs immobilising affected arm with splint  
E: 30 min (5d/wk) additional arm therapy based on 
eclectic approach (functional exercises that facilitated 
forced arm and hand activity such as leaning, 
punching a bal, grasping and moving objects)  
C:  immobilisation of paretic arm by an inflatable 
pressure splint with the patient in supine for 30 
min/day for 5d/wk  
Intensity: all groups received basic rehabilitation (15 
min/d. leg training; 15 min/d arm training and 1.5 hrs 
ADL-training) during the first 20 w. after stroke. 
 
Follow-up study Kwakkel et al. 1999 

 
BI, FAC and ARAT 
 
measured  at 6, 12, 20 
and 26 w. after stroke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BI, FAC and ARAT 
 
measured  at 6, 9 and 12 
mo. after stroke 
 

 
Greater intensity of arm rehabilitation 
results in small improvements in dexterity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unable to demonstrate long-term effects 
of intensity of treatment on the individual 
patterns of functional recovery between 6 
and 12 months after stroke.  

 
7 
failure at the 
questions: 
5,6,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
failure at the 
questions: 
5,6,7,9 
 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Bilateral training of cyclic arm movements [F.7]

Grade of Recommendation: 3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Luft et al., 2002 RCT 7 (4 / 3) mean:
63 y +
13 y

type: iCVA

chronic:
median 37.5 
mo after 
stroke

? Intervention: BATRAC vs NDT
E: bilateral arm training with rhythmic auditory cueing
C: unilateral training based on neurodevelopment 
principles
Intensity: ?

fMRI and TMS

measured before and 
after treatments

Results indicate that functional 
reorganization in the brain can occur long 
after spontaneously recovery has 
subsided.

3
failure at 
questions:
3,5,6,7,9,10,
11

CCT

Bütefisch et al., 
1995

CCT 27 (12 / 15) mean:
61.6 y,
range
35-80 y

types: all 

chronic:
mean 8.4 wk 
after stroke, 
range 3-19
wk

No Intervention: additional repetitive training vs TENS 
E: repetition of identical arm movements by squeezing 
2 metal bars separated from each other by a variable 
number of springs.
C: additional TENS at m. extensor carpi ulnaris ; 0.08 
ms spike/wave pulses at 85 Hz (intensity 45-105 mA)
Intensity: both groups received 45 min/d NDT and 3-5
hrs/wk OT; 
E: additional arm training 2x/d 15 min each period
during 2 wk; 
C: additional TENS 2x/d 15 min during 2 wk

Grip strength, rapid 
isometric and isotonic 
hand extension and 
RMA

measured at 2 and 4 wk 
after start intervention

Grip strength, peak force of isometric 
hand extensions, peak acceleration of
isotonic hand extensions as well as 
contraction velocities as indicators of 
motor performance significantly improved 
during the training period.

4
failure at 
questions:
3,5,6,7,9,10

Pre-experiment

Whitall et al. 2000 Pre-
experi-
mental
study

14 mean:
63.8 y, 
range
44-89 y

type: all

chronic:
mean 6.5 y 
after stroke, 
range 1-30 y

- Intervention: BATRAC 
Intensity: 4x 5 min/d (20 min/d) during 6 wk 

FMA-UE, WMFT, MAL, 
ROM and strength

measured before and 
after intervention

BATRAC improves functional motor 
performance of the paretic upper extremity 
as well as a few changes in isometric 
strength and range of motion. 

-

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.

7



Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Constraint-Induced Movement therapy (CIMT) [F.8]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Van der Lee 2001 CR n = 3 RCTʼs
n = 99 patients 
at the start of 
the studies

Taub et al. 1993
Van der Lee et 
al. 1999
Dromerick et al. 
2000

-
CIMT vs Conventional therapy ARAT and RAP More intensive (i.e. more time spent in) 

training may be beneficial. Therefore, it is 
not unlikely that any (as yet unproved) 
effect of CIMT is the result of more 
training

Taub et al. 1993 RCT 10 at the start,
10% drop-outs
9 (4/5)

median
64 y

type: ?

chronic:
median 4.3 y 
after stroke, 
range 1-18y

Yes Training with unaffected arm restrained vs attention 
training affected arm

E : unaffected arm in splint/sling during walking hours 
for 2 weeks; on 10 days 6 hours training of the 
affected arm.

EMF, AMAT and MAL

measured 2 weeks after 
start training and at 1 mo 
and 2 y after training

Restraint of the unaffected arm and 
practice of functional movements with the 
impaired limb proved to be an effective 
means of restoring substantial motor 
function in chronic stroke patients.

5
failure at 
questions:
3,5,6,9,11

Van der Lee et al. 
1999

RCT 66 (33/33)
5% drop-outs,
62 (31/31) 
completed the 
study

median
61 y,
range
22-80 y

types: all 

chronic:
median 3 y, 
range 1-20 y

Yes Forced use therapy vs bimanual training based on 
NDT

E: 6 hrs/d unaffected arm immobilized by splint and 
sling, 5d/wk during 12 days.

ARAT, RAP, FMA and 
MAL

measured at 3 and 6 wk 
and after 6 and 12 mo

A small but lasting effect of forced use 
therapy on the dexterity of the affected 
arm (ARAT) and a temporary clinically 
relevant effect on the amount of use of the 
affected arm during ADL (MAL amount of 
use). No effect on ADL (RAP)

7
failure at 
questions:
4,5,6

Dromerick et al. 
2000

RCT 23 at the start
13% drop-outs,
20 (11/9) 
completed the 
study

mean:
66.5 y 
+ 9.5 y, 
range
47-83 y

type: iCVA

acute:
mean 6 d +
2.6 d after 
stroke

Yes CIMT vs Traditional therapy

E+C: treatments for 2 hours/day, 5 d/wk for 2 wk;

E: the unaffected hand wore a padded mitten for at 
least 6 hrs/d during 2 weeks.

ARAT, BI and FIM

measured at the start 
and at the end of the 2-
week treatment period 

CIMT during acute rehabilitation was 
associated with less arm impairment at 
the end of treatment. 

5
failure at 
questions:
3,5,6,9,11

Page et al. 2001 RCT 6 (2 / 2 / 2) mean:
55.8 +
11.6 y, 
range
44-77 y

type: iCVA

post-acute:
mean 4.6 mo 
after stroke, 
range 2 - 5.5 
mo

Yes Training affected arm (E1) vs Traditional PT and OT 
(E2) vs No therapy (C)

E1: 3x/wk 60 minutes during 10 weeks, in which lower 
arms and hands were restrained every weekday for 5 
hours. The unaffected arm immobilized by splint and 
sling, 5d/wk for 5 hrs/d during 10 weeks.
E2: 3x/wk 60 minutes during 10 weeks; traditional PT 
and OT

FMA, ARAT,  WMFT and 
MAL

measured at the start 
and at the end of the 10-
week treatment period 

Results suggest that modified CIMT may 
be an efficacious method of improving 
function and use of the affected arms of 
patients exhibiting learned non-use.

5
failure at 
questions:
3,5,6,10,11

7



Domain: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Constraint-Induced Movement therapy (CIMT) [F.8] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Page et al. 2002 RCT 14 (4 / 5 / 5) mean: 
64.8 + 
11.7 y, 
range 
45-83 y 

type: iCVA 
 
post-acute: 
mean 4.4 mo 
after stroke, 
range 4 - 6 
mo 
 

Yes  Training affected arm (E1) vs Traditional PT and OT 
(E2) vs No therapy (C) 
 
E1: 3x/wk 60 minutes during 10 weeks, in which lower 
arms and hands were restrained every weekday for 5 
hours (stretching affected UE, dynamic stand/balance 
activities and gait training). The unaffected arm 
immobilized by splint and sling, 5d/wk for 5 hrs/d 
during 10 weeks. 
E2: 3x/wk 60 minutes during 10 weeks; traditional PT 
and OT, based on PNF-principles or compensatory 
techniques. 
 

FMA, ARAT and MAL 
 
measured at the start 
and at the end of the 10-
week treatment period 

Modified CIMT may be an efficacious 
method of improving affected arm function 
and use in stroke patients exhibiting 
learned non-use 

5 
failure at 
questions: 
3,5,6,10,11 

Sterr et al. 2002 RCT 15 (7 / 8) 
13 patients with 
stroke and 2 
with TBI 

mean:  
59.2 y 
(range 
23-77 
y.) 

type: all 
 
chronic: 
mean 4.8 y + 
4.7 y. after 
stroke, range 
1-17 y 

Yes  Evaluate and compare the effects of 3-hour vs 6-hour 
daily training sessions in CIMT 
 
E +C: 6 hrs or 3 hrs respectively, CIMT with constraint 
of unaffected arm for a target of 90% of waking hours 
Treatment was given every weekday for 14 
consecutive days 

MAL and WMFT 
 
measured 2 weeks after 
start training and 4 
follow-up measurements 
in the a 1-month period 

The 3 –hour CIMT training schedule 
significantly improved motor function in 
chronic hemiparesis, but it was less 
effective than 6-hour training schedule. 

4 
failure at 
questions: 
3,5,6,9,10,11 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  
 



Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: NMS – wrist extension [F.9]

Grades of Recommendation: 2+3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

de Kroon et al. 
2002

SR n = 6 RCTʼs
n = 207 patients 
at the start of 
the studies

Bowman 1979
Sonde 1998
Chae 1998
Francisco 1998
Powell 1999
Cauraugh 2000

- - - Assessment of the available evidence on the effect of 
therapeutic electrical stimulation of the affected upper
extremity in improving motor control and functional 
abilities after stroke.

- The present review suggests a positive 
effect of electrical stimulation on motor 
control. No conclusions can be drawn with 
regard to the effect on functional abilities.

-

Bowman et al. 
1979

RCT 30 (15/15) 
lacking normal 
voluntary wrist 
extension

age: ? type: TEI

post-acute:
range 3wk to 
4 mo after 
stroke,
mean + SD:?

No Intervention: Additional positional feedback and 
electrical stimulation treatment vs Conventional 
treatment
Intensity: E+C: 5 d/wk for 4 wk
E: additional 2x/d 30 minutes for 4 wk
NMS-characteristics: stimulation duty cycle: 2-10 s. 
followed by off-period of 10-60 s.; pulse width 200 µs.,
frequency 35Hz
Electrodes: stimulation of (not specified) wrist 
extensor muscles

Wrist extension torque 
and ROM

measured weekly for 4 
wk-period

PFST showed great increase of wrist 
isometric extension torque and ROM

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,8,9,
10

Packman-Braun
1988

RCT 18
6 randomly 
assigned
treatment
groups,
full wrist 
extension ROM

mean:
67y

type: ?

post-acute:
mean < 3 mo 
after stroke, 
range
1mo-4y

No Intervention: Testing in random order different 
stimulus duty-cycle ratios of  1:1, 1:3 and 1:5
Intensity: for each ratio: max 30 minutes treatment 
time or to reach point of fatigue
NMS-characteristics:; rise time of 2 s.; fall time set at 
0 s. on time set at 7 s. (=2 s. rise and 5 s. peak on-
time; off time set at 5, 15 or 25 s to provide duty 
cycles ratios of 1:1, 1:3 and 1:5; asymmetrical
biphasic square waveform (40mA); pulse with 300 µs
and frequency 36Hz
Electrodes: stimulation of (not specified) wrist 
extensor muscles of dorsal forearm

Muscle fatigue

measured in three 
separate testing 
sessions at 48 hrs 
intervals (Monday, 
Wednesday and Friday)

Analysis of the results of this study 
revealed that the duty-cycle ratio is an 
important factor affecting the onset of 
muscle fatigue. Furthermore a duty-cycle
ratio of at least 1:5 should be used to 
enhance the effects of NMS to the wrist 
extensor muscles of patients with 
hemiparesis.

4
failure at the 
questions:
3,4,5,6,7,9

Chae et al. 1998 RCT 46 (25/21)
with upper ex-
tremity paresis 
(FMA<44)
39% drop-outs
after randomisa-
tion for reasons 
of pain/discom-
fort,28 (14/14) 
completed the 
study

mean:
59.7y +
13.1y

type: all

sub-acute:
mean 15.7d
+ 6.5d after 
stroke

Yes Intervention: Additional surface NMS vs additional 
placebo stimulation 
Intensity: E+C: 1 hrs/d, total of 15 sessions (= 3wk)
NMS-characteristics: stimulation duty cycle 10s. on 
and 10s. off, pulse was a symmetric biphase (0-
60mA), pulse width 300 µs., frequency 25-50Hz
Electrodes: E: stimulation of the mm. ext. dig. comm. 
and ext. carpi rad. and C: electrodes placed away 
from all motor points, producing only cutaneous 
stimulation just beyond sensory threshold and without 
motor activation

FMA and FIM

measured after 
treatment and 4 and 12 
wk after treatment

NMS enhances the upper extremity motor 
recovery of acute stroke survivors. 
However, the sample size was too small 
to detect any significant functional benefit 
of neuromuscular stimulation on self-care
function

6
failure at the 
questions:
3,5,6,9

7



Domain: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: NMS – wrist extension [F.9] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Powell et al. 1999 
 
 
 
 

RCT 60 (30/30) 
MRC wrist-
extension < 4/5, 
20% drop-outs 
48 (25/23) 
completed the 
study 
 
60 of 621 
patients 
submitted  

mean: 
67.7y + 
11.5y 

type: all 
 
sub-acute: 
mean 23.4d 
+ 6.6d after 
stroke 
 

Yes  Intervention: Standard treatment plus ES vs standard 
treatment 
Intensity: E: 3x/d 30 minutes for 8 wk 
NMS-characteristics:  1s. ramp-up and 1.5s. ramp-
down; muscle contraction/relaxation ratio was 
progressively increased by shortening the relaxation 
period (from 5/20 s. on/off time, to 5/10 and 5/5 s.); 
pulse width 300 µs and frequency 20Hz 
Electrodes: stimulation of mm. ext. carpi rad., ext. 
carpi uln. and ext. dig. comm. 

ARAT, grip strength 
(Jamar hand 
dynamometer), muscle 
tone and NHPT 
 
measured at 4 wk, 8 wk 
(=end of the treatment), 
20 and 32 wk (= 24 wk 
after finish treatment) 

ES of wrist extensors enhanced the 
recovery of isometric wrist extensor 
strength in hemiparetic stroke patients; 
upper limb disability was reduced after 8 
wk of ES therapy, with benefits most 
apparent in those with some residual 
motor function at the wrist. Not clear how 
long improvements maintained after ES is 
discontinued. 

7 
failure at the 
questions: 
5,6,9 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: EMG-triggered feedback [F.10]

Grade of Recommendation: 2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Francisco et al. 
1998

RCT 9 ( 5 / 4 )
with wrist 
extension with 
muscle grade 
less than 3 
(range 0-5)
9 of 16 
completed the 
study (44% 
drop-outs)

mean:
64.9 y. 
+15.9y.

type: iCVA

sub-acute:
mean 18d. +
2.4d. after 
stroke

Yes Intervention: EMG-triggered feedback therapy and PT 
vs only PT
E: EMG-triggered feedback therapy with Automove 
stimulator
C: PT; neuromuscular re-education, ROM-exercises,
strengthening, neuromuscular facilitation and 
functional training 
Electrodes: wrist extensors
Intensity: 30 min, 5 d/wk for 6 wk

FMA (UE) and FIM

measured at 6 wk 

Subjects treated with EMG-triggered
neuromuscular stimulation exhibit 
significantly greater gains in FMA and FIM 
scores compared with controls

5
failure at the 
questions:
3,5,6,8,9

Cauraugh et al. 
2000

RCT 11 ( 7 / 4 )
with UE-
impairments
(less than 20 
degrees of 
voluntary wrist 
extension)

mean:
61.6 y. 
+ 9.6y.

type: all

chronic:
mean 3.5 y. 
+ 2.6y. after 
stroke

No Intervention: EMG-triggered feedback therapy and PT 
vs only PT
E: EMG-triggered feedback therapy with Automove
stimulator
C: PT; UE was moved trough a range of motion and 
stretched, then they  tried to voluntary lift their wrist 
Electrodes: wrist extensors
Intensity: 60 min, 3 d/wk for 2 wk

BB, FMA, Motor 
Assessment Scale and 
muscle force

measured at 2 wk 

Evidence support the use of EMG-
triggered neuromuscular electrical 
stimulation treatment to rehabilitate wrist 
and finger extension movements of 
hemiparetic individuals more than 1 year 
after stroke

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,7,9,
11

Hemmen et al. 
(congress abstract, 
2002)

RCT 27 ( 14 / 13) mean:
61.4 y. 
+ 2.4y., 
range
31-76y.

type: all

post-acute:
mean 55d. +
7.6d. after 
stroke,
range 22-
222d.

? Intervention: EMG-triggered feedback therapy and 
movement imaginary vs conventional 
electrostimulation
E: EMG-triggered feedback therapy and movement 
imaginary with Automove stimulator
C: conventional electrostimulation
Electrodes: wrist extensors
Intensity: 30 min, 5 d/wk for 12 wk

FMA and ARAT

measured at 12 wk and 
1 y. after start treatment

No statistically significant effect between 
the 2 groups for Fugl-Meyer scores and 
ARAT-scores at 12 wk and  1 year after 
start treatment. 

5
failure at the 
questions:
3,5,6,7,9

Kraft et al. 1992 CCT 22 with upper 
limb paresis,

18 (6/4/3/5)
completed the 
study (18% 
drop-outs)

mean:
63.6y +
8.4y,
range
46-78

type: all

chronic :
mean 25.9 
mo + 12.9mo

No Intervention: EMG-triggered vs low-TENS vs 
conventional (PNF) treatment vs no treatment
E1: EMG-triggered feedback with Automove 
stimulator
E2: low-TENS, 5x/wk, 30min. for 3mo, 
E3: PNF-therapy
C: no treatment
Electrodes:  wrist extensors
Intensity: 36 1-hrs-sessions during 3 months

FMA, grip strength 
(Jamar) and finger 
tapping test (Reitan)

measured at 3, 6 and 12 
mo

Chronic stroke patients can achieve and 
maintain functional improvements, 
especially by combining electrical 
stimulation techniques with voluntary effort

4
failure at the 
questions:
3,5,6,7,8,9

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.
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Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: EMG and Biofeedback [F.11]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Schleenbakker&
Mainous 1993

SR n = 4 RCTʼs
n = 122 patients
(in SR totally 8 
RCTʼs, 4 of UE)
Basmajian et al.‘82
Wolf et al. ‘83
Inglis et al. ‘84
Crow et al. ‘89

- - - Determine whether EMG-BF improves function after 
stroke

ARAT, FMA, UEFT, time 
to trace circle with 
olecranon

EMG-BF may be a useful therapy for 
stroke patients, but unproven. 

-

Moreland  & 
Thomson 1994

SR n = 6 RCTʼs
n= 167
Crow et al. ‘89
Basmajian et al. 82
Basmajian et al.‘87
Prevo et al. ‘82
Hurd et al. ‘80
Smith ‘79

- - Examine the efficacy of EMG-BF for improving upper 
limb function

ARAT, FMA, UEFT and 
strength

No statistically significant improvements 
can be calculated in superiority of EMG-
BF

-

Glanz et al. 1995 SR n = 3 RCTʼs;
n = 82 patients
(in SR totally 8 
RCTʼs, 2 of UE)
Inglis et al. ‘84
Hurd et al. ‘80
Greenberg&Fowler
‘80

- - - Evaluate the efficacy of BF-therapy ROM Results of pooling available RCTʼs do not 
support the efficacy of biofeedback in 
restoring ROM in hemiparetic joints

-

Smith 1979 RCT 11 ( 6 / 5 )
with an upper 
limb with 
moderate to 
severe paresis 
and poor 
functional
movements

mean:
52.4 y., 
range
22-67y.

type: all

chronic:
mean  18 mo 
after stroke, 
range 6-69
mo

No Intervention: comparing EMG-BF with conventional 
PT for UE 
E: EMG-BF limited to 3 or 4 muscle groups (finger –
and wrist muscles) in seated position
C: conventional methods based on Bobath- and 
Brunnström-techniques
EMG/BF-characteristics: visual and auditory signals
Electrodes: at wrist and at the active muscle belly
Intensity:  1 hrs, 2 d/wk for 6 wk ( = 12 sessions)

BFM stages, muscle 
tone, function and 
coordination

measured at 6 wk

Greater benefits in EMG-BF group in most 
fields of testing and the patients in this 
group had a greater degree of control over 
patterns of movement in upper limb and 
the relaxation of spastic groups

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,9,10,
11

Hurd et al. 1980 RCT 24 (12 / 12) mean:
57.6 y 
+ 18.7y

type: ?

post-acute:
mean 77d. +
56d.  after 
stroke

Yes Intervention: actual EMG/BF vs simulated EMG/BF
E: received actual EMG/BF; visual and audio 
feedback to produce contractions of m. deltoid
C: simulated (placebo) EMG/BF (same conditions)
EMG/BF-characteristics: audio feedback was given in 
the form of a constant pitched tone. Visual feedback
in the form of a voltmeter whose scale of deflection 
could be adjusted to correspond to the range of the 
patients responses.
Intensity: 5d/wk; 10-15 trials in each 20 min session 
during 2 wk

AROM and muscle 
activity

measured at 2 wk after 
start treatment

No significant differences was found 
between actual EMG/BF and simulated 
EMG/BF in AROM, measured in degrees, 
and muscle activity, measured in 
microvolts.

6
failure at the 
questions:
3,5,6,9

7



Domain: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: EMG and Biofeedback [F.11] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Williams 1982 
 

RCT, 
cross over 
design  

20 ( 10 / 10 ) 
with painful 
hemiparetic 
shoulder 

mean:  
63.5 y.  
+ 11.8, 
range 
37-81y. 

type: first 
stroke 
 
post-acute: 
mean 7 wk 
after stroke 

Yes  Intervention:comparing EMG-BF vs relaxation-therapy 
E: 0.5 hrs on 5 consecutive days EMG-BF 
C: 0.5 hrs on 2 consecutive days relaxation therapy 
(RIP) based on Jacobson method (sitting position with 
involved arm supported on pillow) 
EMG/BF-characteristics: audio- and light feedback 
Electrodes: mm. latissimus dorsi and teres major 
Intensity: 1 wk BF and 1 wk relaxation; changing after 
1 week 

MPQ and range of 
movement 
 
measured at 1 and 2 wk 

No statistically significant differences were 
found between the two interventions.  

5 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,9 
 
 

Basmajian et al. 
1982 
 
 
 
 
 

RCT 37 ( 19 / 18 ) 
with residual 
defect in upper 
limb function 

mean:  
64 y.  
range 
40-79y. 

type: ? 
 
post-acute: 
mean  3.2 
mo after 
stroke, range  
2-6 mo 

Yes  Intervention: regular PT with addition of EMG-BF vs 
regular PT 
E: additional EMG-BF 
C: regular PT using a neurophysiological approach 
EMG/BF-characteristics: EMG-BF for both muscle 
recruitment and inhibition 
Electrodes: ? 
Intensity: 40 min 3 d/wk for 5 wk 

UEFT, NHPT, grip 
strength (mmHg) and 
pinch strength (pounds) 
 
measured at the end of 
treatment 

EMG-BF appears to be more effective 
when upper limb involvement is not 
severe in a late case or when treatment is 
started early (within 3 mo post stroke) in a 
severe case 

6 
failure at the 
questions: 
3,5,6,9 
 
 

Inglis et al. 1984 
 
 

RCT, 
cross over 
design 

30 ( 15 / 15 ) 
with residual UE 
impairment 

mean:  
60.6 y.  
+ 7.8y. 

type: ? 
 
chronic: 
mean 18.6 + 
19.7 mo after 
stroke 

No  Intervention: EMG-BF and PT vs PT alone in 
treatment of hemiparetic upper limb in stroke patients 
E: EMG-BF to relax, contract and to increase strength 
in UE 
C: neuromuscular facilitation techniques to relax, 
contract and to increase strength in UE 
EMG/BF-characteristics: visual and/or auditory signal, 
which enabled patient to monitor relaxation or tension 
in particular muscle groups 
Electrodes: relevant muscles of affected UE (deltoids, 
biceps, triceps, wrist flexors and extensors and 
intrinsic muscles of hand) 
Intensity: 20 sessions of 60 min., 3 d/wk ; after these 
sessions changing the groups for another 20 sessions 

Oxford scale (muscle 
strength), AROM of UE, 
FMA and picture 
goniometry 
 
measured at 4 and 8 wk 

Both the experimental  and the control 
groups benefited from their treatment, but 
EMG-BF was shown to have an additional 
(not statistically significant) effect, both in 
the experimental patients and in the 
control patients when they switched over 
the experimental treatment condition 

3 
failure at the 
questions: 
3,5,6,7,8,9, 
11 
 
 

Basmajian et al. 
1987 
 
 
 
 
 

RCT 29 ( 13 / 16 ) 
with some 
ability to extend 
the wrist and 
fingers 

mean:  
62 + 10 
y., 
range 
39-79y. 

type: first 
stroke 
 
post-acute: 
mean 16+9.2 
wk after 
stroke, range 
4-44wk 

Yes  Intervention:integrated behavioral PT vs traditional PT 
E: cognitive behavioral model. During sklill acquisition 
EMG feedback gaols are learned 
C: traditional PT based on Bobath exercises 
EMG/BF-characteristics: EMG output of lights+sounds 
Electrodes: many of main muscle groups of the UE 
Intensity: 45 min at 3 d/wk for 5 wk 

UEFT and finger 
oscillation test 
 
measured at 5 wk and 
after 9 mo (follow up) 

No statistically significant superiority of 
one therapy over the other 

5 
failure at the 
questions: 
3,5,6,8,9 
 
 

Crow et al. 1989 
 
 

RCT 42 (21 / 21 ) 
had some arm 
function, i.e. at 
least flicker of 
activity around 
shoulder girdle 
 
40 completed 
the study (5% 
drop outs); 39 
completed 
follow up 

mean:  
67.7 y.  
+ 10y. 
range 
43-89y. 

type: all 
 
post-acute: 
mean ? 
(between  
2-8wk) after 
stroke 

Yes  Intervention: evaluate EMG-BF vs EMG with placebo 
feedback; both incorporated in regular PT 
E: EMF-BF to normalize muscle tone, gain active 
movement and the aim for functional goals  
C: placebo EMG-BF; therapy directed to same goals 
EMG/BF-characteristics auditory and visual feedback 
(for C switched off) 
Electrodes: trapezius, pectoral or deltoid muscles 
Intensity: 18 sessions over a 6 wk-period 

ARAT and FMA 
 
measured at 6 and 12 
wk  

There were no significant differences 
between the groups before treatment or at 
follow-up, but at the end of treatment 
those who received EMG-BF scored 
significantly higher on test of arm function. 
Patients with severe impairment were 
shown to benefit most from EMG-BF. 

7 
failure at the 
questions: 
5,6,9 
 
 



Domain: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: EMG and Biofeedback [F.11] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Bate et al. 1992 RCT 16 ( 8 / 8 ) 
could perform at 
least 30 
degrees active 
elbow flexion 
and extension 
across gravity 

mean:  
 ?? y.  . 

type: first 
stroke 
 
??: 
mean ?? 
after stroke 

Yes  Intervention: evaluation of transfer of effects of 
feedback to performance of 2 tasks that were 
considered highly similar  vs no EMG-feedback 
E: received EMG feedback from the spastic elbow 
flexor muscles during tracking of targets moving at 
different velocities and amplitudes.  
C: did not receive EMG feedback 
EMG/BF-characteristics: visual targets 
Electrodes: triceps, brachialis and biceps and 
brachioradialis   
Intensity:  16 sixty seconds trials 

3 active and passive 
tracking tasks to 
measure muscle activity 
(EMG) and tracking error  
 
measured before and 
after training 

Transfer tests failed to demonstrate 
effects of feedback on accuracy of 
tracking or on EMG activity during 
performance of the practised task without 
feedback. Moreover, the group that was 
trained with EMG feedback exhibited 
negative transfer on variant of the 
practised task: tracking faster or less 
predictable targets 

2 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,7,8,9,
11 
 
 

Grade B          
Prevo et al. 1982 
 
 

CCT 18 ( 9 / 9 ) 
with impaired 
arm – and 
handfunction 

mean:  
58 y., 
range 
36-70y. 

type: ? 
 
chronic: 
mean ? after 
stroke  
(at least 1 y. 
ago)   

 Intervention: comparing EMG-BF vs conventional PT 
E: EMG BF to proximal and distal muscle group, 
agonists and antagonists 
C: training of whole hemiparetic arm to improve 
function (Bobath) 
EMG/BF-characteristics: audio visually feedback 
Electrodes: proximal and distal muscle group, 
agonists and antagonists 
Intensity: 1 hrs, 3 d/wk for 2.5 mo (28 sessions)  
 

FMA, muscle force, EMG 
and Jebsen Tests 
 
measured at end of 
treatment 

The most prominent effect after ending the 
EMG-BF was a decrease in abnormal co-
contractions in the exclusively trained 
muscles, comparing with the untrained 
muscles 

2 
failure at the 
questions: 
2,3,5,67,9, 
10,11 
 
 

Wolf & Binder 
1983 
 
 

CCT  31 (22 / 9 ) mean:  
55.5 y.  
+ 14y.  

type: ? 
 
chronic: 
mean 3.6y. + 
3.4y. after 
stroke 

 Intervention: EMG-BF treatment vs no treatment 
E: EMG-BF treatment to involved upper extremity 
C: no form of concurrent physical rehabilitation 
EMG/BF-characteristics: audio and visual feedback 
Electrodes: upper trapezius, pectoralis major, biceps 
brachii, wrist and finger flexors 
Intensity:  45-60 min.; 2-3 d/wk; 60 sessions in 
approximately 6 mo (range 5-9 mo) 
 

EMG and time to make a 
circle with tip of 
olecranon 
 
measured ~2, 4 and 6 
mo (respectively after 
20, 40 and 60 sessions) 

The group receiving feedback training 
showed significant improvements in 
neuromuscular measures but not in 
functional measures 

3 
failure at the 
questions: 
2,3,5,6,7,9, 
11 
 
 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  
 



Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: TENS [F.12]

Grade of Recommendation: 1 

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Leandri et al. 1990 RCT 60 (20/20/20)
with hemiplegic 
shoulder pain 

mean:
66y +
5.8y

type: iCVA

post-acute :
mean 3.1 mo 
+ 2.3 mo 
after stroke

No High-density TENS vs low density TENS vs placebo 
stimulation

E1: high-intensity TENS: 5x/wk basic-PT + 3x/wk 
high- density TENS; square pulses of 0.2 ms., 
frequency 100Hz; intensity at threshold level (4-9mA)
for low-TENS and at 3 times the threshold level for 
high-TENS:
E2: low-intensity TENS: 5x/wk basic-PT + 3x/wk low-
density TENS
C: 5x/wk basic-PT + placebo-stimulation

Treatment protocol consisted 12 sessions (4wk)

PROM

measured at 4 and 12 
wk after start treatment

High-intensityTENS may be a valuable 
technique in treating hemiplegic shoulder 
pain, whereas traditional low-density
TENS seems to be of no use in such 
case.

4
failure at the 
questions:
3,5,6,8,9,10

Tekeoglu et al. 
1998

RCT 60 (30/30) mean:
54.1y +
6.2y

type : ?

post-acute :
mean 43 d +
12d

Yes Active TENS vs placebo-TENS

E: electrodes on triceps brachii (extensors elbow) and 
peroneal nerve posterior; square pulses of 0.2 ms.; at 
frequency of 100Hz; 
E+C:exercise program daily(5x/wk) + 5x/wk,0.5hrs/d 
active or placebo-TENS during 8 wk (40 sessions)

AS and BI

measured at 8 wk after 
start treatment

TENS appears to be an effective adjunct 
in the regaining of motor functions and 
improving ADL in hemiplegic patients, but 
the accidental inbalance in severity of 
disability at entry makes interpretation 
uncertain

5
failure at the 
questions:
3,4,5,6,9

Sonde et al. 1998

Sonde et al. 2000

RCT

RCT

44 (26/18)
with paretic arm 
and FMA<50

28 (18/10)

mean:
71.8y +
5y

mean:
71y +
5,2 y

type: ?

chronic :
mean 8.8 mo 
after stroke +
2.2 mo

chronic:
mean 47 mo, 
range 42-56
mo

No

No

Low-TENS (1,7Hz) +  PT vs PT without TENS 

E :5x/week; 60 minutes TENS for 3 months; stimulus 
frequency of 1.7 Hz in pulse trains (8 pulses with 
interval of 14 ms.; electrodes on wrist extensors and 
in 21 of 26 persons also over elbow extensors or 
shoulder abductors and 2x/wk PT
C: 2x/week PT 

Follow-up: 3 years after initial treatment was 
completed

FMA, MAS, VAS (pain) 
and BI,

measured at 3 months

FMA, MAS and BI,

Measured 3 years after 
intervention

Stimulation using low –TENS could be a 
valuable complement in the usual training 
of arm and hand function for rehabilitation 
of stroke patients. Patients with less 
severely affected arms showed greatest 
improvements. The low-TENS did not 
decrease either pain or spasticity

Low TENS stimulation started 6-12
months after stroke may not have a 
specific effect on arm motor function years 
after completion of treatment

4
failure at the 
questions:
3,5,6,7,8,9

3
failure at the 
questions:
3,4,5,6,7,8,9

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.
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Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: NMS - shoulder [F.13]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Price & Pandyan 
2001

SR n = 4 RCTʼs
n = 170 patients

Faghri et al. 1994
Leandri et al. 1990
Linn et al. 1999
Sonde et al. 1998

- Determine the efficacy of any form of surface ES in 
the prevention and/or treatment of pain around the 
shoulder at any time after stroke

Small population numbers. No significant 
change in pain; there was a significant 
change in favour of ES for improvement in 
PHLR; ES reducing severity of GHS; no 
significant effect on upper limb motor 
recovery or upper limb spasticity.

-

Ada and 
Foongchomcheay
2002

SR n = 5 RCTʼs 
n=  1 CCT
n = 183 patients

Baker & P. 1986
Faghri et al. 1994
Kobayashi 1999 
Linn et al. 1999 
Wang et al. 2000 
Wang et al. 2002

Examine the efficacy of surface electrical stimulation 
for the prevention or reduction of shoulder subluxation
after stroke.

Subluxation Evidence supports the use of electrical 
stimulation early after stroke for the 
prevention of, but not late after stroke for 
the reduction of, shoulder subluxation.

-

Turner-Stokes and 
Jackson 2002

CR n = 5 RCTʼs 
n = 266 patients

Baker & P. 1986
Faghri et al. 1994
Kobayashi 1999 
Linn et al. 1999 
Chantraine 1999

Evaluate the use of FES in the management of HSP 
and subluxation.

Subluxation FES appears to offer potential benefits, as 
an addendum to normal therapy, for both 
the treatment, and probably the prevention 
of subluxation.

-

Baker & Parker 
1986

RCT 63 (31/32)
with a minimum 
of 5 mm chronic 
GHS

mean:
55.5 y, 
range
27-74 y

type: ?

post-acute:
mean 47 d 
after stroke, 
range
14-258 d

Yes Intervention: NMES vs Conventional treatment (hemi-
slings or wheelchair arm supports); NMES = NMS
Intensity: 5 days/week, 1.5 to 6-7 hrs/d for 6 wk
NMS-characteristics:  ON-OFF ratio = 1:3; increasing 
in stimulation tolerance were attained by lengthening
ON-time by 2 s.-intervals every  1 or 2 d (max. 24 s., 
max.ON-OFF ratio is 24:2), frequency varied between 
12-25Hz
Electrodes: stimulation of the posterior deltoideus and 
supraspinatus muscles

X-ray and perceived pain 

measured at 6 wk and 3 
mo after start treatment

NMES of the muscles surrounding the 
shoulder is an effective method of early 
mobilisation, especially for the patient 
experiencing shoulder pain. Shoulder 
subluxation reduced significantly at the 
completion of a six week NMES program.

4
failure at the 
questions:
3,5,6,7,8,9

Faghri et al. 1994

Faghri et al. 1997

RCT 26 (13/13)
with shoulder 
muscle flaccidity 
/ paralysis

same subjects

mean:
67 y +
13 y

type: ?

sub-acute:
mean 16.5 d 
+ 5 d after 
stroke

No

No

Intervention: Additional NMS vs Conventional PT (no 
placebo-NMS);  NMS named FNS in this study
Intensity: 1.5 hrs up to 6 hrs/d (7d/wk) for 6 weeks,
followed by a nontreatment period of 6 wk
NMS-characteristics: contraction/relaxation ratio pro-
gresssively increased (10/12 s. to 30/2 s. ON-OFF),
frequency 35 Hz to create a tetanized contraction
Electrodes: stimulation of supraspinatus and posterior 
deltoideus muscles

SLROM, EMG, modified 
Bobath assessment 
chart and X-ray

measured 6 and 12 wk 
after start of training.

NMS was effective in reducing the severity 
of shoulder subluxation and pain, and 
possibly facilitating recovery of arm 
function

FNS could facilitate the arm and shoulder 
muscles recovery process

4
failure at the 
questions:
3,5,6,7,8,9

4

7



Domain: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: NMS - shoulder [F.13] 

 

Study 
(reference+ 
publication year) 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Linn et al. 1999 
 

RCT 40 (20/20) 
MMT< 2 
 

mean: 
72 y, 
range 
45-84 y 

type: all  
 
acute:within 
48 hrs of 
their stroke 

Yes  Intervention: Additional ES vs Conventional PT + OT 
Intensity: 4x/day (30-60 minutes); 7d/wk during 4 wk 
NMS-characteristics: duty cycle 15 s. on, including 
ramp up of 3s. and ramp down of 3 s. and 15 s. off; 
asymmetrical biphasic pulses with a pulse width of 
300 µs. and frequency of 30Hz 
Electrodes: stimulation of  supraspinatus and 
posterior deltoideus muscles. 

PHLR, Motor 
Assessment Scale and  
X-ray 
 
measured at 4 and 12 
wk after stroke 

Electrical stimulation can prevent shoulder 
subluxation (significant less subluxation 
and pain after treatment), but this effect 
was not mentioned after the withdrawal of 
treatment 

7 
failure at the 
questions: 
3,5,6 

Wang et al. 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wang et al. 2002 

RCT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCT 

32 (8 / 8 / 8 / 8) 
with a minimum 
of 9.5 mm of 
acromiohumeral 
distance;divided 
in 2 groups: 
long and short 
duration 
 
 
 
 
 
 
same study 

mean: 
57.3 y, 
range 
40-72 y 

type: all 
 
E1: 
sub-acute: 
mean 15 d + 
3d after 
stroke 
 
E2: 
chronic: 
mean 430d + 
46d after 
stroke 
 
same study 

Yes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yes  

Intervention: NMS vs Routine therapy;  
E1: short duration of hemiplegia (< 21 d);  
E2: long duration of hemiplegia (> 365 d);  
E1+E2: A-B-A study design: A=NMS, B=routine 
therapy; each period lasted 6 wk (total 18 wk);. 
Intensity: 5 sessions/wk; started with 3x/30min/d to 
single 6 hrs/d during 1st wk, following 5 weeks 6hrs/d 
NMS-characteristics: on-off ratio = 1:3; increasing in 
stimulation tolerance achieved by prolonging ON-time 
by 2 s.-intervals every  1 or 2 d (max. 24 s., max.ON-
OFF ratio is 24:2); frequency individually varied.  
Electrodes: stimulation of the posterior deltoideus and 
supraspinatus muscles 
 
same study 

X-ray 
 
 
measured at 6, 12 and 
18 weeks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BFM 
 
measured at 6, 12 and 
18 weeks 

This study suggests that hemiplegic 
subjects with short postonset duration are 
effectively trained for shoulder subluxation 
by the first NMS treatment program. The 
same NMS showed not to be effective 
when applied to the subjects with 
subluxation of more than 1 year. 
 
 
 
 
 
 
 
This study suggests that patients with 
hemiplegia of short duration are effectively 
trained by NMS for motor recovery.  
 

4 
failure at the 
questions: 
3,4,5,6,8,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
failure at the 
questions: 
3,5,6,8,9 
 

Grade B          
Kobayashi et al. 
1999 

CCT 24 at the start, 
29% drop-outs 
17 (6/6/5) 
with downward 
GHS, 
completed the 
study 

mean: 
61 y + 
9.9 y 

type : ? 
 
chronic : 
mean 115 
mo + 72 mo 
after stroke 

Yes  Intervention : Conventional PT + additional TES vs 
Conventional PT ; TES = NMS 
C: refused  or not able to undergo TES 
Intensity :2x/d increasing 2-15 minutes; 5d/wk for 6 wk 
NMS-characteristics: stimulation time was 15 s. 
including 3 s. rising and 2 s. falling time; pulse 
duration of 300 µs. and frequency 20Hz;  
Electrodes: E1 stimulation of supraspinatus muscle 
and E2 stimulation of the middle deltoid muscle 
 

X-ray, EMG, VAS (pain) 
and MAS. 
 
measured at 6 wk after 
start treatment  

Six weeks of TES on either the 
supraspinatus or the middle deltoid 
muscle were effective in reducing 
subluxation of the hemiplegic shoulder 
joint and in increasing EMG-activity and 
force produced by stimulated muscle. 

6 
failure at the 
questions: 
3,5,6,9 

Chantraine et al. 
1999 
 
 
 

CCT 120 (60/60) at 
the start, 
115 (57/58) with 
painfull and 
GHS-shoulder  
completed the 
study 

mean: 
52.5 y 
+ 13,5y 
 

type: 19 TBI, 
9 hCVA, 92 
iCVA  
  
sub-acute: 
2-4 wk after 
causal lesion 

Yes  Intervention: Conventional rehabilitation according 
Bobath concept + additional NMS vs Conventional 
rehabilitation according Bobath concept  
Intensity: 130-150 minutes/day during 5 wk 
NMS-characteristics: 3 sequences with variable 
characteristics contraction time ON-OFF is 1:5, 
impulsion time is 350 µs., frequency varied from 1Hz, 
to 8Hz to40 Hz   
Electrodes: on hemiplegic shoulder (not specified) 

PROM, VAS (pain), and 
X-ray, 
 
measured at 2-4 wk after 
causal lesion and after 6, 
12 and 24 mo 

NMS was significantly effective in 
reducing the severity of subluxation and 
pain possibly may have facilitated 
recovery of the shoulder function in 
hemiplegic patients. Improvement from 
NMS-treatment maintained for at least 24 
months 

4 
failure at the 
questions: 
2,3,5,6,7,9 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Active therapy in hemiplegic shoulder pain [F.14]

Grades of Recommendation: 1+3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Snels et al. 2002 SR n = 14 studies
n = 382 patients
Williams  ‘82
Hecht ‘92
Chironna & H. ’90
Partridge et al ‘90
Chantraine et al‘99
Faghri et al ‘94
Caldwell et al ‘69
Pinzur et al ‘86
Gruskin et al. ‘83
Rajaram & H. ‘85
Krempen et al ‘77
Egan ‘90
Dekker et al ‘97
Inaba & P. ’72 

- - - To identify the most effective treatment for hemiplegic 
shoulder pain. 

Pain Because the poor quality of the 14 
selected studies, no definite conclusion 
can be drawn about the most effective 
method of treatment. However, FES and 
intra-articular triamcinolone acetonide 
injections seem to be the most promising 
treatment options. 

-

Inaba & Piorkowski 
1972

RCT 33 (10 / 10 / 13)
with shoulder 
pain within 
range 0-90
degrees (flexion 
or abduction)

mean:
58+10y
range
47-69y.

type: ?

post-acute:
mean  4.7mo 
+  4.7 mo 
after stroke

Yes Intervention: evaluate the effectiveness of three 
different treatments to reduce pain in the hemiplegic 
shoulder.
E: Two treatment groups E1 and E2 received also the 
group C ROM-exercises and positioning. E1: received 
ultrasound prior to one session; minimum of 15 
treatments; E2: same treatment but ultrasound energy 
was turned off.
Ultrasound-characteristics: 0.5-2 Watt per square 
centimetre within patients tolerance. Para vertebral 
and shoulder joint areas each received one five-
minute treatment.
C: ROM-exercises and positioning only (self ROM-
exercises for shoulder flexion, abduction, and external 
rotation with pulley 3x/wk, each motion repeated 
5x/session;  and arm positioning 24 hrs/d in pain-free
abduction and external rotation (pillows and slings).
Intensity: 4 wk period

ROM (shoulder: flexion, 
abduction with internal 
rotation, abduction with 
external rotation, 
external rotation with 
adducted arm) and pain

measured (3x for each 
motion) before and after 
4 wk treatment

Comparison of the mean changes in 
motion of the three groups showed no 
significant differences among the groups. 
Lack of change in pain-free range of 
motion led to the conclusion that 
ultrasound does not reduce pain 
significantly in the involved shoulders of 
patients with hemiplegia.

5
failure at the 
questions:
3,5,6,8,9

Partridge et al. 
1990

RCT 65 (31 / 35)

85 of 284 
patients with 
shoulder pain 
submitted in 
study
65 of 85 
completed the 
study (=24% 
drop-outs)

mean:
64 y.,
range
40-86y.

type: ?

chronic:
mean  33 wk 
after stroke, 
range 3 wk-
9.5y.

Yes Intervention: evaluate the effectiveness of cryotherapy 
vs the Bobath approach, for hemiplegic shoulder pain. 
E: cryotherapy; patients seating with arm supported 
and ice towels to shoulder joint for 10 min. or within 
patients tolerance. Followed by simple exercise: large 
circular movements with affected arm (ʻpolish the 
surfaceʼ)
C: Bobath approach; all patients received same 
advise and instructions: supporting affected arm; take 
care while dressing, eating and move affected arm 
within pain-free ROM
Intensity: daily for first 5 days and after that at the 
PTʼs discretion for a total of 4 wk

Pain rating scale in rest 
and on movement, 
frequency of pain and 
ROM

measured at start and 
end of 4 wk period

No statistically significant differences 
between the scores of the both groups on 
exit were found for severity of pain at rest, 
on movement, or for reported distress; 
however the proportion of patients who 
reported no pain  after 4 wk treatment was 
greater in those who received the Bobath 
approach.

5
failure at the 
questions:
3,5,6,8,9

Grade B

7



Domain: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Active therapy in hemiplegic shoulder pain [F.14] 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Kumar et al. 1990 
 
 

CCT 28 (12 / 8 / 8 ) 
without pain in 
hemiplegic UE 
 
28 of 48 
submitted to the 
study 

mean:  
64.9 + 
8.2 y. 

type: ? 
 
sub-acute: 
mean 15d. + 
2.5 d. after 
stroke 

Yes  Intervention: evaluate the occurrence of pain in stroke 
patients treated with three different exercise programs  
E: E1) passive range of motion (shoulder, elbow, wrist 
and fingers) by OT (5-10 min. and ~15-20 times range 
each joint), E2) skate board exercise (10 min. and 
~20 repetitions) and E3) overhead pulley exercise (10 
min. and ~20 repetitions) 
C: no control group  
Intensity: 1x/d for 5d/wk while they were inpatient 
(max 3 mo) 
 

Active and passive 
ROM, pain at rest or 
during PROM 
 
measured every mo. for 
3 mo. 

Between groups there was a significant 
difference in pain (greater with overhead 
pulley-group (OP), and least with ROM by 
therapist). OP should be avoided during 
rehabilitation of stroke patients in the early 
stages. 

4 
failure at the 
questions: 
2,3,4,5,6,9 

Poduri 1993 
 
 

CCT 48 ( 28 / 20 ) 
with shoulder 
pain 
 
48 of 116 stroke 
patients 
submitted in 
study 

mean:  
65 y. 
range 
38-84y. 

type: ? 
 
chronic: 
mean 197 d 
after stroke, 
range 12-
1060 d. 

- Intervention: examine which treatment is beneficial in 
decreasing pain and increasing ROM and functional 
recovery  
E: treated with NSAIDs with instructions to take the 
medication 30-60 min prior to OT. Ten of the patients 
in this group received also ultrasound treatment to the 
shoulder 3x/wk for two weeks prior to the ROM-
exercises. 
C: received only OT with ROM, active assistive and 
strengthening exercises and ADL-training.  
Intensity:2-3 times/wk on a average of 4 mo (range 
1.5-9.0 mo) 

Pain relief, ROM (flexion 
and abduction), increase 
in function 
 
measured before and 
after treatment 

Regardless of the onset and duration of 
the pain, patients responded to NSAIDs 
with progress in rehabilitation. All patients 
responded to treatment with relief of pain 
and experienced improved ROM and use 
of the affected arm.  

- 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map 1.2
Subdomain: Oedematous hand [F.15]

Grades of Recommendation: 2+3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Geurts et al. 2000 SR Faghri 1997
Giudice 1990
Braus et al. 1994
Davis et al. 1977
Hamamci et al. ‘96

- Evaluate the treatments of post-stroke hand oedema 
and shoulder hand syndrome

No specific treatment has yet proven its 
advantage over other physical methods 
for reducing hand oedema.

-

Roper et al. 1999 RCT 37 ( 20 / 17)with 
oedema of  he-
miparetic hand

60 patients sub-
mitted in study; 
43 started the 
study and 37 
completed the 
study (14% 
drop-outs)

mean:
73.3 y.
range
61-85y.

type: first 
stroke

sub-acute:
mean  3.7 wk 
after stroke, 
range 1-20
wk

Yes Intervention: standard PT and additional intermittent 
pressure compression vs standard PT
E: intermittent compression machine with hemiplegic 
limb in full arm-inflatable sleeve; 
Pressure-characteristics: pressure 50 mmHg with 30 
s. inflation and 20 s. deflation duty cycle. 
C: standard PT based on pragmatic approach, 
included correct positioning of hemiplegic limbs to 
prevent spasticity and PROM; (no icing to influence 
hand volume) 
Intensity: 2 sessions of 2 hrs/d for 1 month

Hand volume measure
and MI

measured each week 
during 4 wk treatment 
period

No statistical difference between the 
groups. MI increased for both groups.
Intermittent pneumatic compression at the 
prescribed pressure and duration of this 
study is not an effective treatment for the 
oedematous stroke hand

7
failure at the 
questions:
5,6,9

Grade C
Giudice 1990 Pre-

experi-
ment

16 subjects with 
various
aetiology and 
11 stroke 
patients,
all with hand 
oedema

mean:
? y.

type: ?

phase: ?
mean  ?
after stroke, 

- Intervention: arm elevation and CPM vs elevation 
alone.
Half group of subjects received elevation alone on 
one day and CPM with elevation on the next day. The 
other half received treatments in reverse order. Usual 
treatment (also for oedema reduction) was unaltered
Intensity: 30 min on each of two following days

Hand volume; finger 
circumference and finger 
stiffness

measured at both days

For the subgroup of stroke patients (n=11) 
30 min. of CPM with elevation was more 
effective in the reduction of hand oedema 
than was 30 min. of elevation alone

-

Faghri 1997 Pre-
experi-
ment

8
with flaccidity 
and visible hand 
oedema

mean:
65 + 13 
y.

type: ?

post-acute:
< 6 mo after 
stroke

- Intervention: neuromuscular stimulation (NMS) vs arm 
elevation.
E: 4 patients started the first day with NMS and the 
second day elevation; the other 4 in reverse order. 
Intensity: 30 min on each of two following days

Hand volume and 
circumferences

measured at both days

Thirty minutes of NMS was more effective 
in reducing hand oedema than 30 minutes 
of limb elevation.

-

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.

7



Domain: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Mirror therapy [F.16]

Grade of Recommendation: 2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Altschuler et al. 
1999

RCT,
cross over 
design

9 (5 / 4)
with mild to 
extremely
severe stroke

mean:
58.2 y
range
53-73y

type: ?

chronic :
mean
4.8 y + 8.2 y. 
after stoke,
range 6 mo-
26 y.

No Intervention: mirror therapy vs placebo mirror. 
E: moving both hands or arms symmetrically (moving 
the affected arm as best they could), while watching 
the unaffected arm in mirror
C: moving both hands or arms symmetrically (moving 
the affected arm as best they could), while watching 
the unaffected arm through the clear plastic sheet.
Intensity: 15 min, twice a day, 6 d/wk, during 8 wk 
(cross over after 4 wk).

Ratings based on video 
of movements of UE

measured at cross over 
point (4 wk) and at end 
treatment (8 wk) 

Mirror therapy may be beneficial for at 
least some patients with hemiparesis
following stroke.

4
failure at the 
questions:
3,5,6,8,9,10

Rothgangel & 
Morton, 2002

RCT 16 (8 / 8)
with ARA-score
> 1 

mean:
75.6 y 
+ 9.9 y,
range
49-87y

type: ?

chronic:
mean 10 mo 
+ 5.5 mo 
after stroke 

Yes Intervention: mirror therapy vs without mirror
E: standardized therapy protocol, using a mirror, 
including: control of muscle tone and functional 
exercises with arm and hand. 
C: same exercises as E, but without mirror
Intensity: 30 min, 2-4 d/wk; during 5 wk

MAS, ARA and PSK

measured at 2½ + 5 wk 
and 10 wk after baseline 
(follow-up)

Mirror therapy can be a positive factor 
towards the recovery of arm and hand 
function even with patients who were 
considered to be beyond recovery

5
failure at the 
questions:
4,5,6,9,11

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.

7



DOMAIN: Hand and arm use KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Slings and strapping for shoulder support [F.17]

Grades of Recommendation: 2+3

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Turner-Stokes and 
Jackson 2002

CR n = 4 studies
n = 66 patients
Moodie1986
Williams 1988
Zorowitz 1995
Brooke 1991

Evaluate the effect of slings and supports in the 
management of subluxation.

-

Hurd et al. 1974 RCT 14 (7 / 7),
with totally flail 
UE

36% drop-outs
9 patients 
completed the 
study

mean:?
range
22-87 y

type: first 
stroke; all 
types

chronic:

No Intervention: comparing sling vs no sling for 
subluxation in hemiplegia. 
Control: no sling
Intensity: wearing sling 3 months or longer; follow-up
3-7 months
Sling: usual sling for flail UE; no further description

Outcome measurements 
not reported

measured at 2-3 w. after 
initial measurement and 
3-7 mo after stroke

No appreciable difference between the 
treated or control groups using the 
parameters of shoulder ROM, shoulder 
pain or subluxation. The hemisling as 
traditionally designed must not uniformly 
applied to all such patients following 
cerebrovascular accidents.

1
failure at the 
questions:
3,4,5,6,7,8,9,
10,11

Hanger et al. 2000 RCT,
with
stratificati
on into 
two
groups
according
the
severity at 
baseline
(FIM less / 
greater 25 
points)

98 (49/49)
with persisting 
weakness of 
shoulder
abduction

15% drop-outs
83 (41/42) 
completed the 
study at week 6

12% drop-outs
73 completed 
the follow up at 
week 14

mean:
78.5 y 
+ 7.8y

type: all 

sub-acute:
15 d + 8 d. 
after stroke 

Yes Intervention: comparing strapping and no-strapping of 
affected shoulder to prevent PSSP. 
Treatment group had affected shoulder strapped; 
Control: except strapping all interventions between 2 
groups were similar (positioning, maintenance of 
ROM and the provision of adequate support for the 
arm , which could include the use of a sling when 
mobilizing)
Intensity: strapping remained on all the time, including 
in the shower, and was replaced every 2-3 days (max. 
3 days); during 6 weeks, or until able to achieve active 
abduction (90 degrees), or until discharge
Strapping- technique: 3 lengths of nonstretch tape. 
Two main ʻsupportingʼ tapes starting 5 cm above 
elbow and moving up the arm front and back crossing 
the shoulder. The third tape was applied from the 
medial third of clavicula around surgical neck of 
humerus + along spine of scapula to its medial third.

VAS (pain and PROM), 
FIM, Motor Assessment 
Scale and RDI

measured at 6 and 14 
weeks

No significant benefit with shoulder 
strapping was demonstrated; it did not 
prevent shoulder pain, nor maintain ROM 
or improving functional outcome. Range of 
movement in hemiplegic shoulder is lost 
very early and any preventive treatments 
need to begin within the first 1-2 days after 
a stroke. 

7
failure at the 
questions:
5,6,8

Grade B
Ancliffe 1992 CCT 8 (4/4)

with no 
voluntary
movement of 
affected UE

mean:
71.8 y, 
SD or 
range :
?

first stroke,
type: ? 

time since 
onset: ? 

Yes Intervention: comparing number of pain free days 
between strapping and no-strapping of affected 
shoulder. Treatment group had affected shoulder 
strapped within 48 hrs following admission to hospital; 
Control: treatment ? 
Intensity: strapping remained on all the time and 
changed every 3-4 days; treatment period: till patients 
developed shoulder pain.
Strapping- technique: 1st length of tape ½ way along 
the length of clavicula, continued across deltoid 
muscle in a diagonal direction and along the combi-
ne/pad in axilla and was terminated 1 quarter of the 
way along the spine of scapula. A 2d tape was applied 
in same direction but 2 cm below. A small tape was 
applied over the shoulder to secure the ends. 

Number of pain free 
days (presence of 
shoulder pain measured 
with RAI)

measured daily 

Strapping of the affected shoulder 
following CVA did delay the onset of 
shoulder pain. Patients who received 
shoulder strapping within 48 hrs of their 
admission to hospital, a significant longer 
pain free period (21 d.) was experienced
when compared with a similar group of 
patients who did not have their shoulder 
strapped (5.5 d.)

3
failure at the 
questions:
2,3,4,5,6,7,9

7



DOMAIN: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Slings and strapping for shoulder support [F.17]  

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Grade C          
Patterson et al. 
1984 ; 
congres abstract 

Pre-
experi-
ment 

15 mean: 
? 
 

type: ?  
 
time since 
onset: ? 

- Intervention: evaluating five different prefabricated 
sling orthoses  in correcting GHS  
Control: same patients  
Intensity: ? 
Sling: (1) Dennisson sling, (2) Dumbbell sling, (3) 
Harris hemisling, (4) Hook Hemi-harness and (5) 
Zimmer Fashion arm sling 

Radiographic evaluation All five slings showed significantly 
corrected subluxation when correctly 
applied. Thus, in most patients with 
subluxation sling selection could be based 
on cost effectiveness and ease of patient 
donning. 

 

Moodie et al. 1986 
 
 
 
 
 
 

Pre-
experi-
ment 

10 
with GHS 
 

mean: 
57 y, 
range 
35-74 y 

type: all 
 
post-acute: 
61d. + 13 d., 
range 24-75 
days 

- Intervention: comparing 5 support aids of the 
hemiplegic subluxated glenohumerale joint. Each 
patient in same order (1 to 5) 
Control: the unaffected shoulder 
Intensity: each sling is wearing once for measurement 
Slings: (1) conventional triangular sling, (2) Bobath 
shoulder roll, (3) Hook-Hemi-harness, (4) plexiglass 
lap tray and (5) the arm through 

Distance (cm) between 
acromion and humeral 
head 
 
measured with 
radiographic techniques 

The GHS in the hemiplegic population 
was most effectively reduced by the 
conventional triangular sling, the arm 
through and the lap tray. The shoulder roll 
and the Hook-Hemi Harness were not 
found to be effective. 

- 

Williams et al. 
1988 

Pre-
experi-
ment 

26 
with subluxated 
shoulder 

mean: 
66.1 + 
9.4y, 
range 
51-80y 

type: ?  
 
post-acute: 
65 d. + 30 d., 
range 15-
135d. 

- Intervention: comparing the effectivity of two shoulder 
supports in the same order (not randomised) in 
hemiplegic subjects with GHS  
Control: the unaffected shoulder  
Intensity: wearing each sling once 
Sling: (1) Bobath-roll and (2) Henderson shoulder ring 

Radiographs to measure 
the amount of inferior 
subluxation 
 
 
measured once  

The Bobath shoulder roll and the 
Henderson shoulder ring are effective in 
reducing shoulder subluxation in the 
affected shoulder of hemiplegic subjects. 

- 

Brooke et al. 1991 
 
 

Pre-
experi-
ment 

10 
 

mean: 
57 y, 
range 
40-80y 

type: all 
 
time since 
onset:? 

- 
 
 
 
 
 

Intervention: comparing 3 different shoulder supports 
for subluxation in hemiplegia.  
Control: the unaffected shoulder 
Intensity: each sling is wearing once for measurement 
Slings: (1) Harris hemisling, (2) Bobath sling, (3) arm 
through or a lap board 

Vertical and horizontal 
distance between 
humeral head and 
acromion / glenoid fossa  
 
measured with radiology 

The Harris hemisling appears to be the 
most consistent and effective, followed by 
the arm through or lap board. The Bobath 
sling was significantly less effective and 
created a significantly greater horizontal 
displacement of the shoulder.  

- 

Zorowitz et al. 
1995 
 

Pre-
experi-
ment 

20  
with potential for 
spontaneous 
recovery of UE 
26 (12% met 
the inclusion 
criteria) of 219 
patients submit-
ted the study 

mean: 
63 y, 
range 
47-76 y 

type: first 
stroke, iCVA 
and hCVA  
 
post-acute: 
within 6 w. 
after stroke, 
mean:? 

 - Intervention: comparing the ability of 4 ambulatory 
shoulder supports to correct subluxation. Each patient 
in same order (1 to 4) 
Control: the unaffected shoulder 
Intensity: each sling is wearing once for measurement 
Slings: (1) single-strap hemisling, (2) Bobath-roll, (3) 
Rolyan humeral cuff sling and (4) Cavalier support 

Vertical, horizontal and 
total asymmetries of 
GHS (difference 
between affected and 
unaffected shoulder) 
 
measured with 
radiographic techniques 

Any of the supports tested, except the 
Cavalier support, may correct the vertical 
asymmetry of GHS but that only the sin-
gle-strap hemisling corrects vertical asym-
metry to any significant degree. When 
treating shoulder subluxation, several 
types of supports should be evaluated to 
optimise function of affected extremity and 
reduction of the shoulder subluxation 

- 
 

Morin & Bravo 
1997 

Pre-
experi-
ment 

15 
with subluxated 
shoulder 
(clinically 
detectable by 
palpation) 

mean: 
65.3 + 
8.4y 

type: all  
 
post-acute: 
71d. + 25 d. 

- Intervention: evaluate the efficacy of strapping the 
hemiplegic shoulder when combined with a 
conventional sling  
Control: same patients  
Intensity: wearing strapping and sling over 5d-period o 
Strapping- technique: tape was applied under tenson 
from the forearm under the olecranon laterally to the 
top of the shoulder. Two other tapes were applied 
from the olecranon under the forearm to the top of the 
shoulder with one passing anteriorly over the clavicle 
and the other posteriorly covering the spine of the 
scapula 
Sling: conventional, conform single-strap hemisling  

X-ray techniques to  
quantify subluxation 
 
 
measured at day 5 with 
(1) sling and adhesive 
tape in place, (2) without 
sling and (3) with sling 
after removing tape 

When standing, strapping the hemiplegic 
shoulder significantly reduces subluxation 
when combined with wearing of a 
conventional sling. 

-   

Yavuzer & Ergin Pre- 31 mean: type: all  - Intervention: comparing the effect of an arm sling and Time-distance An arm sling improved gait, especially - 



DOMAIN: Hand and arm use     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Slings and strapping for shoulder support [F.17]  

 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

2002 experi-
ment 

able to walk 
independently; 
reference 
group: 31 able-
bodied persons  

53.1 + 
9.7y, 
range 
47-76 y 

 
chronic: 
259 d. 
range 14 - 
1795 d.  

no arm sling on gait patterns of patients with 
hemiplegia. Patients walked on a 10m. walkway 
randomly with or without arm sling at self-selected 
speed 
Control: same; cross over design  
Intensity: all patients and controls walked barefoot 
twice on the same day (with and without arm sling 
respectively)  
Sling: single-strap hemisling 

parameters (collected 
with computer system) 
 
measured at one day; 3 
trials with and 3 trials 
without sling (best data 
of 3 trials used in 
analysis) 

during gait training sessions of patients 
with hemiplegia who have impaired body 
image and excessive motion of the COG 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: ADL / EADL KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Strategy training for apraxia [G.3]

Grade of Recommendation: 2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Van Heugten 2001 CR n = 2 RCT
n = 126 patients 
Smania 2000
Donkervoort 2001
and  1 CCT, and 
several pre-
experimental
studies

Evaluate the effectiveness of treatment of apraxia -

Smania et al. 2000 RCT 13 ( 6 / 7 )
with the 
presence of 
limb apraxia

9 ( 2 / 7) 
completed the 
trainings-
protocol of 34 of 
35 sesions
(31% drop-outs)

mean:
65.7 y., 
range
48-76y.

type: iCVA 
and hCVA

chronic:
mean
13.4mo after 
stroke,
range 2-36
mo

Yes Intervention: evaluate the effectiveness of a rehabilita-
tive training program for patients with limb apraxia.
E: a behavioural training program for limb apraxia 
consisting of gesture-production exercises; divided in 
3 sections dedicated to the treatment of gestures with 
or without symbolic value and related or nonrelated to 
the use of objects
C: conventional treatment for aphasia
Intensity: 3d/wk: 35 experimental sessions each 
lasting 50 min. Treatment stopped after completion of 
all training sections (max 12 wk)

Limb praxic tests (Idea-
tional apraxia, ideomotor 
apraxia and gesture 
comprehension), Raven 
test, Token test, Oral 
apraxia and construc-
tional apraxia tests

measured after comple-
tion of all 35 training 
sessions (~12wk)

Specific training program for treatment of 
limb apraxia showed to be effective. The 
experimental group achieved a significant
improvement of performance in both 
ideational and ideomotor apraxia tests. A 
trend toward improvement was found in 
gesture comprehension test while other 
outcomes did not show any significant 
amelioration

4
failure at the 
questions:
3,5,6,8,9,10

Donkervoort et al. 
2001

RCT 113 (56 / 57)
with LH stroke 
and apraxia; 
staying on a in-
patient care unit

90 (42 / 48) 
completed the 
study (20% 
drop-outs)

82 (43/39) 
completed the 
follow up (5 mo)

mean:
58+10y
range
47-69y.

type: left 
hemisphere
(all types)

post-acute:
mean 102 d. 
+  67d. after 
stroke

Yes Intervention: determine the efficacy of strategy 
training in left hemisphere patients with apraxia
E: strategy training integrated into usual OT; uses of 
strategies to compensate for apraxic impairment du-
ring the performance of ADL. Examples are self-ver-
balisation to support performance and writing down or 
showing pictures of the proper sequence of activities.
C: usual OT only; the main focus of the therapy is on 
(sensory) motor impairments (muscle tone, reflexes, 
controlled movements, muscle strength, contractures) 
and disability due to these impairments. And aims at 
increasing independent functioning in ADL tasks 
Intensity: mean: 26+ 13 sessions, resulting in (mean) 
17+11 hrs of OT during 8 wk

ADL-observations (set 
standardised
observations specially 
developed for apraxia) 
and BI, extended ADL 
based on Rivermead 
Activities of Daily Living 
Scale, MI, FMT and 
Apraxia Test 

measured at the end of 
the 8 wk treatment and 
after 5 mo (follow-up)

Evidence was found for the short-term
effectiveness of strategy training in left 
hemisphere stroke patients with apraxia.
Strategy training improved significantly 
more than patients in the usual treatment 
group on ADL-observations. With respect 
to the secondary outcome measures a 
medium effect was found on the BI. No 
beneficial effects of strategy training were 
found after 5 mo (at follow-up)

6
failure at the 
questions:
5,6,8,9

Poole 1998 CCT 10 (5 / 5 ), also 
a reference 
group of 5 
healthy subjects

mean:
71 y.

type: left 
hemisphere
(all types)

chronic:
mean 7.9 y 
after stroke

- Intervention: examine the ability to learn one-handed
shoe tying in left hemisphere patients with apraxia
E: LH -CVA with apraxia
C1: LH -CVA without apraxia
C2: healthy adults
E+C: shoe tying using the left hand in maximal 5 
trials. To ascertain retention of the task, participants 
were asked to tie the shoe again after approximately a 
5-minute delay.
Intensity: 1 session 

Learning (how many 
attempts) and retention 
number of trials needed 
to correctly tie the shoe)

measured once

On the retention task, the control adults 
and participants with LH-CVA without 
apraxia required similar numbers of trials 
while the participants with LH-CVA and 
apraxia required significantly more trials 
than the other two groups. All groups 
required fewer trials on the retention task 
than the learning task. 

-

* The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied.
** Quality assessment of RCTʼs is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11.

7



Domain: ADL en EADL KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Leisure therapy [G.4]

Grade of Recommendation: 1

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Jongbloed & 
Morgan 1991

RCT 40 (20 / 20 )
able to follow a 
one-step
command

mean:
68.9 y. 
+ ?
range
42-86y.

type: all

chronic:
mean ? < 15 
mo after 
stroke

Yes Intervention: OT related to leisure activities vs no 
intervention
E: intervention at home: OT assist the subjects in 
resuming former leisure activities, to learn to engage 
in new activities, or both. Leisure activities included 
individual or social activities carried out in the home or 
community environment
C: visited by an OT and asked questions about leisure 
activity involvement throughout their life span (i.e. 
during childhood, working years and the time prior to 
the stroke)  and about the effects of the stroke on their 
life. No treatment.
Intensity: 5 home visits (1 hrs each) over 5 
consecutive weeks.

Two subscales of the 
KAI: 1) level of free-time
activities and 2) level of 
satisfaction with free-
time activities
and MMSE

measured at 5 and 18 
wk after initial visit or 
treatment

No statistically significant differences 
between the experimental and control 
groups in activity involvement or 
satisfaction with that involvement

4
failure at the 
questions:
3,5,6,8,9,11

Gladman et al. 
1993

RCT 327 (162 / 165)
patients when 
plans for 
discharge were 
being made; 
excluded those 
discharged to 
residential
homes or 
nursing homes

282 (134 / 148) 
completed the 
study (14% 
drop-outs)

mean:
70 + ?y 

type: ?

sub-acute:
mean 20 d. 
after stroke

Yes Intervention: randomisation to receive domiciliary or 
hospital-based care after discharge. They were 
allocated to three strata (Health Care of the Elderly, 
General Medical and Stroke Unit)
E: treated at home by PT and OT 
C  no domiciliary rehabilitation but hospital- based 
rehabilitation according to the usual practices in 
Nottingham.
Intensity: 6 mo

BI, NEADL and NHP

measured at 3 and 6 mo 
after discharge

Overall there was no difference in the 
effectiveness of the domiciliary and 
hospital-based services, although younger 
stroke unit patients appeared to do better 
with home therapy while some frail elderly 
patients might have benefited from day 
hospital attendance. 
The domiciliary group showed significantly 
greater performance on Extended ADL 
household and leisure sub-scores at 6 mo

7
failure at the 
questions:
5,6,9

Drummond & 
Walker 1995

RCT 65 (21 / 21 / 23)

60 (20 / 20 /20)
completed the 
study at 6 mo 
( 8% drop-outs)

mean:
66 y. +
9,9y
range
29-87y.

type: all

sub-acute:
mean  28d. +
20d. after 
stroke,
range 4-90d.

Yes Intervention: evaluate the effectiveness of a leisure 
rehabilitation programme at home. Subjects were
allocated to 3 groups: 1) leisure rehabilitation group, 
2) conventional occupational therapy group and 3) 
control group
E1:  leisure treatment program for each patient was 
different reflecting personal preferences and abilities
E2:  conventional OT (transfers, washing, dressing 
practice and where appropriate perceptual treatments
C: no therapy after discharge from hospital
Intensity: 30 min/wk for the first 3 mo following 
discharge and then 30min/every 2 wk for the next 3 
mo

NLQ, TOTL, TLA, RMFS 
and Rivermead-ADL-
scale

measured at 3 and 6 mo

There was at 6 months an increase in the 
leisure scores ((TOTL and TLA) for the 
leisure rehabilitation group only

7
failure at the 
questions:
5,6,9

7



Domain: ADL en EADL     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Leisure therapy [G.4] 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Parker et al. 2001 RCT 
(multi-
centre) 

466  
(153 / 156/ 157) 
 
374 completed 
the study at 6 
mo ( 20% drop-
outs) 
 
331 completed 
the follow-up at 
12 mo 

mean:  
72 y. 

type: ? 
 
post-acute: 
mean  4.7mo 
+  4.7 mo 
after stroke 

Yes  Intervention: evaluate the effects of leisure-based 
therapy or conventional (ADL-based) OT at home vs 
no OT-treatment at home 
E: Leisure-group: interventions included practising the 
leisure tasks as well as any ADL-tasks necessary to 
achieve the leisure objective  
E2: ADL-group: improving independence in self-care 
tasks by practising these tasks (such as preparing a 
meal, walking outdoors) 
C: no OT-treatment during the trial   
Intensity: mean 8.5 sessions in ADL- and Leisure-
group and mean duration of sessions was 59 min 
(leisure) and 52 min (ADL), maximum 6 mo 
 

GHQ (mood), NEADL 
(ADL) and NLQ 
(Leisure), also BI, LHS, 
OHS and IST outcomes 
questions 
 
measured at 6 and 12 
mo after hospital 
discharge 

There were no major short- or long-term  
beneficial effects of the additional leisure 
or ADL occupational therapy provided in 
this trial on the mood, ADL ability or 
leisure participation of stroke patients 
living in the community.  

7 
failure at the 
questions: 
5,6,8 
 
 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  



Domain: Changing posture KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2
Subdomain: Sit-to-Stand [H]

Grades of Recommendation: 1+2

Study
(reference+
publication year)

Design N (E/C) Age
+ SD

Type of 
stroke

Ext.
val.*
yes/no

Characteristics of intervention (Primary) Outcome Conclusions (author) Methodo-
logical
quality**

Engardt et al. 1993

Engardt 1994
(follow-up)

RCT

RCT

42 ( 21 / 21)
able to stand up 
independently

40 patients 
completed the 
study (5% drop-
outs)

30 (16 / 14)

mean:
64.9 y.
+ 7.9 y.

mean:
66 y.

type: all

post-acute:
mean 38 d. +
20 d. after 
stroke

33 mo since 
end of 
training

Yes Intervention: ground reaction force feedback and PT 
vs PT while sitting down and rising
E: auditory feedback to achieve symmetrical weight 
bearing while rising and sitting down on balance 
platform plus conventional PT.
C: conventional PT according to MRP-principles
EMG/BF-characteristics:
Intensity: 3 sessions/d., 15 min 5d/wk for 6 wk.

-

BI, FMA, MAS and BWD

measured after 6 wk

measured after an 
average of 33 mo.

Improvements in physical performance 
and sit-to-stand tests were greater in 
experimental (feedback) group. No 
differences between groups were seen in 
improvement in performance of daily 
living.

The relearned symmetric BWD with 
auditory feedback had lost in rising as well 
as in sitting down. Movement time in rising 
and sitting down, however, was improved 

5
failure at the 
questions:
3,5,6,7,9

-

Dean et al. 1997 RCT 20 ( 10 / 10 )
able to sit 
unsupported for 
20 min

19 completed 
the study (5% 
drop-outs)

mean:
67.6 y 
+ 8.2 y

type: all

chronic:
mean 6.3 y +
4.4 y. after 
stroke

Yes Intervention: evaluate the effect of a task-related
training program to improve tasks including sit to 
stand vs sham therapy
E: loading of affected leg during sit to stand
C: received sham training.
Intensity: Both groups received standardized training 
programs. Each program consisted of 10 sessions 
spread over a 2-week period

Maximum distance 
reached, hand 
movement time, 
%bodyweight while 
reaching, TMW, EMG

measured after 2 weeks 
(end of treatment)

Subjects significantly increased the load 
taken trough the affected foot when 
standing up from sitting 

7
failure at the 
questions:
5,6,9

Dean et al. 2000 RCT 12 ( 6 / 6 )
able to walk 
10m.
independently
with or without 
assistive device

9 (5 / 4 ) 
completed the 
study (25% 
drop-outs)

8 ( 4 / 4) com-
pleted follow-up

mean:
64.3 y 
+ 7.2 y

type: all

chronic:
mean 1.8 y +
0.8 y. after 
stroke

Yes Intervention: evaluate the immediate and retained 
effects of a training program on the performance of 
locomotor-related tasks in chronic stroke
E: practice at a series of workstations (strengthen the 
muscles of affected leg) as well as participating in 
walking races and relays with other members of the 
group.
C: same workstation training, but training was 
designed to improve function of the affected upper 
limb and was considered ʻsham ʼlower limb training
Intensity: 3d/wk for 1 hrs during 4 wk

TMW, 6 minute walk, 
TUG, step test and sit-to-
stand

measured at 4 wk and 2 
mo after the training 
(follow-up)

The experimental group demonstrated
significant immediate and retained (2-
month follow-up) improvement compared 
with control group in walking speed and 
endurance, force production through the 
affected leg during sit-to-stand and the 
number of repetitions of the step test.

5
failure at the 
questions:
5,6,7,8,9

Cheng et al. 2001 RCT 54 ( 30 / 24 )
could stand up 
independently
and walk with or 
without a cane

mean:
62.7 y. 
+  7.9 y

type: all

postacute:
mean 2.8 mo 
+ 1.3 mo 
after stroke

Yes Intervention: additional balance training + 
conventional therapy vs conventional therapy 
E: while rising to stand and sitting down the mean 
symmetry of weight distribution is measured by force 
plates under the feet. Rising to stand and sitting down 
were divided into 2 distinct phases: the seat-on and
seat-off phases. 
C: conventional stroke rehabilitation including 
neuromuscular facilitation, FES, mat exercises and 
other therapeutic exercises.
Intensity: 5d/wk for 30 min during 3 wk

Body-weight distribution, 
postural sway of CoP, 
time needed to rise and
sit and occurrence of 
falls

measured at 3 wk and at 
follow-up (6 mo)

Symmetrical body-weight distribution 
training may improve sit-to-stand
performance and, consequently, decrease 
the number of falls by stroke patients 

6
failure at the 
questions:
3,5,6,9

7



Domain: Changing posture     KNGF-richtlijn Beroerte – Map I.2 
Subdomain: Sit-to-Stand [H] 

Study 
(reference+ 
publication year) 
 

Design 
 

 
 

N (E/C) 
 
 

Age  
+ SD 

Type of 
stroke 

Ext. 
val.* 
yes/no 

Characteristics of intervention  
 

(Primary) Outcome 
 

Conclusions (author) Methodo- 
logical  
quality** 

Pollock et al. 2002 RCT 28 ( 9 / 19 ) 
ability of 
independent 
sitting for 1 min. 
and not able to 
achieve 10 
steps 
  
20 (5 / 15) com- 
pleted the study 
(29% drop-outs) 
 

mean: 
69.9 y. 
+ 12.1y 

type: all 
 
postacute: 
mean < 6wk 
after stroke 

Yes  Intervention: additional independent practice of rising 
to stand and sitting down and standard PT vs 
standard PT  
E: moving simple objects seated in chair with force-
plates under the feet and in armrests. The objects to 
be moved with unaffected hand were colour-coded  to 
match guidance lines drawn on the table placed in 
front the patient 
C: standard PT based on the Bobath-approach 
Intensity: 5d/wk during 4 wk 

Symmetry of weight 
distribution during sitting, 
standing, rise to stand, 
sitting down and 
reaching 
 
measured at 4 and 6 
weeks after start 
intervention 

There were no clinically significant 
differences in measured outcome between 
the groups. The regime of independent 
practice had no measured beneficial effect 
on the balance ability of patients with 
recently acquired stroke. 

6 
failure at the 
questions: 
5,6,8,9 

*  The first item of the PEDro-scale has a yes/no-score. Yes means that the external validity is satisfied. 
** Quality assessment of RCT’s is measured by counting the number of checklist criteria (2-11) of the PEDro-scale, that are satisfied in the trial report (sumscore 0-10) of the items 2-11. 
  
 



2-PD Two-Point Discrimination 

6MLT Zes minuten looptest (smw)

ABAW Aggressive Bracing Assisted Walking

ADL Activiteiten van het Dagelijks Leven

AFO Ankle Foot Orthosis (evo)

AGREE Appraisal of Guidelines for Research & 

Evaluation 

AMAT Arm Motor Activity Test

ARAT Action Research Arm Test

AROM Active Range of Motion

AS Ashworth Scale

BATRAC Bilateral Arm Training with Rhythmic

Auditory Cueing

BB Box and Block test

BBS Berg Balance Scale

BE Bovenste Extremiteit(en)

BF Biofeedback

BFM Brunnstrom Fugl-Meyer Assessment

BI Barthel Index

BOS Base of Support

bpm Beats per minute

BWD Mate van gewichtsverdeling (Body

Weight Distribution)

BWS Body Weight Support 

BWSTT Body Weight Supported-treadmill trai-

ning

C Controlegroep

CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheids-

zorg CBO

CCT Controlled Clinical Trial (quasi-experi-

mentele studie)

CGT Conventional Gait Training

CI Confidence Interval (betrouwbaarheids-

interval)

CIMT Constraint-Induced Movement Therapy

CNS Canadian Neurological Scale

CoG Center of Gravity

CoM Center of Mass

CoP Center of Pressure

CR Critical Review

CSI Carer Strain Index

d Dagen

DARE Database of Abstracts of Reviews of

Effects

DVN Diepe Veneuze Trombose

E Experimentele groep

EADL Extended Activities of Daily Living

EBM Evidence-Based Medicine

EBRO Evidence-Based Richtlijnen Overleg

EMF Emory Motor Function test

EMG Elektromyogram

EMI Extended Motricity Index

ES Electrical stimulation

ES gu Effect size (Hedges’ g)

ET Ergotherapie (OT)

EVO Enkel Voet Orthese (AFO)

FAC Functional Ambulation Categories

FAI Frenchay Activities Index

FAP Functional Ambulation Performance

FAT Frenchay Arm Test

FES Functional Electrical Stimulation

FESS Falls Efficacy Scale for Stroke

FNS Functional Neuromuscular Stimulation 

FIM Functional Independence Measure

FIM-MM Functional Independence Measure –

Motor Measure

FMA Fugl-Meyer Assessment

FMA-ue Fugl-Meyer Assessment Upper Extremity

Motor Performance Section Test

fMRI Functional Magnetic Resonance

Imaging

FMT Functional Motor Test (simpele versie

van arat)

FMW Four Meter Walk

FRT Functional Reach Test

FT Fysiotherapie (PT = Physiotherapy)

FTT Force Tracking Test

GAPS Glasgow Augmented Physiotherapy

after Stroke

GCS Glascow Coma Scale

GHQ General Health Questionnaire

GHQ-12 Shortened General Health

Questionnaire

GHS Glenohumerale Subluxatie

HCVA Haemorraghisch cerebrovasculair acci-

dent

HRR Heart Rate Reserve

hrs Hours

HSP Hemiplegische schouderpijn

ICD-10 International Classification of Diseases,

Tenth Revision 

1
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ICF Internationale Classificatie van het

menselijk Functioneren

ICVA Ischemisch cerebrovasculair accident

IST International Stroke Trial

JTHF Jebsen Test of Hand Function

JMTT Joint Movement Tracking Test

KAFO Knee Ankle Foot Orthosis (KEVO)

KAI Katz Adjustment Index

KRISCE Kenny Rehabiliation Institute Self-Care

Evaluation

LACI Lateral Anterior Circulation Infarct

LE Lower Extremity (+OE)

LH Linker hemisfeer

LHS London Handicap Scale

LI-ADL Lawton Instrumental Activities of Daily

Living

LoS Limits of Stability

LoS Length of Stay (opnameduur)

LTT Limited Progressive Treadmill Training

LBT Line Bisection Test

m Meter

MAL Motor Activity Log

MAS Modified Ashworth Scale

MASS Motor Assessment Scale for Stroke

MBS Modified Bobath Scale

MCA Middle Cerebral Artery

MDO Multidisciplinair Overleg 

MDUF Maximale loopafstand tot vermoeidheid

(Maximal distance until fatigue)

MFES Multichannel Functional Electrical

Stimulation

MHR Maximum Heart Rate

MI Motricity Index

MMF Musical Motor Feedback

MMSE Mini Mental State Examination

MMT Manual Muscle Test

mo Month(s)

MPQ McGill Pain Questionnaire

MRC Medical Research Council

MRI Magnetic Resonance Imaging

MRP Motor Relearning Programme

MRS Modified Rankin Scale

N Number of subjects (aantal patiënten) 

NBP Nottingham Balance Platform

NDP Neuro Developmental Principles

NDT Neuro Developmental Treatment

NEADL Nottingham Extended adl Index

NHP Nottingham Health Profile

NHPT Nine Hole Peg Test

NHS Nederlandse Hartstichting

NLQ Nottingham Leisure Questionnaire

NMES Neuromuscular Electrical Stimulation

NMS Neuromuscular Stimulation

NNM Neutrale Nulmeting (goniometer) 

NPRS Numeric Pain Rating Scale

NPS Northwick Park Score

NRT Neuromuscular Retraining Techniques

NSA Nottingham Sensory Assessment

NSAID Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs

OCSPC Oxfordshire Community Stroke Project

Classification

ODFS Odstock Dropped Foot Stimulator

OE Onderste Extremiteit (LE)

OHS Oxford Handicap Scale

OLST One-Leg Stance Test

OT Occupational Therapy (ET)

OZT O-Zoek Test 

PACI Partial Anterior Circulation Infarct

PAFO Placebo Ankle Foot Orthosis

PBWS Partial Body Weight Support

PBWSTT Partial Body Weight Supported-treadmill

training

PCI Physiological Cost Index

PEDro Physiotherapy Evidence Database

PICH Primary Intracerebral Haemorrhage

PFST Positional Feedback Stimulation

Training

PHLR Exorotatie (Passive Humeral Lateral

Rotation)

PICO Patients, Intervention, Comparison,

Outcome

PNF Proprioceptive Neuromuscular

Facilitation

POCI Posterior Circulation Infarction

POR Profile of Recovery

PP Polypropyleen 

PROM Passive Range of Motion

PSK Patiënt Specifieke Klachten lijst

PSSP Post-stroke shoulder pain 

PT Physical Therapy 

PTH Placebo Thermo coagulation

PV GRF Bodemreactiekracht (peak vertical

ground reaction force through affected

foot)

RAI Ritchie Articular Index 

RAS Rhythmic Auditory Stimulation
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RCT Randomized Controlled Trial

RDI Rankin Disability Index

RER Respiratory Exchange Ratio

RIH reflex Inhiberende Houding 

MMF Musical Motor Feedback 

RH Rechter hemisfeer

RHR Resting Heart Rate

RIP Reflex-inhibiting pattern

RIS Reflex Inhiberende Splinting

RLOC Recovery Locus of Control Scale

RMA Rivermead Motor Assessment

RMFS Rivermead Motor Function Scale

RMI Rivermead Mobility Index

ROM Range of Motion

RP Rhythmic positional

RPM Repetitions per minute

s Second(s)

S&R Sit and Reach test

SA-SIP30 30-item Stroke-Adapted Sickness Impact

Profile

SAB Subarachnoïdale Bloeding

SBP Systolic Blood Pressure

SBT Standing Biofeedback Trainer

SD Standaarddeviatie

SEI Sitting Equilibrium Index

SES Summary Effect Size

SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines

Network

SIP Sickness Impact Profile

SITB Sensorimotor Integration Test Battery

SLROM Exorotatie (Shoulder Lateral Range Of

Motion)

SMES Sodring Motor Evaluation Scale

SMW Six Minute Walk

SR Systematische Review

SSI Standing-Steadiness Index

SST Sit-to-Stand Test

SSV Self Selected overground walking

Velocity

STAT Supported Treadmill Ambulation

Training

STR Step-Time Ratio

STREAM Stroke Rehabilitation Assessment of

Movement

STT Speed-dependent Treadmill Training

TACI Total Anterior Circulation Infarct

TBI Traumatic Brain Injury

TBT Timed Balance Test

TCT Trunk Control Test

TEI Trombo-embolitic infarctions

TENS Transcutaneous Electrical Nerve

Stimulation

TES Therapeutic Electrical Stimulation

TFR Traditional Functional Retraining

TGT Tinetti Gait Test

TH Thermo coagulation

THPT Ten-Hole Peg Test

TIA Transient Ischemic Attack

TIS Trunk Impairment Scale

TLA Total Leisure Activity score

TML Tien Meter Looptest (TMW)

TMS Transcranial Magnetic Stimulation

TMW Ten Meter Walk (tml)

TOTL Total Overall Leisure score

TUG Timed Up&Go-Test

UE Upper Extremity (BE)

UEFT Upper Extremity Function Test

UEI Upright Equilibrium Index

VAS Visuele Analoog Schaal

VF Visuele Feedback

VFD LR Krachtenverschil tussen links+rechts

(vertical force difference between left +

right)

VO2 Ventilatory Oxygen uptake

VVT Vinger Volg Test

WBR Weight Bearing Ratio

WHO World Health Organisation 

WMFT Wolf Motor Function Test

wk Week(s)

y Year(s)

ZDS Zung Depression Scale
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De fysiotherapeutische beoordelingsformulieren bij

deze KNGF-richtlijn Beroerte zijn ontwikkeld na een

aantal consensusbijeenkomsten met de 8 leden van

de eerste kring. Het doel van deze formulieren is te

komen tot een uniforme fysiotherapeutische beoorde-

ling van patiënten met een CVA. Op deze wijze wordt,

binnen een regionale stroke service, continuïteit in

registratie van fysiotherapeutische gegevens gewaar-

borgd.

Systematisch meten wordt in de KNGF-richtlijn

Beroerte gezien als een integraal onderdeel van 

‘evidence-based practice’. In de richtlijn zijn een aan-

tal meetmomenten vastgelegd. Bij opname in een

instelling wordt geadviseerd in ieder geval in de eerste

en in de laatste week van opname te meten. Tevens is

het wenselijk, voorafgaand aan een multidisciplinair

teamoverleg, van elke patiënt die wordt besproken de

actuele motorische en functionele status vast te leg-

gen, zodat eventuele veranderingen in getal en maat

naar het team kunnen worden gerapporteerd. Om

prognostische uitspraken te kunnen doen over het

herstel van de patiënt, worden in de eerste 6 maan-

den na het ontstaan van het CVA minimaal 3 vaste

meetmomenten aanbevolen. Het betreft metingen

aan het eind van de 1e week (conform afspraken 

binnen het landelijke CBO-Doorbraak project), na 3

maanden en na 6 maanden na het ontstaan van het

CVA. Een kopie van de intake- en de scoreformulieren

wordt bij elke fysiotherapeutische overdracht bijge-

sloten. De meetinstrumenten in het fysiotherapeu-

tisch beoordelingsformulier zijn onderverdeeld in

‘basismeetinstrumenten’ en ‘aanbevolen meetinstru-

menten’. Zoals in paragraaf B.11 aangegeven, wordt

gebruik van de basismeetinstrumenten op de boven-

genoemde meetmomenten noodzakelijk geacht voor

adequate zorgverlening. De aanbevolen meetinstru-

menten kunnen worden gebruikt wanneer daar aan-

leiding voor is. Bovenstaande betekent niet dat de

fysiotherapeut altijd zelf de metingen moet verrich-

ten. Door afspraken te maken met andere betrokken

disciplines van het revalidatieteam kan in de meeste

gevallen een evenwichtige verdeling worden gemaakt

van de tijdsinvestering die het meten met zich mee-

brengt. In figuur 1 (paragraaf B.11) staat een 

overzicht waarin alle meetinstrumenten zijn opgeno-

men. Conform de opzet van de fysiotherapeutische

behandelrichtlijnen kan onderscheid gemaakt wor-

den tussen patiënten die nog niet uit bed mogen (fase

van immobilisatie) en patiënten waarbij mobilisatie

wel is toegestaan. Toelichting op bovengenoemde

indelingen zijn terug te vinden in paragraaf A.2. 

De fysiotherapeutische beoordelingsformulieren zijn

gericht op: 1) de intake; 2) de meetinstrumenten en

3) de meetmomenten. 

Literatuurreferenties in deze map verwijzen naar de

literatuurlijst in paragraaf K.7 op pagina 79

Intake 
Tijdens de intake registreert de fysiotherapeut algeme-

ne gegevens van de patiënt, demografische gegevens,

de medische voorgeschiedenis, de diagnose en de

gegevens van de partner. De informatie is afkomstig

van patiënt en/of partner en de medisch specialist. 

Meetinstrumenten 
De samenstelling van de set meetinstrumenten die

zijn opgenomen in de set fysiotherapeutische beoor-

delingsformulieren, is gebaseerd op de International

Classification of Functioning, disability and health

(ICF).1 In de ICF wordt onderscheid gemaakt tussen: 

1) (stoornissen in) lichaamsstructuren en functies; 

2) activiteiten en 3) participatie. Daarnaast hebben bij

de samenstelling van de testbatterij psychometrische

eigenschappen van de diverse meetinstrumenten

meegespeeld: betrouwbaarheid, validiteit, responsivi-

teit en gebruiksvriendelijkheid. 

De meetinstrumenten zijn op een praktische manier

ingedeeld (zie figuur 1, paragraaf B.11). Zij zijn gekop-

peld aan de functionele mijlpalen (mobility milesto-

nes) die patiënten met een CVA tijdens hun herstel

doorlopen: liggen, zitten, staan en lopen.2,3

Per meetinstrument zijn opgenomen: 1) de psycho-

metrische eigenschappen van het betreffende instru-

ment; 2) het testprotocol en 3) het testformulier.4

Voor enkele tests zijn test- en scoreformulier samen-

gevoegd. 

De gehanteerde meetinstrumenten in dit beoorde-

1
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lingsformulier zijn geselecteerd op basis van aange-

toonde validiteit, betrouwbaarheid en responsiviteit;

tevens speelden jarenlange ervaring met het meten

van patiënten met een CVA bij de selectie een rol.5,6

Waar mogelijk is gebruikgemaakt van in het

Nederlands gevalideerde meetinstrumenten. Wanneer

deze niet voorhanden waren, koos de werkgroep

reeds vertaalde versies. Nog niet vertaalde versies zijn

door de projectgroep vertaald. Voor deze vertaalde

versies en andere niet gevalideerde testen zal in de

toekomst echter een validiteitonderzoek moeten

plaatsvinden. 

‘Klinimetrie na een beroerte’ (NPi-VUmc, 2001)6 en de

Neuro Dataset (Erasmus MC, 2002)7 waren voor de

werkgroep belangrijke inspiratiebronnen. 

Zowel de basismeetinstrumenten als de aanbevolen

meetinstrumenten zijn op deze cd-rom opgenomen.

In de praktijkrichtlijn zijn, naast het intakeformulier,

alleen de zeven geselecteerde basismeetinstrumenten

(het minimale pakket) opgenomen. 

Meetmomenten 
De werkgroep stelt voor de metingen op een aantal

vaste momenten te herhalen, minimaal met gebruik-

making van de zeven basismeetinstrumenten (zie

aanbeveling voor de praktijk 1).

Relevante domeinen die met één van de aanbevolen

meetinstrumenten geëvalueerd worden, moeten daar-

bij uiteraard ook overwogen worden.

2
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K.1 Intakeformulier

Naam fysiotherapeut: ........................................................................... (ponskaart)

Invuldatum: ...........................................................................

Locatie opname: ❍ ziekenhuis (stroke unit) 

❍ revalidatiecentrum (stroke unit)

❍ verpleeghuis (stroke unit) .......

❍ 1e lijn 

❍ anders, nl. ..........................................

Patiëntnummer: ...........................................................................

(alleen invullen indien ponskaart 

niet aanwezig)

Voornaam: ...........................................................................

Achternaam: ...........................................................................

Geslacht: ❍ vrouw

❍ man

Geboortedatum:* ......./ ......./ ...................

Adres: straat:  ........................................................................................................................ (eventueel)

postcode/plaats: ................................................................................................. (eventueel)

Datum CVA:* ......./ ......./ ...................

Lateralisatie CVA (met eventuele toelichting): 

❍ rechter hemisfeer: ..................................................................................................................

❍ linker hemisfeer: .....................................................................................................................

❍ hersenstam: .................................................................................................................................

❍ cerebellum: ..................................................................................................................................

❍ anders, namelijk: ....................................................................................................................

Type CVA (met eventuele toelichting):

❍ hersenbloeding: .......................................................................................................................

❍ herseninfarct: .............................................................................................................................

❍ anders, namelijk: ....................................................................................................................

Datum opname:* ......./ ......./ ...................

Datum ontslag:* ......./ ......./ ...................

Verwijzend arts: ......................................................................................................................................................................

Naam huisarts: ......................................................................................................................................................................

Verzekering: ......................................................................................................................................................................

Hoogste opleidingsniveau: ............................................................................................................................ (eventueel)

*dag/maand/jaar
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Beroep: ❍ huidig, namelijk: .....................................................................................................................

❍ voormalig, reden stoppen: .................................... (bijvoorbeeld VUT, WAO)

❍ administratief werk

❍ anders, namelijk: ....................................................................................................................

❍ fulltime .............................................................❍ parttime: …......…%

Lichamelijke belasting: ❍ zwaar

❍ middel

❍ licht

Vrijetijdsbesteding: ❍ sport, namelijk: .......................................................................................................................

frequentie: ................. per ......................................................................................................

❍ hobby’s, namelijk: ................................................................................................................

Voorkeurshand: ❍ links ❍ rechts  (gerelateerd aan schrijvende hand)

Woonvorm vóór het ontstaan van het CVA:

Zelfstandig wonend: ❍ ja ❍ nee ❍ anders, namelijk: ..........................................

Zo ja, ❍ alleenstaand ❍ samenwonend

Woning: ❍ gelijkvloers ❍ etages

Is er een trap en/of lift aanwezig? .............................................................

trap ❍ ja ❍ nee

leuning (bij trap op gaan) ❍ links ❍ rechts ❍ niet aanwezig...................................

lift ❍ ja ❍ nee ❍ n.v.t

Zijn er, naast eventueel een trap, andere obstakels in huis aanwezig, bijvoorbeeld: drempels, tapijt, 

deurdrangers?

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Vervoer vóór het ontstaan van het CVA:

Was de patiënt zelfstandig in zijn/haar vervoer? 

❍ ja ❍ nee

Van welk type vervoer werd er gebruikgemaakt? 

❍ openbaar vervoer

❍ auto

❍ fiets ❍ aangepast, namelijk: ................................(bijvoorbeeld 3-wieler, tandem)

❍ wandelen ❍ loophulpmiddel, namelijk:............................(bijvoorbeeld rollator, stok)

buitenshuis ❍ ja ❍ nee

binnenshuis ❍ ja ❍ nee

❍ anders, namelijk: .....................................................................................................................................................................................................

Gegevens partner van de patiënt:

Heeft de patiënt een partner? ❍ ja ❍ nee

Is de partner gezond? ❍ ja ❍ nee

Zo nee:  ..................................................................................................................................................................................................................................
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Is de partner werkend? ❍ ja ❍ nee

(voormalig) beroep: 

❍ fulltime ❍ parttime: …....… %

Is partner zorgbehoeftig? ❍ ja ❍ nee

Zijn er verzorgende kinderen? ❍ ja ❍ nee

Reeds aanwezige hulpverlening:

❍ mantelzorg (bijvoorbeeld buren, familie)

❍ huishoudelijke hulp

❍ thuiszorg

❍ wijkverpleging

❍ maaltijdenservice

❍ anders, namelijk:...............................................................................................................................................

Heeft de patiënt eerder een CVA gehad?

❍ ja ❍ linker hemisfeer aantal d.d. .................../ ............/ ..............

❍ rechter hemisfeer aantal d.d. ................../ ............/ ..............

❍ anders, namelijk: ......

aantal d.d. ................../ ............/ ..............

❍ nee

❍ niet bekend

Familiaire belasting (1e en 2e graad: ouders, broers/zussen) ❍ ja ❍ nee

Zo ja, namelijk: ...............................................................................................................................................................................................................

Preëxistente beperkingen:

❍ nee

❍ ja ➙ overweeg Modified Rankin Scale (MRS)

➙ overweeg Frenchay Acitivities Index (FAI)

Relevante medische voorgeschiedenis

Was er voorafgaand aan het CVA sprake van één of meerdere aandoeningen/pathologieën? 

Geef deze aan indien deze een mogelijke beperking kunnen vormen voor de fysiotherapeutische behandeling:

Tractus circulatorius: ❍ ja ❍ nee ❍ niet bekend

Zo ja, welke? .......................................................................................................................................

(bijvoorbeeld: angina pectoris, claudicatio intermittens) 

Datum diagnose:* dd. ........../.........../ .................

Bijzonderheden: .......................................................................................................................................

Tractus respiratorius: ❍ ja ❍ nee ❍ niet bekend

Zo ja, welke? .......................................................................................................................................

Datum diagnose: dd. ........../.........../ .................

Bijzonderheden: .......................................................................................................................................
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Tractus locomotorius: ❍ ja ❍ nee ❍ niet bekend

Zo ja, welke? .......................................................................................

Datum diagnose: dd. ........./ ............./ .................

Bijzonderheden:  .......................................................................................

Tractus digestivus: ❍ ja ❍ nee ❍ niet bekend

Zo ja, welke? .......................................................................................

Datum diagnose: dd. ........../ ............/................

Bijzonderheden: .......................................................................................

Tractus urogenitalis: ❍ ja ❍ nee ❍ niet bekend

Zo ja, welke? .......................................................................................

Datum diagnose: dd. ........./ ............./ ................

Bijzonderheden:  .......................................................................................

Relevante psychiatrische voorgeschiedenis:

❍ nee

❍ ja, namelijk: .......................................................................................

❍ niet bekend 

Risicofactoren: ❍ nee ❍ ja, namelijk: ..... (bijvoorbeeld: roken, alcohol)

Medicatie:

Gebruikt de patiënt medicijnen die van invloed kunnen zijn op de behandeling?

❍ ja ❍ nee ❍ niet bekend 

Zo ja, welke: .......................................................................................

Neurologisch onderzoek:

CT scan: ❍ ja ❍ nee

Datum: / /

Uitslag: .............................................................................

MRI scan: ❍ ja ❍ nee

Datum: / /

Uitslag: .............................................................................

Gegevens over aanvullend medisch (neurologisch) onderzoek (bijvoorbeeld Doppler, EEG):

Uitslag: ..........................................................................................................................................................................................................



Geconsulteerde disciplines: CVA-team Overige disciplines

❍ neuroloog ❍ cardioloog

❍ revalidatiearts ❍ neurochirurg

❍ logopedist ❍ vaatchirurg

❍ fysiotherapeut ❍ longarts

❍ ergotherapeut ❍ uroloog

❍ psycholoog ❍ dermatoloog

❍ maatschappelijk werker ❍ internist

❍ revalidatieverpleegkundige ❍ oogarts

❍ transferverpleegkundige ❍ KNO-arts

❍ bewegingsagoog

❍ diëtist

❍ activiteitenbegeleider

❍ anders, namelijk: ................................

Conclusie van de intake:

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.2 Basismeetinstrumenten
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K.2.1 Motricity Index (Basismeetinstrument)

De Motricity Index (MI) is gericht op het evalueren van de willekeurige bewegingsactiviteit, dan wel het meten

van de maximale isometrische spierkracht, aan de hand van een ordinale 6-puntschaal (0, 11, 19, 22, 26 en 33

punten).8,9 Betrouwbaarheid en validiteit bij patiënten met een CVA zijn aangetoond.6
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Testformulier Motricity Index

A: arm

1 ...................................... punten

2 ...................................... punten

3 ...................................... punten

___________ (subtotaal)

..................................... punten

Activiteit 
1 pincetgreep: vasthouden van

een blokje van 2,5 x 2,5 cm
tussen duim en wijsvinger

2 willekeurige elleboogflexie tot
volledige flexie (± 160º)a

3 abductie van de schouder van
0º tot 90ºb

a de elleboog van de patiënt bij
het isometrisch testen van de
weerstand (25 punten of meer),
in 90º flexie houden

b de schouder van de patiënt bij
het isometrisch testen van de
weerstand (25 punten of meer)
in 90º abductie houden 

Beoordeling
Test 1:
0 = geen beweging
11 = elke willekeurige beweging 

van vinger en/of duim
19 = patiënt pakt het blokje, 

maar kan het niet optillen 
(tegen de zwaartekracht in)

22 = patiënt pakt het blokje, 
maar kan het niet stevig 
vasthouden

26 = patiënt pakt het blokje, 
maar kan het minder stevig
vasthouden dan aan de 
niet-paretische zijde 

33 = normale knijpkracht (in 
vergelijking met de niet-
paretische zijde

B: been Activiteit 
uitgangshouding patiënt: zit, knie
90° flexie, voeten plat op de
grond (0° flexie)

Beoordeling

Test 2 t/m 6
0 = geen willekeurige beweging

4 ...................................... punten

5 ...................................... punten

6 ...................................... punten

_____________ (subtotaal)

..................................... punten

4 willekeurige dorsale flexie van
de enkel vanuit 0º flexie:c

5 willekeurige extensie van de
knie vanuit 90ºd

6 willekeurige flexie van de
heup vanuit 90º flexiee

c de enkel van de patiënt bij het isome-

trisch testen van de weerstand (25 punten

of meer) in ± 20º dorsale flexie houden
d de knie van de patiënt bij het isometrisch

testen van de weerstand (25 punten of

meer) in 0º extensie houden
e de heup van de patiënt bij het isome-

trisch testen van de weerstand (25 punten

of meer) in 90º flexie houden

9 = willekeurige activiteit is 
palpabel, maar geen 
beweging is zichtbaar

14 = willekeurige beweging is 
zichtbaar, maar niet over de
hele bewegingsrange

19 = willekeurige beweging is 
over de hele range 
mogelijk, maar niet tegen 
een weerstand in

25 = willekeurige beweging is 
tegen een weerstand in 
over de hele range 
mogelijk, maar is zwakker 
dan aan de niet-paretische 
zijde

33 = normale kracht

Testprotocol Motricity Index
Voor het uitvoeren van de test zijn een stoel of oefenbank en een kubusblokje van 2,5 cm nodig. 

De Motricity Index wordt afgenomen wanneer de patiënt zonder steun zit. Wanneer er (nog) geen rompbalans

is mag de patiënt in de rug en zij worden gesteund. De gewenste beweging van een testitem mag zo nodig wor-

den voorgedaan. 

Bij een volledige score van de arm (99 punten) en/of het been (99 punten) mag 1 punt worden opgeteld. 

De ernst van hemiplegie wordt berekend door (arm + been) te delen door 2,6. 

Totaal (1 t/m 6)

..................................... punten

Opmerkingen:
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Scoreformulier Motricity Index

Datum

A Bovenste extremiteit

Arm pincetgreep       

elleboog: flexie       

schouder: abductie  

B Onderste extremiteit 

Been enkel: dorsale flexie       

knie: extensie       

heup: flexie  

Bij een score van 99 punten mag er één punt opgeteld worden.

Subtotaal Arm: .................................................

Been: ...............................................

Totaal Arm + Been: ...............................

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.2.2 Trunk Control Test (Basismeetinstrument)

De Trunk Control Test (TCT) evalueert de rompstabiliteit van de patiënt.8,10 Deze test is betrouwbaar, valide en

eenvoudig te gebruiken. De test wordt afgenomen met de patiënt in rugligging en gescoord met een ordinale

driepuntsschaal (0, 12 en 25 punten).6

Testprotocol Trunk Control Test

Voor het uitvoeren van de test zijn een oefenbank of bed en een stopwatch nodig.

De test wordt afgenomen met de patiënt in rugligging. De ondergrond dient vlak te zijn in horizontale positie;

een hoofdkussen is toegestaan. Indien er hekken aanwezig zijn, dienen deze omlaag geplaatst te zijn. 

Verbale instructie moet beperkt blijven tot de opdracht. 

Afzetten met de arm(en) is toegestaan. Het trekken met de arm(en) wordt daarentegen wel als een compensatie

beschouwd. Het is niet toegestaan de patiënt een hand te geven ter ondersteuning. 

De test mag worden uitgevoerd in de volgorde 1, 2, 4, 3.6,8

Opdracht 1 en 2

Instructie: ‘Kunt u op de paretische zij draaien?’

Daarna: ‘Kunt u op de niet-paretische zij draaien?’

De patiënt dient zowel met de schouders als het bekken volledig op de zij gedraaid te zijn.

Opdracht 3

Instructie: ‘Kunt u zonder op de handen te steunen, gedurende 30 seconden op de bedrand blijven zitten?’

Voor een maximale score is het toegestaan dat de handen op de benen van de patiënt liggen. De voeten van de

patiënt staan op de grond en er wordt geen steun gegeven middels een (rug)leuning.

Opdracht 4

Instructie: ‘Kunt u, zonder dat u zich ergens aan vasthoudt, op de rand van het bed (of de oefenbank) komen

zitten?’

Hoe en over welke zij de patiënt tot zit komt, wordt vrij gelaten.

Beoordeling 

De opdrachten worden als volgt beoordeeld:

0 punten = de patiënt kan de beweging niet uitvoeren;

12 punten = de patiënt kan de beweging uitvoeren, maar moet compensaties gebruiken 

(bijvoorbeeld optrekken met handen en/of extra vast houden);

25 punten = de patiënt kan de bewegingen normaal uitvoeren.
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Test- c.q. scoreformulier Trunk Control Test

Datum

A omrollen naar de paretische

zijde      

B omrollen naar de 

niet-paretische zijde      

C balans houden in zit op de 

rand van het bed (30 seconden)      

D opkomen vanuit lig naar zit       

0 = patiënt kan beweging niet uitvoeren

12 = kan beweging maken met compensaties 

25 = kan beweging normaal uitvoeren

Totaal 

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.2.3 Berg Balance Scale (Basismeetinstrument)

De Berg Balance Scale (BBS) evalueert het evenwicht en bestaat uit 14 test-items.11 De items worden gescoord op

een 5-punts ordinale schaal (0-4 punten). In totaal zijn 56 punten te behalen. Betrouwbaarheid, validiteit en

responsiviteit van deze test zijn aangetoond.6

Met de BBS kan een inschatting worden gemaakt van de valkans van patiënten met een CVA. Zo blijken scores

van < 45 punten op de BBS bij ouderen gepaard te gaan met een verhoogde kans op vallen.12,13

Testprotocol Berg Balance Scale
Voor het uitvoeren van de test zijn nodig: 

• een stopwatch; 

• een liniaal of meetlint van 25 cm; 

• 2 stoelen (één met en één zonder armleuning, 

zithoogte ongeveer 45 cm; 

• een krukje of opstapbankje van gemiddelde 

treehoogte.

Instructie

Voor elk item wordt een aparte instructie gegeven.

Demonstreer het item zo nodig één keer aan de patiënt en/of geef instructies zoals beschreven voor het

betreffende onderdeel. De instructie moet beperkt blijven tot de opdracht. Bij twijfel moet de laagste score wor-

den genoteerd.

Maak de patiënt duidelijk dat hij zijn evenwicht moet bewaren tijdens het uitvoeren van de opdracht en dat

sommige opdrachten tijdgebonden zijn. De keuze welk been voor gezet wordt, op welk been te gaan staan, de

afstand tussen de voeten of hoe ver te reiken, wordt aan de patiënt overgelaten.

Waar in de tekst gesproken wordt van supervisie wordt verbale ondersteuning bedoeld. De patiënt mag (kan) in

dat geval de opdracht niet alleen uitvoeren; supervisie is vereist om de veiligheid te garanderen.

Daar waar de patiënt gevraagd wordt om te gaan staan is het de bedoeling dat de patiënt een parallelstand

inneemt. Het verdient de voorkeur de test af te nemen in een ruimte waar de patiënt voldoende ruimte heeft

om voor zich uit te kijken. De onderzoeker moet proberen te vermijden in het voorwaartse gezichtsveld van de

patiënt te gaan staan. Alle items worden uitgevoerd zonder loophulpmiddelen, maar met schoeisel. Een orthese

of een sling is wel toegestaan.6,11



Testformulier Berg Balance Scale 
1 Van zit naar stand

Materiaal: stoel met armleuningen

Instructie: ‘Zou u op willen staan? Probeert u hierbij niet met uw handen te steunen.’

4 De patiënt is in staat om tot stand te komen zonder op de handen te steunen en is vervolgens in staat om

los stil te staan.

3 De patiënt is in staat om zelfstandig tot stand te komen met gebruikmaking van de hand(en).

2 De patiënt is na meerdere pogingen in staat om tot stand te komen met gebruikmaking van de handen.

1 De patiënt heeft minimale hulp nodig om tot stand te komen, dan wel om los stil te staan.

0 De patiënt heeft matig tot maximale ondersteuning nodig om tot stand te komen.

2 Zelfstandig staan

Instructie: ‘Kunt u 2 minuten blijven staan zonder u vast te houden?’ 

4 De patiënt is in staat om 2 minuten zelfstandig en veilig te blijven staan.

3 De patiënt is in staat om 2 minuten onder supervisie te blijven staan.

2 De patiënt is in staat om 30 seconden zelfstandig te staan.

1 De patiënt heeft meerdere pogingen nodig om 30 seconden zelfstandig te kunnen blijven staan.

0 De patiënt is niet in staat om 30 seconden zonder ondersteuning te blijven staan.

Wanneer de patiënt in staat is 2 minuten zelfstandig te blijven staan, noteer dan 4 punten voor het zelfstandig

zitten en vervolg de test met opdracht 4.

3 Zelfstandig zitten

Zitten met de rug ongesteund, maar de voeten gesteund op vloer of voetenbankje

Materiaal: kruk/stoel/(behandel)bank en zo nodig een voetenbankje

Instructie: ‘Kunt u 2 minuten blijven zitten met de armen over elkaar?’

4 De patiënt is in staat om 2 minuten veilig en stabiel te blijven zitten.

3 De patiënt is in staat om 2 minuten onder supervisie te blijven zitten.

2 De patiënt is in staat om 30 seconden te blijven zitten.

1 De patiënt is in staat om 10 seconden te blijven zitten.

0 De patiënt is niet in staat om zonder steun 10 seconden te blijven zitten.

4 Van stand naar zit

Materiaal: stoel met armleuningen

Instructie: ‘Kunt u gaan zitten?’

4 De patiënt is in staat om veilig te gaan zitten door minimaal te steunen op de handen.

3 De patiënt controleert de neergaande beweging door te steunen op de handen.

2 De patiënt gebruikt de achterkant van de onderbenen tegen de stoel om de neergaande beweging te contro-

leren.

1 De patiënt is in staat om zelfstandig te gaan zitten, maar heeft geen gecontroleerde neergaande beweging.

0 De patiënt heeft ondersteuning nodig om te gaan zitten.
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5 Transfers

Materiaal: 2 stoelen, één met en één zonder armleuningen. Zorg ervoor dat de stoelen klaar staan voor een

draaiende transfer.

Instructie: ‘Wilt u vanuit de stoel met armleuningen opstaan en in de stoel zonder armleuningen gaan zitten?’

en ‘Kunt u nu weer op de andere stoel gaan zitten?’ 

4 De patiënt is in staat om de heen- en teruggaande transfer veilig uit te voeren door minimaal te steunen op

de handen.

3 De patiënt is in staat om een transfer veilig uit te voeren alleen met gebruik van de handen.

2 De patiënt is in staat om een transfer met verbale aanwijzingen en/of supervisie uit te voeren.

1 De patiënt heeft ondersteuning nodig van 1 persoon. 

0 De patiënt heeft ondersteuning nodig van 2 personen. 

6 Zelfstandig staan met gesloten ogen

Instructie: ‘Kunt u uw ogen sluiten en 10 seconden stil blijven staan?’

4 De patiënt is in staat om 10 seconden veilig te blijven staan.

3 De patiënt is in staat om 10 seconden onder supervisie te blijven staan.

2 De patiënt is in staat om 3 seconden te blijven staan.

1 De patiënt is in staat om stil te blijven staan, maar kan de ogen niet 3 seconden gesloten houden.

0 De patiënt heeft hulp nodig om niet te vallen.

7 Zelfstandig staan met de voeten tegen elkaar

Instructie: ‘Kunt u uw voeten tegen elkaar aan zetten en 1 minuut los staan?’

4 De patiënt is in staat om zelf de voeten tegen elkaar aan te zetten en 1 minuut veilig te blijven staan.

3 De patiënt is in staat om zelf de voeten tegen elkaar aan te zetten en 1 minuut onder supervisie te blijven

staan.

2 De patiënt is in staat om zelf de voeten tegen elkaar aan te zetten, maar is niet in staat om 30 seconden te

blijven staan.

1 De patiënt heeft hulp nodig om de voeten tegen elkaar aan te zetten en is in staat om 15 seconden de voe-

ten tegen elkaar te houden en te blijven staan.

0 De patiënt heeft hulp nodig om de voeten tegen elkaar aan te zetten en is niet in staat om 15 seconden te

blijven staan.

8 Reiken naar voren met uitgestrekte armen in stand

Materiaal: meetlint of liniaal

Instructie: ‘Kunt u uw voeten naast elkaar zetten en uw armen heffen tot 90º? Strek uw vingers uit en reik naar

voren zo ver als u kunt.’

(Keuze van de afstand tussen de voeten is aan de patiënt. De onderzoeker plaatst een meetlint op de muur of

een liniaal aan het eind van de vingertoppen, wanneer de arm 90º opgetild is. De vingers mogen de liniaal of

het meetlint op de muur niet raken bij het naar voren reiken. De vastgestelde meting is de afstand naar voren

die de vingertoppen halen terwijl de patiënt in de meest voorovergebogen positie is. Vraag de patiënt, indien

mogelijk, beide armen te gebruiken om naar voren te reiken om rotatie van de romp te vermijden.)

4 De patiënt is in staat om veilig > 25 cm naar voren te reiken.

3 De patiënt is in staat om veilig > 12 cm naar voren te reiken.

2 De patiënt is in staat om veilig > 5 cm naar voren te reiken.
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1 De patiënt reikt wel naar voren, maar heeft hierbij supervisie nodig.

0 De patiënt verliest hierbij het evenwicht / heeft steun nodig van buitenaf.

9 Oppakken van een voorwerp van de grond in stand 

Materiaal: schoen of pantoffel

Instructie: ‘Kunt u de schoen/pantoffel oppakken die voor uw voeten is gelegd?’

4 De patiënt is in staat om de schoen/pantoffel veilig en met gemak op te pakken.

3 De patiënt is in staat om de schoen/pantoffel onder supervisie op te pakken.

2 De patiënt is niet in staat om de schoen/pantoffel op te pakken, maar komt wel tot 2-5 cm boven de

schoen/pantoffel. 

1 De patiënt is niet in staat om de schoen/pantoffel op te pakken en heeft bij de poging supervisie nodig. 

0 De patiënt is niet in staat om te bukken / heeft ondersteuning nodig om veilig te bukken.

10 Draaien met het hoofd over de linker en rechter schouder om naar achteren te kijken in stand 

Materiaal: willekeurig voorwerp

Instructie: ‘Kunt u uw voeten naast elkaar zetten en uw hoofd over uw linker schouder draaien om recht naar

achteren te kijken? Herhaal dit naar rechts.’ (De onderzoeker mag een voorwerp recht achter de patiënt hou-

den, om de draaibeweging te stimuleren).

4 De patiënt is in staat om in beide draairichtingen recht naar achteren te kijken en het gewicht goed over te

brengen.

3 De patiënt is in staat om in 1 draairichting recht naar achteren te kijken, brengt bij de andere draairichting

het gewicht minder goed over.

2 De patiënt is bij geen van de draairichtingen in staat om volledig recht naar achteren te kijken, maar hand-

haaft wel het evenwicht.

1 De patiënt heeft supervisie nodig tijdens het draaien.

0 De patiënt heeft ondersteuning nodig om te blijven staan.

11 Volledig om de as draaien (360º) in stand

Instructie: ‘Kunt u volledig om uw as draaien?’ (Laat de patiënt even pauzeren alvorens de volgende opdracht te

geven). ‘Kunt u nu de andere kant op draaien?’

4 De patiënt is in staat om naar beide kanten veilig 360º te draaien binnen 4 seconden of minder. 

3 De patiënt is in staat om binnen 4 seconden veilig 360º te draaien alleen naar 1 kant toe. 

2 De patiënt is in staat om naar beide kanten veilig 360º te draaien, maar niet binnen 4 seconden.

1 De patiënt heeft van dichtbij supervisie nodig of verbale aanwijzingen.

0 De patiënt heeft ondersteuning nodig tijdens het draaien.

12 Alternerend plaatsen van voet op krukje/opstapbankje in stand

Materiaal: krukje of opstapbankje

Instructie: ‘Kunt u uw voet op het krukje/opstapbankje plaatsen?’ ‘Ga hiermee door totdat elke voet het kruk-

je/opstapbankje 4 keer heeft aangeraakt.’

4 De patiënt is in staat om zelfstandig en veilig te staan en 8 stappen in 20 seconden te maken.

3 De patiënt is in staat om zelfstandig te staan en 8 stappen in meer dan 20 seconden te maken. 

2 De patiënt is in staat om zelfstandig 4 stappen te maken, maar heeft hierbij supervisie nodig.

1 De patiënt is in staat om met minimale ondersteuning meer dan 2 stappen te maken.

0 De patiënt heeft ondersteuning nodig om niet te vallen / is niet in staat om de opdracht uit te voeren.
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13 Staan met één been voor

Instructie: ‘Kunt u een voet direct voor de andere plaatsen? Als u voelt dat u uw voet niet precies voor de andere

voet kan zetten, probeert u dan uw voet zo neer te zetten dat de hiel van uw voorste voet voorbij de tenen van

uw andere voet komt.’

(Om 3 punten te scoren, moet de lengte van de pas van de ene voet de lengte van de andere voet overschrijden

en de breedte van deze houding moet de normale pas van de patiënt benaderen. De patiënt mag zelf kiezen

welk been hij voor zet).

4 De patiënt is in staat om de voet zelfstandig in het verlengde van de andere te plaatsen en deze positie

gedurende 30 seconden te handhaven.

3 De patiënt is in staat om de voet zelfstandig voor de andere te plaatsen en deze positie gedurende 30 secon-

den te handhaven.

2 De patiënt is in staat om zelfstandig een kleine stap te zetten en deze positie gedurende 30 seconden te

handhaven.

1 De patiënt heeft hulp nodig om een stap te zetten, maar kan deze positie wel gedurende 15 seconden hand-

haven.

0 De patiënt verliest het evenwicht bij het staan / is niet in staat een stap te maken.

14 Staan op één been

Instructie: ‘Kunt u zo lang mogelijk op 1 been staan zonder te steunen?’ 

4 De patiënt is in staat om het been zelfstandig op te tillen en deze positie >10 seconden te handhaven.

3 De patiënt is in staat om het been zelfstandig op te tillen en deze positie tussen de 5-10 seconden te hand-

haven.

2 De patiënt is in staat om het been zelfstandig op te tillen en deze positie minimaal 3 seconden te handha-

ven.

1 De patiënt probeert het been op te tillen, maar is niet in staat deze positie 3 seconden te handhaven, maar

blijft wel zelfstandig staan.

0 De patiënt is niet in staat een poging te ondernemen / heeft hulp nodig om te blijven staan.
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Scoreformulier Berg Balance Scale

Datum

1 van zit naar stand

2 zelfstandig staan

3 zelfstandig zitten

4 van stand naar zit

5 transfers

6 staan met gesloten ogen

7 zelfstandig staan met voeten tegen

elkaar 

8 reiken naar voren met een uitgestrekte

arm in stand 

9 oppakken van een voorwerp van de 

vloer vanuit stand  

10 draaien over L en R schouder om naar 

achteren te kijken in stand

11 volledig om de as draaien (360°) in 

stand

12 alternerend plaatsen van de voet op 

krukje/opstapbankje in stand

13 staan met één been voor

14 staan op één been 

Totaal 

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.2.4 Functional Ambulation Categories (Basismeetinstrument)

Met de Functional Ambulation Categories (FAC) wordt de mate van zelfstandigheid van lopen van de patiënt

geëvalueerd.14,15 De categorieën worden gescoord op een ordinale 6-puntsschaal (0-5 punten). Validiteit en

betrouwbaarheid zijn aangetoond. De responsiviteit is echter gering.6
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Testprotocol Functional Ambulation Categories
Bij het uitvoeren van deze test zijn geen extra attributen nodig. De categorieën zijn als volgt beschreven.

Score Categorie Criterium

FAC 0 niet of niet functioneel De patiënt kan niet lopen of heeft hierbij hulp nodig van twee of meer

personen.

FAC 1 afhankelijk (niveau 2) De patiënt heeft continu stevige ondersteuning nodig van een persoon

om het gewicht te dragen en de balans te houden.

FAC 2 afhankelijk (niveau 2) De patiënt heeft voortdurend of met tussenpozen hulp nodig bij het 

bewaren van de balans of de coördinatie.

FAC 3 supervisie De patiënt heeft voor de veiligheid supervisie nodig van een persoon 

en behoeft hooguit verbale begeleiding tijdens het lopen. De patiënt 

heeft echter geen fysiek contact nodig om te kunnen lopen.

FAC 4 onafhankelijk beperkt De patiënt kan zelfstandig lopen op een vlakke ondergrond, maar kan

niet veilig traplopen, hellingen nemen of op oneffen ondergronden 

lopen.

FAC 5 onafhankelijk onbeperkt De patiënt kan zelfstandig lopen op een vlakke ondergrond, op 

oneffen ondergrond, op hellingen en kan traplopen.

Indien de patiënt een loophulpmiddel gebruikt, moet dit apart vermeld worden (bijvoorbeeld een enkel-voetor-

these, ARJO-walker, rollator, elleboogkrukken, vierpoot of wandelstok). 

Wanneer de patiënt in een loopbrug loopt, wordt een nul gescoord.6
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Scoreformulier Functional Ambulation Categories

Datum

Score 

Loophulpmiddel

Geef aan welk loophulpmiddel is gebruikt

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................
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K.2.5 Tien-meter looptest (Basismeetinstrument)

De 10-meter looptest (TML) wordt op comfortabele snelheid afgenomen bij patiënten die in staat zijn om zelf-

standig met of zonder loophulpmiddel en/ of orthese te lopen.4 De looptest is betrouwbaar, valide en respon-

sief.6 Bovendien is uit onderzoek gebleken dat er een statistisch significante samenhang bestaat tussen de snel-

heid van lopen op een 10-meter looptest en de kwaliteit waarmee men loopt.16

Testprotocol 10-meter looptest
Voor het uitvoeren van de test zijn een stopwatch en 2 lijnen op 10 meter afstand van elkaar nodig.

Bij de 10-meter looptest wordt de snelheid van comfortabel lopen gemeten over een afstand van 10 meter. De

patiënt staat achter de lijn en start uit stilstand. Indien nodig is het toegestaan een loophulpmiddel te gebrui-

ken. De patiënt moet zonder fysieke hulp kunnen lopen (FAC ≥ 3).

N.B.: De therapeut loopt zo nodig met de patiënt mee; beperkt zich tot de opdracht en vermijdt verdere aan-

moediging.

Instructie

‘Loop op een comfortabele manier naar de overkant en loop door tot over de streep. U start nadat tot 3 is

geteld en het startsein “JA’’ is gegeven.

Druk tegelijk met het startsein de stopwatch in. Klok af zodra de patiënt met één voet over de eindstreep is. 

Bereken de gemiddelde snelheid (afstand / aantal seconden). 

Herhaal de test 3 keer en bereken daarna het gemiddelde van de 3 tests.6

Scoreformulier 10-meter looptest

Vermeld in seconden drie metingen op comfortabele loopsnelheid, en bereken daarna het gemiddelde.

Datum

Test 1      

Test 2      

Test 3      

Gemiddelde van 3 tests

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................



K.2.6 Frenchay Arm Test (Basismeetinstrument)

De Frenchay Arm Test (FAT)4,17 evalueert de handvaardigheid. De test geeft een indruk van de functionele

mogelijkheden van de paretische arm/handfunctie. De Frenchay Arm Test is een ordinale 2-puntsschaal (0-1).

In totaal zijn 5 punten te behalen (range 0-5). 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn bij patiënten met een CVA aangetoond.4 De Nederlandse versie van de FAI

dient nog nader gevalideerd te worden. 

Testprotocol Frenchay Arm Test
Benodigdheden: 

1) papier; 

2) meetlat;

3) pen;

4) cilinder (12mm doorsnede; 5 cm lang);

5) glas, half gevuld met water;

6) wasknijper;

7) metalen pen (1 cm doorsnede; 15 cm lang);

8) vierkant bakje.

De patiënt zit tijdens de test in een (rol)stoel aan tafel.

De onderzoeker vraagt aan de patiënt de volgende 5 opdrachten uit te voeren:

Opdracht 1

‘Kunt u de meetlat met de paretische arm stabiliseren en met de pen in de niet-paretische hand een rechte hori-

zontale lijn langs de meetlat trekken?’

Opdracht 2

‘Kunt u met de paretische hand de rechtopstaande cilinder 30 cm optillen (die ongeveer 15 cm van de tafelrand

af staat) en deze vervolgens weer neerzetten zonder dat deze valt?’

Opdracht 3

‘Kunt u een glas (half gevuld met water oppakken dat ongeveer 15 cm vanaf de tafelrand staat) en proberen

enkele slokken te nemen en vervolgens het glas weer neer te zetten? Dit alles zonder te morsen.’

Opdracht 4

‘Kunt u de wasknijper van de pen afhalen en deze in een vierkant bakje leggen?’ (Het bakje staat 15-30 cm van

de tafelrand.)

Opdracht 5

‘Kunt u proberen te doen alsof u echt uw haren kamt. Over het hoofd, tot onderin de nek, aan beide zijden van

het hoofd?’

Scoor de items die de patiënt kan uitvoeren met 1 punt. Tel de punten op en noteer de uitkomst (range 0-5

punten).
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Scoreformulier Frenchay Arm Test 

Datum

1 met de paretische hand een 

meetlat stabiliseren en er een 

lijn langs trekken      

2 met de paretische hand een 

cilinder 30 cm optillen en 

weer neerzetten      

3 uit een glas water drinken 

zonder te morsen en weer 

neerzetten      

4 wasknijper van een pen 

afhalen en in een vierkant 

bakje leggen      

5 haren kammen aan beide 

zijden van het hoofd

Scoor de items die succesvol uitgevoerd kunnen worden met 1 punt.

Tel de punten op en noteer ze (maximum = 5)

Totaal  

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................



K.2.7 Barthel Index (Basismeetinstrument)

Met de Barthel Index (BI)18 wordt de mate van zelfstandigheid van ADL geëvalueerd. Er zijn meerdere versies in

omloop. In dit beoordelingsformulier wordt de 20-puntsschaal gebruikt.18

De BI heeft 10 items die met een ordinale schaal worden gemeten. De scores variëren van 2-punts- (0-1) tot een

4- puntsschaal (0-3). 

De BI is een betrouwbare en valide test. De test is echter weinig responsief en kent een plafondeffect.6 Hierdoor

is de test met name geschikt tijdens de eerste 6 maanden na het CVA.

Testprotocol Barthel Index 
De Barthel-index moet een registratie zijn van wat de patiënt doet en geen registratie van wat de patiënt zou

kunnen.

Het belangrijkste doel is het vaststellen van de mate van onafhankelijkheid van hulp (lichamelijk of met woor-

den), hoe weinig dan ook en ongeacht de oorzaak. Wanneer de patiënt behoefte heeft aan toezicht, dan bete-

kent dit ‘niet onafhankelijk’.

De prestaties van de patiënt worden vastgesteld door gebruik te maken van de geschiktste informatiebron. De

patiënt, vrienden, gezinsleden en verpleegkundigen zijn de gebruikte bronnen, maar directe observaties en

gezond verstand zijn ook belangrijk. Direct testen van de patiënt is echter niet nodig.

Gewoonlijk zijn de prestaties van de laatste 24 - 48 uur belangrijk, maar af en toe zijn langere perioden rele-

vant. Bewusteloze patiënten scoren op alle items een ‘0’, ook al is er nog geen incontinentie. 

De middelste categorieën veronderstellen dat de patiënt meer dan de helft van de prestaties levert.

Om onafhankelijk te kunnen zijn, mag de patiënt gebruikmaken van hulpmiddelen.

Functie/orgaan Items Voorwaarde  

Darm 0 = incontinent • voorgaande week 

1 = af en toe een ongelukje • als de verpleegkundige een klysma moet geven,

2 = continent is er sprake van ‘incontinentie’

• af en toe = eenmaal per week 

Blaas 0 = incontinent of katheter en niet in • prestaties voorgaande week

staat daarmee om te gaan • een patiënt met een katheter die deze volledig

1 = af en toe een ongelukje (maximaal zelf kan verzorgen, wordt als ‘continent’ 

1 keer per 24 uur) gescoord 

2 = continent (gedurende meer • af en toe = maximaal eenmaal per dag

dan 7 dagen) 

Uiterlijke 0 = heeft hulp nodig • prestaties voorgaande 24-48 uur

verzorging 1 = onafhankelijk; gezicht, haar, • verwijst naar persoonlijke hygiëne: tanden

tanden, scheren poetsen, gebit in en uit doen, haar verzorgen,

scheren, gezicht wassen 

• de verzorger mag de daarvoor noodzakelijke 

artikelen aangegeven  

Toiletgebruik 0 = afhankelijk • de patiënt moet in staat zijn om naar toilet te

1 = heeft enige hulp nodig maar kan gaan, zich voldoende uit te kleden, schoon te

sommige dingen zelf maken, aan te kleden en weg te gaan

2 = onafhankelijk (op en af, uit- en • hulp = de patiënt kan zich afvegen en

aankleden, afvegen) enige van genoemde handelingen verrichten
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Eten 0 = niet in staat • de patiënt is in staat om normaal voedsel te

1 = heeft hulp nodig bij snijden, eten (niet alleen zacht voedsel)

smeren van boter, enzovoort • anderen mogen het eten koken en opdienen,

2 = onafhankelijk maar niet fijnmaken 

• hulp = het voedsel wordt fijngemaakt; de

patiënt eet zelf  

Transfers 0 = niet in staat • de patiënt maakt de transfer van bed naar stoel

1 = veel hulp (1-2 mensen lichamelijk) en terug

2 = weinig hulp (met woorden of • afhankelijk = niet in staat om te zitten; twee

lichamelijk) mensen moeten tillen

3 = onafhankelijk • veel hulp = 1 sterk, getraind persoon of 2

minder getrainde personen; de patiënt kan 

rechtop zitten

• weinig hulp = 1 persoon assisteert zonder dat

het moeite kost; of: de patiënt heeft voor de

veiligheid enig toezicht nodig  

Mobiliteit 0 = kan zich niet verplaatsen • verwijst naar zich kunnen verplaatsen in huis

1 = onafhankelijk met de rolstoel, of op de afdeling; de patiënt mag een 

inclusief hoeken, enzovoort hulpmiddel gebruiken

2 = loopt met hulp van 1 persoon • de patiënt moet bij gebruik van rolstoel zonder

(met hulp van woorden of hulp hoeken en deuren kunnen nemen

lichamelijk) • hulp = een ‘ongetraind’ persoon assisteert; 

3 = onafhankelijk (maar mag dit is inclusief het houden van en/of het geven

gebruikmaken van een hulp- van morele steun 

middel, bijvoorbeeld een stok) 

Uit- en 0 = afhankelijk • de patiënt moet in staat zijn kleren te kiezen

aankleden 1 = heeft hulp nodig maar kan en alles aan te trekken

ongeveer de helft zelf • de kleding mag aangepast zijn

2 = onafhankelijk • de helft = de patiënt krijgt hulp bij knopen, 

ritssluitingen, enzovoort 

(controleer!), maar kan wel enkele 

kledingstukken alleen aanrekken

Traplopen 0 = niet in staat • om onafhankelijk te zijn, moet de patiënt

1 = heeft hulp nodig (met woorden, zelf een hulpmiddel kunnen dragen 

lichamelijk, het dragen van een 

hulpmiddel)

2 = onafhankelijk naar boven en 

naar beneden 

Baden/douchen 0 = afhankelijk • gewoonlijk de moeilijkste activiteit

1 = onafhankelijk • de patiënt moet zonder toezicht in en

uit bad stappen en zichzelf wassen 

• onafhankelijk zijn bij douchen = zonder 

toezicht / zonder hulp douchen  

Totaal  



Scoreformulier Barthel Index 

Datum

a incontinentie darmen      

b incontinentie blaas      

c uiterlijke verzorging      

d toiletgebruik      

e eten      

f transfers      

g mobiliteit      

h uit- en aankleden      

i traplopen      

j baden en douchen 

Totaal   

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................
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K.3 Aanbevolen meetinstrumenten: 

generieke meetinstrumenten

K.3.1 Modified Rankin Scale (Aanbevolen generiek meetinstrument)

De Modified Rankin Scale (MRS)19 is een test waarin de mate van afhankelijkheid van derden bij het uitvoeren

van activiteiten wordt vastgelegd. Er is slechts één score mogelijk op een ordinale 6 puntsschaal (0-5 punten).

De MRS is een betrouwbare en valide test.20 Zij is door van Swieten et al. getoetst op validiteit.19

Test- en scoreformulier Modified Rankin Scale

Voor het uitvoeren van de test zijn geen extra benodigdheden nodig.

Score Beschrijving

0 geen symptomen

1 geen significante handicap, ondanks aanwezigheid van symptomen; kan alle dagelijks  activiteiten

en taken uitvoeren

2 lichte handicap; niet in staat om alle voorgaande activiteiten uit te voeren, maar kan eigen zaken

regelen zonder hulp

3 matige handicap; behoeft enige hulp, maar is in staat om zonder hulp te lopen 

4 matig zware handicap; niet in staat om zonder hulp te lopen en te voorzien in de eigen lichamelijk 

verzorging zonder hulp

5 ernstige handicap; bedgebonden, incontinent en behoeft constante verzorging en aandacht

Score: ……………

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.3.2 Neutrale-0-Methode (Aanbevolen generiek meetinstrument)

De neutrale-0-methode (NNM) is een manier om de bewegingsuitslag van een gewricht vast te leggen. De

gewrichtshoek wordt gemeten met een goniometer. De methode van meten is door Debrunner in 1971 gestan-

daardiseerd.21 Bij deze standaardisatie wordt de 0-positie gedefinieerd vanuit de anatomische positie, dat wil

zeggen: rechtop staand, hangende armen, duimen voorwaarts, voeten parallel en op heupbreedte geplaatst en

de blik voorwaarts gericht.

Testprotocol Neutrale-0-Methode 
Voor het uitvoeren van de test is een goniometer nodig.

Iedere gewrichtsbeweging wordt beschreven door drie getallen, uitgedrukt in bewegingsgraden. Hierbij worden

de twee eindstanden van de beweging genoteerd en de 0-positie (neutrale positie). Indien de 0-positie is gepas-

seerd, dan staat de ‘nul’ altijd in het midden. Bovendien worden vermeld: 1) betreffend gewricht; 2) betreffen-

de zijde (links/rechts); 3) passieve en/of actieve beweging en 4) bewegingsrichting.

Bijvoorbeeld: heupgewricht, rechts, beweging van flexie naar extensie; actief 120º/0º/10º; passief 130º/0º/15º.

Indien de neutrale positie niet wordt bereikt (bijvoorbeeld als gevolg van een contractuur of pijn), dan zal de

neutrale positie aan het begin of aan het eind van de notatie vermeld worden.

Bijvoorbeeld bij een 30º flexiecontractuur in het heupgewricht: heupgewricht, rechts, beweging van flexie naar

extensie; actief 120º/30º/0º; passief 125º/30º/0º.21

Scoreformulier Neutrale-0-Methode 

Geef de bewegingsuitslag van ieder gewricht aan de hand van bovenstaand testprotocol schematisch weer.

Datum

Gewricht Links/Rechts Bewegingsrichting: Passief/Actief Notatie 

van .....… naar ....….

....… / ....… / ….... 

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.3.3 Modified Ashworth Scale (Aanbevolen generiek meetinstrument)

Van de klinisch bruikbare meetinstrumenten om weerstand tegen passief bewegen te meten is vooralsnog bij

CVA-patiënten de Modified Ashworth Scale (MAS) het best onderzocht.22 De MAS meet geen spasticiteit, maar

stijfheid (weerstand) bij passief bewegen van een extremiteit. Betrouwbaarheid en validiteit zijn in meerdere

onderzoeken voor een aantal spiergroepen aangetoond.22,23 Wel moet worden opgemerkt dat oefening in het

gebruik van de MAS noodzakelijk blijkt om betrouwbaar te kunnen meten.24 Over het ordinale niveau van de

schaal en de validiteit ten aanzien van het meten van spasticiteit bestaat discussie.25,26

In nog ongepubliceerd onderzoek van het Erasmus MC is de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse

versie van de MAS aangetoond. In deze richtlijn wordt de vertaling aangehouden die bij die validatie is gebruikt,

met bijbehorend testprotocol. 

De MAS evalueert zowel stijfheid bij passief bewegen van de elleboog als die van de knie.
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Testprotocol Modified Ashworth Scale
In de bovenste extremiteit wordt de weerstand tegen passief bewegen in de extensoren en de flexoren van de

elleboog onderzocht. 

In de onderste extremiteit wordt de weerstand tegen passief bewegen in de extensoren en de flexoren van de

knie onderzocht. 

De passieve bewegingen worden manueel uitgevoerd. Er is geen extra materiaal nodig.

Uitgangspositie van de patiënt

• De patiënt ligt in rugligging met een kussen onder het hoofd en eventueel het hoofdeinde van het bed

enigszins omhoog. 

• De benen liggen zo ver mogelijk gestrekt.

• De armen liggen zo mogelijk ontspannen naast het lichaam.

Uitgangshouding en handvattingen van de onderzoeker

• De onderzoeker staat aan de te onderzoeken (hemiplegische) zijde.

• Het bed staat op heuphoogte van de onderzoeker.

• Bij het testen van de rechterelleboog van de patiënt geldt dat de rechterhand van de onderzoeker de pols

van de patiënt omvat en de linkerhand de dorsolaterale zijde van de bovenarm van de patiënt, net proxi-

maal van de elleboog. 

• Bij het testen van de linkerelleboog van de patiënt geldt dat de linkerhand van de onderzoeker de pols van

de patiënt omvat en de rechterhand de bovenarm van de patiënt.

• De onderarm van de patiënt wordt in neutrale stand tussen supinatie en pronatie gehouden. 

• Bij het testen van de rechterknie van de patiënt geldt dat de rechterhand van de onderzoeker de hiel van de

patiënt omvat en de linkerhand de dorsomediale zijde van de knie.

• Bij het testen van de linkerknie van de patiënt omvat de linkerhand van de onderzoeker de hiel van de

patiënt en de rechterhand de knie.

• Alvorens de tonus c.q. weerstand tegen passief bewegen te beoordelen, beweegt de onderzoeker de extremi-

teit eenmaal rustig in flexie- en extensierichting om de bewegingsgrenzen en de aanwezigheid van pijn-

klachten te bepalen.

• Bij het beoordelen van de weerstand wordt de extremiteit over het gehele bewegingstraject bewogen; echter

wel binnen de pijngrenzen. 

De onderzoeker beweegt de te onderzoeken extremiteiten in flexierichting om de mate van weerstand in de

extensoren te benoemen. De onderzoeker beweegt de te onderzoeken extremiteiten in extensierichting, om

de mate van weerstand in de flexoren te benoemen.

• De beweging wordt voor elke spiergroep vijf keer herhaald, waarbij de meest voorkomende weerstand ges-

coord wordt.

Aanvullende afspraken

• Er wordt volgens afspraak 5 keer bewogen.

• Bij wisselende weerstand wordt die weerstand gescoord die het meest voorkomt.

• Bij 3 verschillende scores binnen de 5 bewegingen, zonder dat de ene score vaker voorkomt dan de andere,

geldt de middelste score.

• Bij twijfel tussen 2 scores, maar wel een 5 keer consequent optredende weerstand, geldt de laagste score.

• Bij twijfel tussen 2 of meerdere scores ten gevolge van niet consequent optredende weerstand of verdenking

van willekeurige spierspanning wordt 1 minuut gewacht, waarna de beweging nog eens 5 keer wordt uitge-

voerd.

• Score 3 wordt toegekend wanneer er sprake is van een aanzienlijke toename van de ondervonden weer-

stand, ongeacht het moment van optreden in het bewegingstraject.
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De Modified Ashworth Scale kent de volgende score:

0 = geen toename van de spiertonus;

1 = geringe toename van de spiertonus, die zich manifesteert als een plotseling optredende spanning

gevolgd door een ontspanning, of als een minimale weerstand aan het eind van de bewegingsuitslag,

wanneer het aangedane lichaamsdeel wordt bewogen in flexie- of 

extensierichting;

1+ = geringe toename van de spiertonus, die zich manifesteert als een plotseling optredende spanning en die

daarna als geringe weerstand voelbaar blijft tijdens het resterende (minder dan de helft van het) bewe-

gingstraject;

2 = meer uitgesproken toename van de spiertonus over het grootste deel van het bewegingstraject, maar het

desbetreffende lichaamsdeel beweegt gemakkelijk

3 = aanzienlijke toename van de spiertonus, passief bewegen is moeilijk

4 = aangedane lichaamsde(e)l(en) vast in flexie of extensie
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Scoreformulier Modified Ashworth Scale 

Datum

A Bovenste extremiteit R L R L R L R L  

Elleboog flexoren           

extensoren          

Uitgangshouding   

B Onderste extremiteit 

Knie flexoren           

extensoren   

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................



K.3.4 Tests van de hersenzenuwen (Aanbevolen generiek meetinstrument)

Stoornissen in functies van hersenzenuwen kunnen worden geëvalueerd door het testen van de 

hersenzenuwen. Er zijn twaalf craniale hersenzenuwen die doorgaans aangeduid worden met Romeinse cijfers. 

De indeling volgt de anatomische lokalisatie in de hersenen. 

De craniale zenuwen en hun functie

I n.olfactorius reuk

II n.opticus visus (gezichtsvelden) en pupilreacties op licht

III n.oculomotorius oogbewegingen

IV n.trochlearis oogbewegingen

V n.trigeminus kauwspieren aangezicht

VI n.abducens oogbewegingen

VII n.facialis aangezichtsspieren

VII n.octavus gehoor en evenwicht

IX n.glossopharyngeus smaak, tong, farynx en stembanden

X n.vagus smaak, tong, farynx en stembanden

XI n.accessorius m.trapezius pars superior en m.sternocleidomastoideus

XII n.hypoglossus tongbewegingen

Voor het testen van de hersenzenuwen verwijst de werkgroep naar ‘Patiënten met Neurologische 

aandoeningen; deel 1: Handleiding voor het functioneel onderzoek’ waarin alle tests duidelijk staan 

beschreven.27

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.3.5 Brunnstrom Fugl-Meyer assessment (Aanbevolen generiek meetinstrument)

Het Brunnstrom Fugl-Meyer assessment (BFM) is een test, waarmee de mate van synergievorming wordt 

geëvalueerd.28 De test bestaat uit 55 testitems die ge-scoord worden op een ordinale 3-puntsschaal (0-2 pun-

ten). In totaal zijn 114 punten te scoren. 

De totale test bestaat uit een onderzoek van de bovenste extremiteit, een onderzoek van de onderste 

extremiteit en een onderzoek van het evenwicht. Het evenwichtgedeelte heeft echter geen meerwaarde ten

opzichte van andere meetinstrumenten die het evenwicht evalueren. In de beschrijving en in het testformulier

zijn de evenwichtitems derhalve niet opgenomen. 

De maximaal score van de motorische items bedraagt 100 punten. 

De BFM staat beschreven onder de aanbevolen meetinstrumenten voor handvaardigheid. Voor het testgedeelte

van de bovenste extremiteit is een hogere betrouwbaarheid gevonden. Het nadeel van het testgedeelte voor de

onderste extremiteit is de grote meetfout. 
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Testprotocol Brunnstrom Fugl-Meyer assessement 
Voor het afnemen van de test zijn nodig: 

• reflexhamer;

• beker;

• tennisbal;

• stopwatch. 

Geef duidelijke en nauwkeurige instructies bij het bewegen; zowel verbale als non-verbale instructies zijn toege-

staan.

Laat de patiënt eerst met de niet-paretische zijde de gewenste beweging maken. Pas wanneer de patiënt de

beweging heeft begrepen, wordt de paretische zijde getest. Herhaal de beweging drie keer en noteer de beste

prestatie.

Faciliteer de beweging bij het testen niet. Verbale aanmoedigingen c.q. correcties zijn gedurende de test wel

toegestaan.

Noteer bij twijfel over de uitvoering van een item de laagste score.

De passieve bewegingsuitslag van de gewrichten dient als referentie voor het bepalen van de actieve bewegings-

uitslag.

De patiënt wordt voor het onderzoek van de bovenste extremiteit in zittende uitgangshouding getest.

De patiënt wordt voor het onderzoek van de onderste extremiteit zowel in lig, zit als in stand getest.6

Alvorens de coördinatie van de bovenste of onderste extremiteit te testen, moet de patiënt de maximale score

van stadium 4 (‘geïsoleerd bewegen’) van de desbetreffende extremitiet hebben gescoord.

A. Onderzoek van de schouder en de elleboog 

Stadium 1: Reflexactiviteit opwekken is mogelijke

Onderzoek de reflexactiviteit van de m.biceps brachii en m.triceps brachii.

Scoor bij het slaan van de myostatische reflexen als volgt:

0 = geen reflexactiviteit

1 = reflexactiviteit van de m.biceps brachii

2 = reflexactiviteit van de m.triceps brachii

N.B.: Activiteit van zowel de m.biceps brachii als de m.triceps brachii betekent een score van 4 punten.

Stadium 2: Willekeurige beweging is mogelijk binnen de flexie- of extensiesynergie

Uitvoering flexiesynergie

Instrueer de patiënt om de paretische arm naast het hoofd te brengen in de flexiesynergie dat wil zeggen in 90º

abductie en volledige exorotatie van de schouder en 90º flexie met volledige supinatie van de elleboog. Bij een

goede uitvoering van deze beweging hoeft nauwelijks retractie en elevatie van de schouder op te treden. Deze

bewegingen kunnen daarom onderzocht worden buiten de synergiebeweging om. 

Kijk naar de volgende componenten van de synergie:

a) elevatie van de schouder

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd
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b) retractie van de schouder

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd

c) abductie van de bovenarm tot 90°

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd

d) exorotatie van de schouder

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd

e) flexie van de elleboog tot 90º

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd

f) supinatie van de onderarm

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd

Uitvoering extensiesynergie

Instrueer de patiënt om de paretische hand tegen de buitenzijde van de contralaterale knie te brengen met

adductie en volledige endorotatie van de schouder en volledige extensie met pronatie van de elleboog.

Indien er twijfel bestaat over de activiteit waarmee de beweging wordt uitgevoerd, kan ter controle een lichte

manuele weerstand aan de beweging worden gegeven. 

Kijk naar de volgende componenten van de synergie:

g) endorotatie/adductie van de schouder

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd

h) extensie van de elleboog

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd

i) pronatie van de onderarm

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd
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Stadium 3: De patiënt kan afwijken van de basissynergieën en is in staat om de componenten van de

flexie- en extensiesynergie te combineren

Instrueer de patiënt om:

a) de handrug van de paretische arm op het sacrum te plaatsen.

0 = de hand komt niet voorbij de spina iliaca anterior superior (SIAS)

1 = de hand komt wel voorbij de SIAS, maar kan niet op het sacrum worden geplaatst

2 = de gewenste armpositie kan worden ingenomen

b) de paretische arm tot 90º te anteflecteren in de schouder met een volledige extensie van de elleboog; de

onderarm mag hierbij in pronatie worden gehouden.

0 = bij de anteflexiebeweging treedt abductie van de schouder en flexie van de elleboog op

1 = de anteflexiebeweging wordt, met een geëxtendeer de elleboog, niet volledig verkregen of er is nog een lichte 

flexiecomponent in de elleboog bij een volledige anteflexiebeweging

2 = de gewenste armpositie kan worden ingenomen

c) de paretische onderarm maximaal te pro- en supineren in een uitgangshouding met 0º abductie van de

schouder en 90º flexie van de elleboog.

0 = de gewenste uitgangshouding kan niet volledig worden ingenomen

1 = de gewenste uitgangshouding kan worden ingenomen, echter de pro- en supinatie is nog onvolledig

2 = de gewenste uitgangshouding kan worden ingenomen en de pro- en supinatie kan volledig worden uitgevoerd

Stadium 4: Volledige dissociatie van synergieën is mogelijk

Instrueer de patiënt om:

a) de paretische arm tot 90º te abduceren in de schouder met een volledige extensie van de elleboog; de

onderarm mag hierbij in pronatie worden gehouden.

0 = de beweging wordt met een sterke flexie van de elleboog uitgevoerd

1 = de beweging wordt met een lichte flexie van de elleboog uitgevoerd

2 = de beweging kan volledig worden uitgevoerd

b) de paretische arm tot 180º te anteflecteren in de schouder met een volledige extensie van de elleboog en

0º abductie van de schouder.

0 = de beweging wordt met een sterke flexie van de elleboog en abductie van de schouder uitgevoerd

1 = de beweging wordt met een lichte flexie van de elleboog uitgevoerd

2 = de beweging kan volledig worden uitgevoerd

c) de paretische arm maximaal te pro- en supineren in een uitgangshouding met 90º anteflexie van de

schouder en volledige extensie van de elleboog; de bovenarm mag hierbij worden ondersteund.

0 = de pro- en supinatie van de onderarm worden met een sterke flexie van de elleboog uitgevoerd

1 = de pro- en supinatie van de onderarm kunnen, met een lichte flexie van de elleboog, volledig worden uitgevoerd

of de pro- en supinatie zijn, bij een volledige extensie van de elleboog, nog licht beperkt

2 = de pro- en supinatie kunnen in de gewenste uitgangspositie met volledige extensie van de elleboog worden uit-

gevoerd
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Stadium 5: Normale reflexactiviteit 

De reflexen van de m.biceps brachii en de m.triceps brachii worden onderzocht op hun activiteit ten opzich-

te van de niet-paretische zijde.

0 = beide reflexen zijn sterk verhoogd in vergelijking met de niet-paretische zijde

1 = één van de twee reflexen is nog sterk verhoogd of beide reflexen zijn ‘levendig’ ten opzichte van de 

niet-paretische zijde

2 = de reflexen zijn symmetrisch

B. Onderzoek van de pols

Instrueer de patiënt om:

a) een circa 15º dorsale flexiestand van de pols in te nemen in een uitgangshouding met 0º abductie van de

schouder en 90º flexie en volledige pronatie van de elleboog; de onderarm mag hierbij worden ondersteund.

0 = de positie van de pols kan niet worden gehandhaafd

1 = de positie van de pols kan worden gehandhaafd, echter er kan geen lichte manuele weerstand aan de pols 

worden gegeven

2 = de positie van de pols kan tegen een lichte manuele weerstand worden gehandhaafd

b) een maximale dorsale en palmaire flexie van de pols uit te voeren met lichte flexie van de vingers in een

uitgangshouding met 0º abductie van de schouder en 90º flexie en volledige pronatie van de elleboog; de

onderarm mag hierbij worden ondersteund.

0 = de beweging van de pols kan niet worden uitgevoerd

1 = de beweging van de pols kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de beweging van de pols kan volledig worden uitgevoerd

c) een circa 15º dorsale flexiestand van de pols in te nemen in een uitgangshouding met 90º anteflexie van

de schouder en volledige extensie en pronatie van de elleboog; de bovenarm mag hierbij worden onder-

steund.

0 = de positie van de pols kan niet worden gehandhaafd

1 = de positie van de pols kan worden gehandhaafd, echter er kan geen lichte manuele weerstand aan de pols 

gegeven worden

2 = de positie van de pols kan tegen een lichte manuele weerstand worden gehandhaafd

d) een maximale dorsale en palmaire flexie van de pols uit te voeren met een lichte flexie van de vingers in

een uitgangshouding met 90º anteflexie van de schouder en volledige extensie en pronatie van de elleboog;

de bovenarm mag hierbij worden ondersteund.

0 = de beweging van pols kan niet worden uitgevoerd

1 = de beweging van de pols kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de beweging van de pols kan volledig worden uitgevoerd

e) een maximale circumductie van de pols uit te voeren met een lichte flexie van de vingers in een uitgangs-

houding met 90º anteflexie van de schouder en volledige extensie en pronatie van de elleboog; de bovenarm

mag hierbij worden ondersteund.

0 = de beweging van de pols kan niet worden uitgevoerd

1 = de beweging van de pols kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de beweging van de pols kan volledig worden uitgevoerd



C. Onderzoek van de hand

Het onderzoek van de hand vindt plaats met de elleboog in 90º flexie. De onderzoeker mag zo nodig de

onderarm (echter niet de pols) ondersteunen

Instrueer de patiënt om:

a) de vingers maximaal te flecteren.

0 = er is geen flexieactiviteit van de vingers aanwezig

1 = flexie van de vingers is gedeeltelijk mogelijk

2 = volledige flexie van de vingers is mogelijk

b) de vingers maximaal te extenderen vanuit volledige flexiestand.

0 = er is geen extensieactiviteit van de vingers aanwezig

1 = extensie van de vingers kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = volledige extensie van de vingers is mogelijk

c) de zogeheten ‘hook-grasp’ of ‘koffergreep’ uit te voeren; d.w.z. extensie van de metacarpo-phalangeale

gewrichten en flexie van de interphalangeale gewrichten van digiti 2 t/m 4. Deze positie wordt isometrisch

op zijn weerstand getest.

0 = de gewenste positie kan niet worden ingenomen

1 = er kan lichte weerstand tegen de vingertoppen worden geboden

2 = er kan sterke weerstand tegen de vingertoppen worden geboden

d) de ‘lateral-prehension’ greep uit te voeren; d.w.z. de duim wordt tegen het os metacarpale 2 geadduceerd.

De andere vingers blijven hierbij geëxtendeerd. Deze positie wordt isometrisch op zijn weerstand onderzocht

0 = de gewenste positie kan niet worden ingenomen

1 = er kan lichte weerstand tegen de duim worden geboden

2 = er kan sterke weerstand tegen de duim worden geboden

e) de ‘palmair-prehension’ greep uit te voeren; d.w.z. de duim wordt tegen de top van de wijsvinger

geplaatst. Deze positie wordt isometrisch op zijn weerstand onderzocht.

0 = de gewenste positie kan niet worden ingenomen

1 = er kan lichte weerstand tegen de duim en de wijsvinger worden geboden

2 = er kan sterke weerstand tegen de duim en de wijsvinger worden geboden

f) de ‘cylindrical-grasp’ of ‘kokergreep’ uit te voeren; d.w.z. de patiënt moet een beker kunnen omvatten.

Gelet wordt op de kracht, waarmee de beker kan worden vastgehouden.

0 = de beker kan niet worden omvat

1 = de beker kan worden omvat, maar niet stevig worden vastgehouden (er kan lichte weerstand tegen de 

vingertoppen worden geboden)

2 = de beker kan stevig worden vastgehouden

g) de ‘spherical-grasp’ of ‘bal-greep’ uit te voeren; d.w.z. de patiënt moet een tennisbal kunnen omvatten.

Gelet wordt op de kracht waarmee de bal kan worden vastgehouden.

0 = de bal kan niet worden omvat

1 = de bal kan worden omvat, maar niet stevig worden vastgehouden (er kan lichte weerstand tegen de vinger-

toppen worden geboden)

2 = de bal kan stevig worden vastgehouden

39

KNGF-richtlijn Beroerte – Verantwoording en Toelichting – Map K

V-12/2004



40

KNGF-richtlijn Beroerte – Verantwoording en Toelichting – Map K

V-12/2004

D. Onderzoek van de coördinatie 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de top-neusproef (TNP), zonder visuele correctie.

a) De top-neusproef wordt met een intentietremor uitgevoerd; dat wil zeggen de beweging verloopt atactisch. 

0 = er is een sterke intentietremor aanwezig

1 = er is een lichte intentietremor aanwezig 

2 = er is geen intentietremor aanwezig 

b) De top-neusproef wordt met een dysmetrie uitgevoerd; dat wil zeggen de plaats waar de wijsvinger eindigt

wijkt ruimtelijk gezien af van de top van de neus. 

0 = er is een sterke dysmetrie aanwezig

1 = er is een lichte dysmetrie aanwezig 

2 = er is geen dysmetrie aanwezig 

c) De top-neusproef wordt zo snel mogelijk 5 keer achtereenvolgens uitgevoerd. De tijdsduur waarin de 5

herhalingen worden voltooid wordt opgenomen. Gelet wordt op het tijdsverschil tussen de paretische zijde

en de niet-paretische zijde. 

0 = de uitvoering van de paretische zijde duurt > 6 seconden langer dan de uitvoering aan de niet-paretische zijde

1 = de uitvoering van de paretische zijde duurt 2 tot 5 seconden langer dan de uitvoering aan de niet-paretische 

zijde 

2 = de uitvoering van de paretische zijde duurt < 2 seconden langer dan de uitvoering aan de niet-paretische zijde 

E. Onderzoek van de onderste extremiteit

Stadium 1: Reflexactiviteit kan worden opgewekt

De reflexactiviteit van de m.quadriceps femoris en de m.triceps surae wordt onderzocht.

De uitgangshouding van de patiënt is rugligging.

Bij het slaan van de myotatische reflexen wordt als volgt gescoord:

0 = geen reflexactiviteit

1 = reflexactiviteit van de m.triceps surae

2 = reflexactiviteit van de m.quadriceps femoris

N.B. bij activiteit van zowel de m.triceps surae als de m.quadriceps femoris worden 4 punten gescoord.

Stadium 2: Willekeurige beweging is mogelijk 

binnen de flexie- of extensiesynergie

Uitvoering flexiesynergie

De uitgangshouding van de patiënt is rugligging.

De patiënt wordt geïnstrueerd om de paretische knie in de richting van de borst te brengen met maximale

flexie in heup, knie en enkel. 

Kijk naar de volgende componenten van de synergie.

a) flexie over de heup

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd
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b) flexie over de knie

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd

c) dorsale flexie over de enkel

0 = de component kan niet worden uitgevoerd

1 = de component kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de component kan volledig worden uitgevoerd

Uitvoering extensiesynergie

De uitgangshouding van de patiënt is rugligging. De patiënt wordt geïnstrueerd om het paretische been

tegen een lichte weerstand van de onderzoeker in te extenderen en te adduceren. 

Kijk naar de volgende componenten van de synergie

d) extensie over de heup (weerstand wordt gegeven aan de dorsale zijde van het bovenbeen)

0 = de component kan niet tegen een lichte weerstand worden uitgevoerd

1 = de component kan tegen een lichte weerstand worden uitgevoerd

2 = de component kan tegen een sterke weerstand worden uitgevoerd

e) adductie over de heup (weerstand wordt gegeven aan de mediale zijde van het bovenbeen)

0 = de component kan niet tegen een lichte weerstand worden uitgevoerd

1 = de component kan tegen een lichte weerstand worden uitgevoerd

2 = de component kan tegen een sterke weerstand worden uitgevoerd

f) extensie over de knie (weerstand wordt gegeven aan de volaire zijde van het onderbeen).

0 = de component kan niet tegen een lichte weerstand worden uitgevoerd

1 = de component kan tegen een lichte weerstand worden uitgevoerd

2 = de component kan tegen een sterke weerstand worden uitgevoerd

g) plantaire flexie van de voet (weerstand wordt gegeven aan de voetzool)

0 = de component kan niet tegen een lichte weerstand worden uitgevoerd

1 = de component kan tegen een lichte weerstand worden uitgevoerd

2 = de component kan tegen een sterke weerstand worden uitgevoerd

Stadium 3: De patiënt kan afwijken van de basissynergieën en is in staat om de componenten van de

flexie- en extensiesynergie te combineren

De uitgangshouding van de patiënt is zit.

Instrueer de patiënt om:

a) de voet over de grond naar achteren te schuiven vanuit extensiestand van de knie, waarbij de voet plat op

de grond moet blijven; let op de bewegingsuitslag van de knie.

0 = er is geen willekeurige flexie van de knie mogelijk

1 = de knie kan worden geflecteerd, maar komt niet voorbij de 90º

2 = de knie kan voorbij de 90º worden geflecteerd

b) de voet in dorsale flexie te brengen vanuit 90º flexiestand van de knie en heup.

0 = er is geen willekeurige dorsale flexie mogelijk

1 = de dorsale flexie kan gedeeltelijk worden uitgevoerd

2 = de dorsale flexie kan volledig worden uitgevoerd



Stadium 4: Volledige dissociatie van synergieën is mogelijk

De uitgangshouding van de patiënt is stand.

Instrueer de patiënt om:

a) het paretische been tot 90º te flecteren in de knie, terwijl de heup geëxtendeerd moet blijven (de patiënt

mag hierbij steun nemen).

0 = de beweging wordt met flexie over de heup uitgevoerd

1 = de beweging wordt nog met lichte flexie over de heup uitgevoerd

2 = de beweging kan volledig worden uitgevoerd zonder flexie van de heup

b) de enkel van het paretische been in dorsale flexie te brengen, terwijl de heup en knie geëxtendeerd moe-

ten blijven (de patiënt mag hierbij steun nemen).

0 = de beweging kan niet zonder flexie over de heup en knie worden uitgevoerd

1 = de beweging kan gedeeltelijk worden uitgevoerd met geëxtendeerde heup en knie

2 = de beweging kan volledig worden uitgevoerd met geëxtendeerde heup en knie

Stadium 5: Normale reflexactiviteit

De reflexen van de m.quadriceps femoris en de m.triceps surae worden onderzocht op hun activiteit ten

opzichte van de niet-paretische zijde.

0 = beide reflexen zijn sterk verhoogd in vergelijking met de niet-paretische zijde

1 = één van de twee reflexen is nog sterk verhoogd of beide reflexen zijn ‘levendig’ ten opzichte van de 

niet-paretische zijde

2 = de reflexen zijn symmetrisch

F. Onderzoek van de coördinatie 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van de knie-hielproef (KHP), zonder visuele correctie.

a) De knie-hielproef wordt met een intentietremor uitgevoerd; dat wil zeggen de beweging verloopt 

atactisch. 

0 = er is een sterke intentietremor aanwezig

1 = er is een lichte intentietremor aanwezig 

2 = er is geen intentietremor aanwezig 

b) De knie-hielproef wordt met een dysmetrie uitgevoerd; dat wil zeggen de plaats waar de hiel eindigt wijkt

ruimtelijk gezien af van de knie. 

0 = er is een sterke dysmetrie aanwezig

1 = er is een lichte dysmetrie aanwezig 

2 = er is geen dysmetrie aanwezig 

c) De knie-hielproef wordt zo snel mogelijk 5 keer achtereenvolgens uitgevoerd. De tijdsduur waarin de 5

herhalingen worden voltooid wordt opgenomen. Gelet wordt op het tijdsverschil tussen de paretische zijde

en de niet-paretische zijde. 

0 = de uitvoering van de paretische zijde duurt > 6 seconden langer dan de uitvoering aan de niet-paretische zijde

1 = de uitvoering van de paretische zijde duurt 2 tot 5 seconden langer dan de uitvoering aan de niet-paretische 

zijde 

2 = de uitvoering van de paretische zijde duurt < 2 seconden langer dan de uitvoering aan de niet-paretische zijde 
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Scoreformulier Brunnstrom Fugl-Meyer assessment

Datum

A. Schouder/elleboog R L R L R L R L

Stadium 1 m.biceps brachii / m.triceps

(maximale brachii

score = 4)

reflexen 

Stadium 2 elevatie schouder

(maximale 

score = 18) retractie schouder

flexiesynergie

abductie schouder

exorotatie schouder

flexie elleboog

supinatie onderarm

Extensie- endorotatie/adductie

synergie schouder

extensie elleboog

pronatie onderarm

Stadium 3 hand op sacrum

(maximale 

score = 6) anteflexie schouder

afwijken van 0°-90°

basissynergie 

pronatie/supinatie 

(elleboog 90° flexie)

Stadium 4 abductie schouder 

(maximale 0°-90°

score = 6) anteflexie

geïsoleerd 90°-180°

bewegen pronatie/supinatie 

(elleboog 0° extensie)

Stadium 5 m.biceps brachii / m.triceps

(maximal brachii 

score = 2)

normale 

reflexactiviteit 
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B. Pols 

(maximale dorsale flexie 15°

score = 10) (flex)

dorsale/palmaire flexie 

(flex)

dorsale flexie 15°

(ext)

dorsale/palmaire flexie

(ext) 

circumductie 

(ext)

C. Hand

(maximale flexie

score = 14) 

extensie

koffergreep

lateral prehension

palmair prehension

kokergreep

balgreep

D. Coördinatie en snelheid

(maximale intentietremor bij TNP*

score = 6) 

dysmetrie bij TNP

snelheid bij TNP

Totaal bovenste 

extremiteit

* top-neusproef           
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E. Heup / Knie / Enkel  

Stadium 1 m.quadriceps / m.triceps

(maximale surae 

score = 4)

reflexen

Stadium 2 flexie heup

(maximale 

score = 14) flexie knie

flexiesynergie dorsale flexie enkel 

extensie- extensie heup

synergie 

adductie heup

extensie knie

plantaire flexie enkel

Stadium 3 zit: flexie knie

(maximale 

score = 4) zit: dorsale flexie enkel

afwijken van 

basissynergie

Stadium 4 stand: flexie knie

(maximale 

score = 4) stand: dorsale flexie enkel

geïsoleerd 

bewegen

Stadium 5 m.quadriceps femoris /

(maximale m.triceps surae

score = 2)

normale

reflexactiviteit

F. Coördinatie en snelheid (OE)

(maximale intentietremor bij KHP*

score = 6)

dysmetrie bij KHP

snelheid bij KHP

Totaal onderste

extremiteit

* knie-hielproef
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Totaal Onderste extremiteit

maximale score = 34           

Bovenste extremiteit

maximale score = 66

TOTAAL

(maximale 

score = 100)  

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.4 Aanbevolen meetinstrumenten: 

loopvaardigheid en mobiliteitsgerelateerde

vaardigheden

K.4.1 Trunk Impairment Scale (Aanbevolen meetinstrument loopvaardigheid en mobiliteitsgerelateerde 

vaardigheden)

De Trunk Impairment Scale (TIS) is een recent (aan de Katholieke Universiteit van Leuven) ontwikkeld meetins-

trument. In de test wordt zowel het statisch als dynamisch evenwicht van het zitten geëvalueerd.29 De test

bestaat uit 17 items. Elk item wordt op zich weer gescoord aan de hand van een ordinale 2-4 puntsschaal (0-3

punten). In totaal zijn 23 punten op de TIS te behalen. Betrouwbaarheid en validiteit van de test is inmiddels

bij patiënten met een CVA aangetoond.29 

Testprotocol Trunk Impairment Scale 
Voor het uitvoeren van de test zijn een behandelbank, een blokkussen (om 10 cm achter de patiënt te zetten

bij item 3 van ‘statische zitbalans’) en een stopwatch nodig.

De uitgangspositie bij de 17 items is dezelfde. De patiënt zit op de rand van een behandelbank zonder arm- en

rugondersteuning. De bovenbenen maken volledig contact met de behandelbank. De voeten worden op heup-

breedte en plat op de grond geplaatst. De kniehoek is 90 graden. De armen rusten op de benen. Indien een ver-

hoogde tonus in de paretische arm aanwezig is, wordt de positie van deze arm als uitgangshouding genoteerd.

Hoofd en romp zijn in middenpositie.29

Indien een patiënt een score ‘nul’ behaald op het eerste test-item, wordt de totale score van de TIS ‘nul’. Elk test-

item mag 3 keer afgenomen worden. 

De hoogste score wordt genoteerd. Oefening van een test-item voorafgaand aan de test wordt niet toegestaan.

De patiënt mag tussen de pogingen door gecorrigeerd worden. De test-items worden verbaal aan de patiënt uit-

gelegd en kunnen, indien nodig, worden voorgedaan door de testafnemer.
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Item  Dynamische zitbalans 

D.1 Uitgangspositie: Patiënt wordt geïnstru- Patiënt valt, heeft steun nodig van een arm of 0 punten

eerd de behandelbank met de paretische de elleboog raakt de behandelbank niet.

elleboog aan te tikken (door het ver- Patiënt beweegt actief zonder hulp, elleboog 1 punt

korten van de paretische zijde en ver- raakt de behandelbank.

lengen van de niet-paretische zijde) en als score = 0, dan items 2 en 3 score = 0

daarna terug te keren naar de 

uitgangspositie. 

D.2 herhaal item 1  Patiënt laat geen of tegengestelde verkorting/ 0 punten

verlenging zien.   

Patiënt laat gewenste verkorting/verlenging 1 punt

zien 

als score = 0, dan item 3 score = 0 

D.3 herhaal item 1  Patiënt compenseert. Mogelijke compensaties 0 punten 

zijn: 1) gebruik van een arm: 2) heupabductie 

van contralaterale heup; 3) heupflexie (als de 

elleboog de behandelbank raakt verder dan 

de proximale helft van het femur); 

4) knieflexie; 5) wegglijden van de voeten.     

Patiënt beweegt zonder compensatie. 1 punt 

Testformulier Trunk Impairment Scale

Item  Statische zitbalans  

S.1 Uitgangspositie Patiënt valt of houdt de uitgangspositie 0 punten

zonder steun van de armen minder dan 

10 seconden vol. 

Patiënt kan uitgangshouding 10 seconden 2 punten

volhouden.

als score = 0, dan totale TIS-score = 0 

S.2 Uitgangspositie: Therapeut legt het niet- Patiënt valt of houdt de uitgangspositie 0 punten

paretische been van de patiënt over het zonder steun van de armen minder dan

paretische been. 10 seconden vol.

Patiënt kan uitgangshouding 10 seconden 2 punten

volhouden.    

S.3 Uitgangspositie: Patiënt legt zelf het niet- Patiënt valt. 0 punten

paretische been over het paretische been Patiënt kan de benen niet kruisen zonder 1 punt

steun van de armen op de behandelbank.     

Patiënt kruist de benen, maar verplaatst de 2 punten

romp hierbij meer dan 10 cm achterwaarts of

assisteert de beweging met de eigen handen.     

Patiënt kruist de benen zonder rompver- 3 punten

plaatsing of assistentie van de handen.   

Totaal Statische zitbalans  / 7 
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D.4 Uitgangspositie: Patiënt wordt geïnstrueerd Patiënt valt, heeft steun nodig van een arm of 0 punten 

de behandelbank met de niet-paretische de elleboog raakt de behandelbank niet.

elleboog aan te tikken (door het verkorten Patiënt beweegt actief zonder hulp, elleboog 1 punt 

van de niet-paretische zijde en verlengen raakt de behandelbank.

van de paretische zijde) en daarna terug als score = 0, dan items 5 en 6 score = 0

te keren naar de uitgangspositie. 

D.5 herhaal item 4 Patiënt laat geen of tegengestelde verkorting/ 0 punten

verlenging zien     

Patiënt laat gewenste verkorting/ 1 punt

verlenging zien. 

als score = 0, dan item 6 score = 0    

D.6 herhaal item 4  Patiënt compenseert. Mogelijke compensaties 0 punten 

zijn: 1) gebruik van een arm; 2) heupabductie 

van contralaterale heup; 3) heupflexie (als de 

elleboog de behandelbank raakt verder dan de 

proximale helft van het femur); 4) knieflexie; 

5) wegglijden van de voeten. 

Patiënt beweegt zonder compensatie. 1 punt  

D.7 Uitgangspositie: Patiënt wordt geïnstrueerd Patiënt laat geen of tegengestelde verkorting/ 0 punten

het bekken op te tillen aan de paretische verlenging zien.

zijde (door verkorting van de paretische Patiënt laat gewenste verkorting/verlenging 1 punt

zijde en verlenging van de niet-paretische zien

zijde) en daarna terug te keren naar de als score = 0, dan item 8 score = 0

uitgangspositie. 

D.8 herhaal item 7  Patiënt compenseert. Mogelijke compensaties 0 punten

zijn: 1) gebruik van een arm; 2) afzetten met 

de ipsilaterale voet (hiel verliest contact met 

de grond).     

Patiënt beweegt zonder compensatie. 1 punt  

D.9 Uitgangspositie: Patiënt wordt geïnstrueerd Patiënt laat geen of tegengestelde verkorting/ 0 punten

het bekken op te tillen aan de niet- verlenging zien 

paretische zijde (door verkorting van de Patiënt laat gewenste verkorting/verlenging 1 punt

niet-paretische zijde en verlenging van de zien

paretische zijde) en daarna terug te keren als score = 0, dan item 10 score = 0

naar de uitgangspositie. 

D.10 herhaal item 9  Patiënt compenseert. Mogelijke compensaties 0 punten

zijn: 1) gebruik van een arm; 2) afzetten met 

de ipsilaterale voet (hiel verliest contact met 

de grond).     

Patiënt beweegt zonder compensatie. 1 punt

Totaal Dynamische zitbalans  / 10
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Item  Coördinatie  

C.1 Uitgangspositie: Patiënt wordt geïnstrueerd Paretische zijde beweegt niet 3 keer naar 0 punten

de romp 6 keer te roteren (elke schouder / voren.

bovendeel romp beweegt 3 keer voor- Rotatie is asymmetrisch.  1 punt

waarts), waarbij eerst de paretische Rotatie is symmetrisch. 2 punten

schouder naar voren wordt gebracht. Het als score = 0, dan item 2 score = 0 

hoofd moet gefixeerd blijven in de 

uitgangshouding. 

C.2 herhaal item 1 binnen 6 seconden  Rotatie is asymmetrisch.  0 punten

Rotatie is symmetrisch. 1 punt 

C.3 Uitgangspositie: Patiënt wordt geïnstrueerd Paretische zijde beweegt niet 3 keer naar 0 punten

bekken/lage rug 6 keer voorwaarts te voren.

bewegen (elke knie beweegt 3 keer voor- Rotatie is asymmetrisch. 1 punt

waarts), waarbij eerst de paretische knie Rotatie is symmetrisch. 2 punten

naar voren wordt gebracht. Het bovenste als score = 0, dan item 4 score = 0 

deel van de romp moet gefixeerd blijven 

in de uitgangshouding.  

C.4 herhaal item 3 binnen 6 seconden Rotatie is asymmetrisch.  0 punten

Rotatie is symmetrisch.  1 punt

Totaal coördinatie   / 6  

TOTAAL Trunk Impairment Scale  / 23



51

KNGF-richtlijn Beroerte – Verantwoording en Toelichting – Map K

V-12/2004

Scoreformulier Trunk Impairment Scale

Datum

S.1 ongesteund zitten      

S.2 kruisen benen door therapeut       

S.3 kruisen benen door patiënt       

D.1 aantikken behandelbank met 

paretische elleboog – actief

D.2 aantikken behandelbank met 

paretische elleboog – 

verkorten/verlengen 

D.3 aantikken behandelbank met 

paretische elleboog - compensaties

D.4 aantikken behandelbank met 

niet-paretische elleboog – actief

D.5 aantikken behandelbank met 

niet-paretische elleboog – 

verkorten/verlengen

D.6 aantikken behandelbank met niet-

paretische elleboog – compensaties

D.7 optillen bekken van de onderlaag aan 

paretische zijde – verkorten/verlengen

D.8 optillen bekken van de onderlaag aan 

paretische zijde – compensaties

D.9 optillen bekken van de onderlaag aan 

niet-paretische zijde – 

verkorten/verlengen

D.10 optillen bekken van de onderlaag aan 

niet-paretische zijde – compensaties

C.1 rotatie bovendeel romp/schouders       

C.2 rotatie bovendeel romp/schouders – 

binnen 6 seconden      

C.3 rotatie bekken / lage rug       

C.4 rotatie bekken/lage rug – 

binnen 6 seconden      

Totaal

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.4.2 Falls Efficacy Scale (Aanbevolen meetinstrument loopvaardigheid en mobiliteitsgerelateerde 

vaardigheden)

De Falls Efficacy Scale (FES) is een 13-item test waarmee een indruk gekregen wordt over de ervaren zekerheid

van de patiënt en daarmee angst om te vallen tijdens uitvoeren van dagelijkse vaardigheden, zoals buitenlopen

of het nemen van een trap.30,31

Gebaseerd op een 10-puntsschaal van Tinetti et al., hebben Hellström en Lindmark een gemodificeerde FES-ver-

sie ontwikkeld met 13 items.31

Betrouwbaarheid en validiteit van de FES zijn bij CVA-patiënten inmiddels aangetoond.30,31

Testprotocol Falls Efficacy Scale
De testafnemer vraagt de patiënt antwoord te geven op 13 vragen. De score varieert van 0 (helemaal niet zeker)

tot 10 (helemaal zeker). De vraag luidt als volgt: ‘Geef alstublieft aan hoe zeker (stabiel) u zich voelde terwijl u

de afgelopen tijd de hieronder genoemde taken uitvoerde. Omcirkel het getal dat het beste uw gevoel van

zekerheid/stabiliteit weergeeft.’ 



Testformulier Falls Efficacy Scale

1. In en uit bed gaan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

2. Naar en van het toilet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

gaan (helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

3. Persoonlijke verzorging 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

4. In en uit een stoel gaan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

5. Aan- en uitkleden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

6. Een bad of douche 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

nemen (helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

7. De trap op en af gaan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

8. In de buurt rondlopen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

9. In kasten reiken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

10. Het huishouden doen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

(helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

11. Eenvoudige maaltijden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

prepareren (helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

12. De telefoon 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

beantwoorden (helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

13. Eenvoudige 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

boodschappen doen (helemaal niet zeker) (redelijk zeker) (volledig zeker)

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.4.3 Timed Up&Go-test (Aanbevolen meetinstrument loopvaardigheid en mobiliteitsgerelateerde 

vaardigheden)

De Timed Up&Go-test (TUG) is een gemodificeerde uitvoering van de Up&Go-test.32 Bij de TUG is de tijdsduur

van de uitvoering van de test bepalend voor de score.32

Testprotocol Timed Up&Go-test
Voor de uitvoering van deze test zijn een stoel, stopwatch en lijn op de grond nodig.

De patiënt zit op een stoel met, indien mogelijk, beide handen rustend op de bovenbenen. Op het moment dat

de testafnemer het startsein geeft, staat de patiënt op (al dan niet gebruikmakend van de stoelleuningen). De

patiënt loopt vervolgens zo snel mogelijk (maar zonder te rennen) naar het keerpunt. Voorbij de streep keert de

patiënt naar eigen keuze links of rechts om en loopt terug naar de stoel. De stopwatch wordt stopgezet als de

patiënt in dezelfde uitgangshouding zit met de handen rustend op de bovenbenen.

De therapeut loopt zo nodig met de patiënt mee, maar vermijdt aanmoediging van de patiënt.

Indien nodig is het toegestaan de patiënt een loophulpmiddel te laten gebruiken. De patiënt moet zonder hulp

van derden kunnen lopen.

Scoreformulier Timed Up&Go-test 

Datum

TUG (weergeven in seconden)  

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.4.4 Timed Balance Test (Aanbevolen meetinstrument loopvaardigheid en mobiliteitsgerelateerde vaardigheden)

De Timed Balance Test (TBT) evalueert het evenwicht tijdens bilateraal staan.33 Deze ordinaal geschaalde test is

een gemodificeerde versie van de Balance Test, welke door Bohannon et al. beschreven werd.34 De gemodifi-

ceerde TBT bestaat uit vijf items, welke gescoord worden op een ordinale 2 puntsschaal (0-1). Betrouwbaarheid

en validiteit zijn bij patiënten met een CVA aangetoond.33

Testprotocol Timed Balance Test
Voor het uitvoeren van de test zijn nodig: een stopwatch en een speciaal ontworpen balanstest-plaat met 5

gekleurde vlakken. Indien de plaat niet aanwezig is, kunnen op de grond vlakken van 10 cm breed afgetekend

worden op een onderlinge afstand van 10 cm. 

De patiënt moet vijf verschillende houdingen testen. Elke houding is een apart test-item. Iedere houding moet

1 minuut zonder steun en met de ogen open gehandhaafd blijven. De patiënt krijgt 1 punt als de opdracht met

succes wordt afgerond en 0 punten als dit niet lukt. De hak van de achterste voet moet steeds contact blijven

houden met de plaat tijdens de opdracht. 

Vooraf mag de patiënt steun nemen om de gevraagde houding in te nemen. De maximale score is 5 punten.6

Voorbeeld balanstest-plaat:

Geel Rood   

Wit 

Groen Grijs  

De afstand tussen de platen is 10 centimeter en de breedte van de plaat is eveneens 10 centimeter.

De test-items zijn:

1. 1 minuut parallelstand handhaven, waarbij de voeten links en rechts van het witte vlak worden neergezet.

2. 1 minuut de stand handhaven, waarbij paretische been voor en het niet-paretische been achter staat. De

voeten staan of op het gele en grijze vlak, of op het groene en rode vlak (parallel-steptest).

3. 1 minuut dezelfde stand handhaven als bij item 2, maar nu staat het niet-paretische been voor.

4. 1 minuut de volgende stand handhaven: de hiel van het paretische been wordt tegen de tenen van het niet-

paretische been gezet; de voeten staan op 1 lijn: bijvoorbeeld alleen op het witte vlak (verscherpte

Rombergtest).

5. 1 minuut dezelfde stand handhaven als bij 4, maar nu staat het niet-paretische been voor.6
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Scoreformulier Timed Balance Test

Datum 

a parallelstand

b staan met paretische been voor 

c staan met het niet-paretische 

been voor 

d staan met de hiel van het 

paretische been tegen de tenen 

van het niet-paretische been

e staan met de hiel van het 

niet-paretische been tegen de 

tenen van het paretische been      

0 = kan test wel uitvoeren 1 = kan de test niet uitvoeren

Totaal  

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.4.5 Rivermead Mobility Index (Aanbevolen meetinstrument loopvaardigheid en mobiliteitsgerelateerde 

vaardigheden)

De Rivermead Mobility Index (RMI) is in verschillende versies in Nederland bekend. De RMI legt vaardigheden

vast die gerelateerd zijn met mobiliteit, denkend aan: 1) het uit bed komen; 2) uitvoeren van transfers; 3)

lopen; 4) in en uit bad of douche komen en 5) traplopen.

In de KNGF-richtlijn Beroerte is gekozen om de originele versie, bestaande uit een vragenlijst van 15 items, te

gebruiken. De vragen worden gescoord op een ordinale 2-puntsschaal (0-1 punten). 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn bij patiënten met een CVA aangetoond.4,35
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Testprotocol Rivermead Mobility Index

Voor het afnemen van de RMI zijn geen extra hulpmiddelen nodig. 

De testafnemer stelt 15 vragen aan de patiënt. Alleen bij item 5 wordt geobserveerd. 

Score: 0 = nee; 1 = ja

Vraag Score

1 Kunt u zich, zonder hulp, van uw rug naar uw zij draaien?   

2 Kunt u zelfstandig vanuit rugligging op de rand van het bed komen zitten?   

3 Kunt u 10 seconden blijven zitten op de rand van het bed? U mag zich nergens aan 

vasthouden.

4 Kunt u opstaan vanuit iedere willekeurige stoel in minder dan 15 seconden en daarna 

blijven staan gedurende 15 seconden? Zonodig mag u gebruikmaken van de handen en/of 

eventueel van een hulpmiddel.

5 Observeer het staan zonder hulpmiddel gedurende 10 seconden.   

6 Kunt u zich zonder hulp verplaatsen van bed naar stoel en omgekeerd?   

7 Kunt u 10 meter lopen zonder dat er een persoon in de buurt is, zonodig met een 

hulpmiddel?

8 Kunt traplopen (op en af) zonder hulp?

9 Kunt u buiten lopen over een trottoir, zonder hulp?   

10 Kunt u binnenshuis 10 meter lopen, zonder beugel, spalk, hulpmiddel of direct toezicht?  

11 Als u iets op de grond laat vallen, kunt u dan 5 meter lopen, het oprapen en teruglopen?   

12 Kunt u zonder hulp lopen over ongelijke grond (bijvoorbeeld gras, grind, modder, sneeuw 

en ijs)?

13 Kunt u zonder toezicht in en uit bad of douche komen en zich zelfstandig wassen?  

14 Kunt u 4 treden op en af lopen zonder leuning en/of hulp? U mag zonodig gebruikmaken 

van een hulpmiddel.

15 Kunt u 10 meter rennen (zonder hinken) in 4 seconden (snel lopen is toegestaan)?   

Totaal
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Scoreformulier Rivermead Mobility Index

Datum

1 omdraaien in bed    

2 van lig naar zit komen    

3 zitbalans    

4 van zit naar stand    

5 staan zonder hulp    

6 transfer    

7 binnenshuis lopen (met hulpmiddel)   

8 trappen lopen    

9 buitenshuis lopen (zonder hulpmiddel)    

10 binnenshuis lopen (zonder hulpmiddel)    

11 oprapen van de grond    

12 buiten lopen    

13 baden    

14 treden op en af    

15 rennen     

Totaal 

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................



60

KNGF-richtlijn Beroerte – Verantwoording en Toelichting – Map K

V-12/2004

K.4.6 Zes-minuten looptest (Aanbevolen meetinstrument loopvaardigheid en mobiliteitsgerelateerde 

vaardigheden)

De 6-minuten looptest (6MLT) is een test om het uithoudingsvermogen te evalueren.36 Voor de ADL en de alge-

mene belastbaarheid is een indicatie van het uithoudingsvermogen van belang. Betrouwbaarheid en validiteit

zijn bij patiënten met een CVA aangetoond.4

Testprotocol Zes-minuten looptest
Voor het uitvoeren van deze test zijn een meetlint, stoel, stopwatch en pionnen nodig. Afhankelijk van de

beschikbare ruimte worden pionnen in een vierkant neergezet en de afstand tussen de pionnen gemeten.

De patiënt moet tijdens deze test zoveel mogelijk meters lopen in 6 minuten op comfortabele loopsnelheid. De

afstand wordt bepaald door het aantal rondjes dat de patiënt lopend aflegt. Gedurende de test zal de onderzoe-

ker de resterende tijd aan de patiënt doorgeven. Op het moment dat de 6 minuten voorbij zijn, zal de onder-

zoeker dit aangeven met bijvoorbeeld een fluitsignaal. De patiënt moet dan op die plaats blijven staan, zodat

de afstand nauwkeurig (in meters) kan worden bepaald. In het midden zal een stoel worden geplaatst waarop

de patiënt eventueel kan uitrusten. Indien de patiënt eerder stopt dan 6 minuten, worden tijd en afstand geno-

teerd.4

Scoreformulier Zes-Minuten looptest

Datum 

Afstand*

Tijd

indien patiënt 

eerder stopt       

* afstand in meters

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.5 Aanbevolen meetinstrumenten: 

handvaardigheid

K.5.1 (Modified) Nottingham Sensory Assessment (Aanbevolen meetinstrument handvaardigheid)

De somatosensoriek wordt getest door 2 testitems van de Nottingham Sensory Assesment (NSA) af te nemen,

namelijk: 1) de tastzin (vitale sensibiliteit) en 2) de propriocepsis (gnostische sensibiliteit).37 Om de testduur te

verminderen met behoud van de belangrijkste informatie is deze gemodificeerde versie opgenomen.7

De betrouwbaarheid is aangetoond. De validiteit is nog niet onderzocht. 

De test evalueert zowel de somatosensoriek van de bovenste als de onderste extremiteit.

Testprotocol (modified) Nottingham Sensory Assessment
Voor het afnemen van de test zijn nodig: een wattenbolletje en een cocktailprikker. 

De uitgangshouding van de patiënt tijdens het testen is rugligging. Elk test-item wordt uitgelegd en gedemon-

streerd. Tijdens het testen heeft de patiënt de ogen gesloten. 

De bovenste extremiteit is opgesplitst in vier verschillende delen c.q. lichaamsdelen: 1) vingers; 2) hand;

3)onderarm; 4) bovenarm.

De onderste extremiteit is opgesplitst in vier verschillende delen, c.q. lichaamsdelen: 1) tenen; 2) voet; 3)

onderbeen; 4) bovenbeen.

Ter hoogte van ieder lichaamsdeel wordt de patiënt per testonderdeel en ad random 3 keer aangeraakt (lichte

aanraking, druk, scherpe aanraking) op protocollair vastgestelde locaties. 

De tijd tussen de aanrakingen bedraagt twee tot vijf seconden.

Gestart wordt met het distaal testen van de niet-paretische zijde. 

Wanneer de hoogste score (=2) gehaald wordt ter hoogte van de vingers en de hand mag eveneens de hoogste

score toegekend worden aan het betreffende testonderdeel ter hoogte van de onderarm en bovenarm. 

Dit principe geldt zowel voor de tastzin (lichte aanraking, druk, scherpe aanraking) als voor de propriocepsis.

Wanneer de hoogste score (= 2) gehaald wordt ter hoogte van de tenen en de voet mag eveneens de hoogste

score toegekend worden aan het betreffende testonderdeel ter hoogte van het onderbeen en bovenbeen. 

Dit principe geldt zowel voor de tastzin (lichte aanraking, druk, scherpe aanraking) als voor de propriocepsis. 

Indien de patiënt aangeeft een aanraking te voelen terwijl hij op dat moment niet wordt aangeraakt, wordt dat

deel van de test opnieuw uitgevoerd. Aan de patiënt wordt gevraagd zich goed te concentreren en alleen ‘ja’ te

zeggen wanneer hij daadwerkelijk de aanraking voelt. Als de patiënt toch weer aangeeft een aanraking te voe-

len terwijl hij op dat moment niet wordt aangeraakt, wordt het onderzoek gescoord als ‘niet te testen’ (score 9).

Tastzin (vitale sensibiliteit)

Het onderzoek naar de tastzin omvat aanrakingen van drie verschillende modaliteiten, oplopend in intensiteit:

1) lichte aanraking (wattenbolletje); 2) druk (vingertop) en 3) scherpe aanraking (cocktailprikker). 

Gestart wordt met het testen van de lichte aanraking met een wattenbolletje. Vervolgens wordt de druk 

(vingertop) en de scherpe aanraking (cocktailprikker) getest en gescoord. Bij het testen van de tastzin met een

vingertop moet voldoende druk uitgeoefend worden om een lichte vervorming van de huidcontour te 

bewerkstelligen.

De patiënt geeft op verbale wijze aan (eventueel op non-verbale wijze) of hij/zij aangeraakt wordt. 

Bij iedere gevoelde aanraking zegt de patiënt: ja. 
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Score tastzin

0 = afwezig Patiënt voelt géén van de drie aanrakingen op het betreffende lichaamsdeel.

1 = gestoord Patiënt voelt minder dan drie aanrakingen op het betreffende lichaamsdeel.

2 = intact Patiënt voelt alle drie de aanrakingen.

Propriocepsis (gnostische sensibiliteit) 

Tijdens het testen van de propriocepsis wordt beoordeeld of de patiënt beweging kan voelen ter hoogte van een

gewricht en of de patiënt de bewegingsrichting kan benoemen c.q. aangeven.

Tijdens het testen mag beweging slechts in één gewricht plaatsvinden. 

Voordat de patiënt wordt gevraagd zijn ogen te sluiten, zijn 3 oefenbewegingen toegestaan. 

Het te testen gewricht wordt 3 keer bewogen. 

De patiënt wordt gevraagd de bewegingsrichting te benoemen. Is de patiënt hiertoe niet in staat dan wordt de

beweging 3 keer herhaald en wordt beoordeeld of de patiënt beweging kan voelen. De patiënt wordt gevraagd

aan te geven wanneer het gewricht bewogen wordt.

Indien de patiënt de beweging tegenwerkt of meebeweegt wordt aan de patiënt gevraagd dit niet te doen.

Score propriocepsis

0 = afwezig Patiënt neemt geen beweging waar.

1 = waarneming Patiënt neemt alle drie de keren van beweging beweging waar, echter niet de juiste 

bewegingsrichting.

2 = intacte Patiënt neemt alle drie de keren de bewegingszin juiste bewegingsrichting waar.

Scoreformulier (modified) Nottingham Sensory Assessment

Datum

Tastzin Propriocepsis   

Lichte aanraking Druk Speldenprik 

rechts links rechts links rechts links  rechts links  

vingers     vingers    

hand       pols    

onderarm       elleboog    

bovenarm       schouder    

tenen       tenen   

voet       enkel   

onderbeen       knie    

bovenbeen       heup    

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.5.2 Numeric Pain Rating Scale (Aanbevolen meetinstrument handvaardigheid)

De Numeric Pain Rating Scale (NPRS) is een schaal waarop patiënten zelf de mate van pijnbeleving kunnen aan-

geven.38 De NPRS komt overeen met een Visuele Analoge Schaal (VAS). Echter op de lijn van de NPRS staat ook een

maatindeling. Dit maakt de NPRS tot een ordinale 10-puntsschaal. 

In verband met een mogelijke (hemi)inattentie van de patiënt met CVA, kan de lijn van de NPRS ook in verticale

richting worden geplaatst. 

Testprotocol Numeric Pain Rating Scale 
De patiënt zet een streepje op de schaal. De 0 komt overeen met ‘geen pijn’ en de 10 komt overeen met de

‘ondragelijke pijn’. Het midden van de schaal is ‘gemiddelde pijn’. 

Scoreformulier Numeric Pain Rating Scale

Datum 

Score NPRS

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Testformulier Numeric Pain Rating Scale

Numeric Pain Rating Scale

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geen Gemiddelde Ondragelijke

pijn pijn pijn
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K.5.3 Waterbakmethode (Aanbevolen meetinstrument handvaardigheid)

Met de ‘Waterbakmethode’ (WBM) kan het volume van de hand gemeten worden.39 Een volumemeter (‘water-

bak’) meet de hoeveelheid water die verplaatst wordt ten gevolge van het onderdompelen van de hand. Met

deze methode is de mate van handoedeem te objectiveren. De waterbakmethode is bij een groep patiënten met

dystrofischeklachten gevalideerd als meetinstrument voor de bepaling van handvolume.39

Testprotocol Waterbakmethode
Op een lage tafel wordt een tot de rand met water gevulde bak/cilinder geplaatst. De cilinder heeft een over-

looptuit. Onder deze overloop staat een maatbeker (500 ml). De temperatuur van het water is ongeveer 32º

Celsius. 

De patiënt zit in een stoel naast de tafel. De hand wordt langzaam in de waterbak/cilinder gehangen, waarbij

de palmzijde naar het lichaam wijst en geen contact wordt gemaakt met de randen van waterbak. Bij voorkeur

zit de patiënt hierbij met een gestrekte afhangende arm. De hoeveelheid water die in de maatbeker is

gestroomd, wordt gemeten en genoteerd in milliliters.39

Scoreformulier Waterbakmethode

Datum 

Aantal ml 

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.5.4 Action Research Arm Test (Aanbevolen meetinstrument handvaardigheid)

De Action Research Arm Test (ARAT) evalueert de handvaardigheid.40 Voor het afnemen van de test is een ARAT-

koffer vereist. De test bestaat uit 19 items, welke gescoord worden op een ordinale 4 puntsschaal (0-3 punten).

In totaal zijn 57 punten te behalen. Betrouwbaarheid en validiteit bij patiënten met een CVA zijn aange-

toond.6,40
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Testprotocol Action Research Arm Test
Voor het afnemen van de test zijn een ARAT-koffer, stopwatch, tafel en stoel (met rugleuning, bij voorkeur zon-

der armleuningen) nodig. 

De ARAT-koffer wordt geopend op tafel neergezet (gemiddelde tafelhoogte 76 cm), met de klep tegen de voor-

rand van de tafel aan. De patiënt zit midden voor de ARAT-koffer. De niet-paretische arm wordt op de schoot

onder de tafel geplaatst.

De patiënt moet met zijn rug tegen de rugleuning aan blijven zitten gedurende het uitvoeren van de gevraagde

items van de test. De afstand tussen patiënt en koffer moet zo zijn, dat de patiënt met zijn rug tegen de rugleu-

ning kan blijven, terwijl zijn vingers (bij het naar voren strekken van de arm) de achterrand van de bovenzijde

van de koffer aanraken.

Bij het starten moet de patiënt zijn hand naast het rode vakje op tafel leggen. Gevraagd wordt om op eigen

comfortabel tempo de handeling uit te voeren. De patiënt start nadat tot 3 is geteld en het startsein ‘ja’ is gege-

ven. Bij het loskomen van de hand van de tafel wordt tevens de stopwatch ingedrukt. De handeling wordt

afgeklokt op het moment dat de hand weer terug op tafel ligt. Voor de rechterarm worden de rechter elemen-

ten van de koffer gebruikt en voor de linkerarm de linker.6

Voor de ARAT bestaat een hiërarchische schaalindeling. Als de patiënt maximaal (= 3 punten) scoort op het eer-

ste item, kunnen voor de daarop volgende items van dezelfde subtest ook 3 punten worden gescoord.

Desalniettemin wordt geadviseerd om bij twijfel het volgende item van de subtest te testen.

Gestart wordt met het eerste item van elke subtest. Hiervan wordt aangenomen dat deze het moeilijkst is voor

de patiënt; van het tweede item wordt aangenomen dat deze het gemakkelijkst is voor de patiënt. Indien de

patiënt om één of andere reden niet te testen is, wordt een score = 0 genoteerd. De maximale totaalscore die

behaald kan worden is 57 punten.6

A. Subtest ‘vijfvingergreep’

De 6 items moeten vanaf het afgebakende vierkant in het midden van het werkblad van de koffer opgepakt

worden en boven op de bovenrand van de koffer geplaatst worden.

Het wetsteentje moet op de smalle lange zijkant neergezet worden op het vierkant en zo door de patiënt wor-

den opgepakt.

B. Subtest ‘cilindergreep’

Het glas moet tot de aangegeven streep gevuld worden met water (het glas is dan voor de helft gevuld).

Verstandig is om vooraf een handdoek op de benen van de patiënt te leggen. De patiënt moet het volle glas in

het lege schenken.

De ring moet zo geplaatst worden op het vierkant, dat de elleboog van de patiënt vanuit pronatie start bij het

oppakken van de ring en naar supinatie gaat bij het plaatsen van de ring om de bijpassende pin in de koffer.

De buis van 1 cm en van 2,5 cm moet geplaatst worden in daarbij passende uitsparing op het werkblad van de

koffer. De patiënt moet hem van daaruit oppakken en over de bijpassende pin in de koffer plaatsen.

C. Subtest ‘pincetgreep’

Zowel de kogeltjes als de stuiters moeten vanaf het afgebakende vierkant van het midden van het werkblad van

de koffer opgepakt worden en boven in het ronde bakje op de bovenrand van de koffer geplaatst worden.

D. Subtest ‘grove armbewegingen’

Het is verstandig patiënten die een bril dragen deze voor het uitvoeren van de test eerst af te laten zetten.
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Testformulier Action Research Arm Test

Naam patiënt: .................................................................................................

Geb. datum:........................................................................................................

Paretische zijde: links/rechts

Datum: ..................................................................................................................

Naam beoordelaar: ......................................................................................

0 = de patiënt kan geen enkel onderdeel van het test-item uitvoeren

1 = de patiënt voert het test-item gedeeltelijk uit

2 = de patiënt voert het test-item goed uit, maar met veel moeite/tijd

3 = de patiënt voert het test-item goed uit  

A. Subtest ‘vijfvingergreep’

Test Tijd overschrijdingswaarde* Score

rechts/links 

1. houten blok 10 cm (indien score = 3, dan .............................. 4,1/4,3 seconde .....................................

totaal =18 punten; ga naar subtest B) 

2. houten blok 2,5 cm (indien score = 0 dan  .............................. 3,6/3,5 seconde .....................................

totaal = 0 punten; ga naar subtest B) 

3. houten blok 5 cm .............................. 3,6/3,5 seconde .....................................

4. houten blok 7,5 cm .............................. 3,8/3,9 seconde .....................................

5. houten bal 7,5 cm .............................. 3,7/3,9 seconde .....................................

6. wetsteentje .............................. 3,5/3,8 seconde .....................................

Totaal A: .....................................

* Overschrijdingswaarde = gemiddelde waarde + 1,96 x standaarddeviatie



68

KNGF-richtlijn Beroerte – Verantwoording en Toelichting – Map K

V-12/2004

B. Subtest ‘cilindergreep’

Test Tijd overschrijdingswaarde* Score

rechts/links 

1. glazen met water (indien score = 3, dan .............................. 7,8/7,9 seconde .....................................

totaal = 12 punten; ga naar subtest C)

2. buis 2,5 cm (indien score = 0 dan ............................. 4,1/4,2 seconde .....................................

totaal = 0 punten; ga naar subtest C) 

3. buis 1 cm ............................. 4,1/4,4 seconde ....................................

4. ring 3,5 cm .............................. 3,9/4,1 seconde .....................................

Totaal B: .....................................

* Overschrijdingswaarde = gemiddelde waarde + 1,96 x standaarddeviatie

C. Subtest ‘pincetgreep’

Test Tijd overschrijdingswaarde* Score

rechts/links 

1. kogeltje 6 mm (duim - ringvinger) .............................. 4,4/4,5 seconde .....................................

(indien score = 3, dan totaal: C = 

18 punten; ga naar subtest D) 

2. stuiter 1,5 cm (duim - wijsvinger) .............................. 3,9/3,7 seconde .....................................

(indien score = 0, dan totaal: C = 

0 punten; ga naar subtest D) 

3. stuiter 1,5 cm (duim - middelvinger) .............................. 3,8/3,9 seconde .....................................

4. stuiter 1,5 cm (duim - ringvinger) .............................. 3,8/4,2 seconde .....................................

5. kogeltje 6 mm (duim -wijsvinger) .............................. 3,8/4,2 seconde .....................................

6. kogeltje 6 mm (duim - middelvinger) .............................. 4,0/4,1 seconde .....................................

Totaal C: .....................................

* Overschrijdingswaarde = gemiddelde waarde + 1,96 x standaarddeviatie
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D. Subtest ‘grove arm bewegingen’

Test Tijd overschrijdingswaarde* Score

rechts/links 

1. hand - achterhoofd (indien score = 3, ........................... 2,6/2,8 seconden .....................................

dan totaal = 9 punten; de test is klaar) 

2. hand - mond ........................... 2,4/2,5 seconden .....................................

3. hand - bovenkant hoofd ........................... 2,6/2,8 seconden .....................................

Totaal D: .....................................

* Overschrijdingswaarde = gemiddelde waarde + 1,96 x standaarddeviatie

Indien de linkerarm dominant is, moet de tijd bij rechts aangegeven worden aangehouden.

Totaalscore op de ARAT (maximale score = 57): …….................………
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Scoreformulier Action Research Arm Test

Datum

A Subtest vijfvingergreep 

A.1 overschrijdings-

waarde*

rechts/links

4,4/4,5 sec.

A.2  3,9/3,7 sec.

A.3 3,8/3,9 sec.

A.4 3,8/4,2 sec.

A.5 3,8/4,2 sec.

A.6 4,0/4,2 sec.

B Subtest cilindergreep

B.1 7,8/7,9 sec.

B.2 4,1/4,2 sec.

B.3 4,1/4,4 sec.

B.4 3,9/4,1 sec.

C Subtest pincetgreep  

C.1 4,0/4,2 sec.

C.2 3,9/3,7 sec.

C.3 3,8/3,9 sec.

C.4 3,8/4,2 sec. 

C.5 3,8/4,2 sec.

C.6 4,0/4,1 sec.

D Subtest grove arm bewegingen

D.1 2,6/2,8 sec.

D.2 2,4/2,5 sec. 

D.3 2,4/2,5 sec.

* overschrijdingswaarde = gemiddelde waarde + 1,96 x standaarddeviatie

Rechts refereert aan de dominante hand

0 = patiënt kan geen enkel onderdeel van de test

1 = patiënt voert de test gedeeltelijk uit

2 = patiënt voert de test goed uit maar met veel moeite/tijd

3 = patiënt voert de test goed uit

Totaal  

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.5.5 Nine Hole Peg Test (Aanbevolen meetinstrument handvaardigheid)

De Nine Hole Peg Test (NHPT) is een meetinstrument waarmee de snelheid van bewegen van onder andere de fij-

ne handmotoriek wordt onderzocht.4

Raadzaam is om de NHPT alleen af te nemen wanneer de patiënt op de Frenchay Arm Test (FAT) de maximale sco-

re (5 punten) heeft behaald. De NHPT wordt 2 keer met de paretische hand afgenomen. De snelste tijd c.q. hoog-

ste score wordt genoteerd. Betrouwbaarheid en validiteit zijn bij patiënten met een CVA aangetoond.4

Testprotocol Nine Hole Peg Test
Voor het uitvoeren van de NHPT zijn nodig: a) 9 staafjes met een diameter van 9 mm en een lengte van 32 mm;

b) een bord met 9 gaatjes (van 10 mm diameter, 15 mm diepte en onderlinge afstand 15 mm) die in 3 rijen van

3 gaatjes liggen en c) een stopwatch.

De patiënt zit tijdens de test aan een tafel met de handen op de tafel. Vanuit deze uitgangshouding wordt

gestart. Het bakje met de staafjes staat aan de paretische zijde.

De testafnemer vraagt: 

‘Probeer zo snel mogelijk één voor één alle (9) staafjes uit het bakje in de gaatjes te plaatsen en dan weer één

voor één de staafjes eruit te halen en terug te leggen in het bakje. Als er een staafje op de grond valt of buiten

bereik komt, dan gaat u gewoon door met het volgende staafje. Ik zorg er dan wel voor dat het staafje in het

bakje komt.’

De snelste tijd wordt genoteerd. De maximale tijd is 50 seconden en dan worden het aantal staafjes geteld. Het

plaatsen van een staafje in een gaatje levert één punt op, evenals het weer terug leggen van deze staafjes in het

bakje, zodat maximaal 18 punten te behalen zijn (minimaal = 0, maximaal = 18).4
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Scoreformulier Nine Hole Peg Test

Datum 

tijd aantal tijd aantal tijd aantal tijd aantal  

Score           

De snelste tijd van 2 pogingen wordt genoteerd. 

Bij het bereiken van de maximale tijd (50 seconden) wordt het aantal staande staafjes geteld (maximaal = 18;

minimaal = 0).

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.6 Aanbevolen meetinstrumenten: 

ADL-vaardigheden 

K.6.1 Nottingham Extended ADL – index (Aanbevolen meetinstrument ADL-vaardigheden)

De Nottingham Extended ADL-index (NEADL) evalueert de bijzondere ADL-vaardigheden.41 Deze index bestaat uit

4 delen (mobiliteit, keukenactiviteiten, huishoudelijke taken en vrijetijsactiviteiten), waarbij elk deel een hië-

rarchische opbouw kent. In de originele uitvoering van de test worden de 22 items gescoord op een ordinale 2

puntsschaal (0-1 punt).41 In navolging van de suggestie van Wade4,42 is de NEADL aangepast en worden de items

van de test nu gescoord met een ordinale 4-puntsschaal (0-3 punten) met een range van 0 tot 66 punten.43 De

scores zijn: patiënt kan een activiteit ‘in het geheel niet’ uitvoeren (0 punten); ‘met hulp’ uitvoeren (1 punt);

moeilijk uitvoeren (2 punten) en gemakkelijk uitvoeren (3 punten). Betrouwbaarheid en validiteit zijn bij

patiënten met een CVA aangetoond.4,43

De testafnemer stelt de patiënt de volgende vragen:

‘Wilt u bij elke vraag één van de mogelijke antwoorden geven? Geef aan wat u in werkelijkheid heeft gedaan in

de afgelopen weken.’ 

De vraag begint telkens met: ‘Heeft u ….’
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Testformulier Nottingham Extended ADL-index

Het juiste antwoord aankruisen.

‘Heeft u …

A. Mobiliteit: in geheel met hulp zelfstandig zelfstandig

niet moeilijk makkelijk

(0 punten) (1 punt) (2 punten) (3 punten)

• buiten rond gewandeld?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• trap gelopen?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• in en uit de auto gestapt?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• over oneffen oppervlakten gelopen?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• de weg overgestoken?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• met het openbaar vervoer gereisd?’ ❍ ❍ ❍ ❍
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B. Keukenactiviteiten in geheel met hulp zelfstandig zelfstandig

niet moeilijk makkelijk

(0 punten) (1 punt) (2 punten) (3 punten)

• zelf gegeten?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• voor uzelf een warm drankje gemaakt?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• een warm drankje van de ene 

naar de andere kamer gebracht?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• de afwas gedaan?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• voor uzelf een warm hapje gemaakt?’ ❍ ❍ ❍ ❍

C. Huishoudelijke taken

• buitenshuis met uw eigen geld

om kunnen gaan?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• kleine kledingstukken gewassen?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• uw eigen huishoudelijke taken verricht?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• uw eigen boodschappen gedaan?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• de was gedaan?’ ❍ ❍ ❍ ❍

D. Vrijetijdsactiviteiten

• kranten of boeken gelezen?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• de telefoon gebruikt?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• brieven geschreven?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• buitenshuis sociale activiteiten

ondernomen?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• uw eigen tuin onderhouden?’ ❍ ❍ ❍ ❍

• auto gereden?’ ❍ ❍ ❍ ❍
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Scoreformulier Nottingham Extended ADL-index

Datum

A Mobiliteit  

buiten lopen

traplopen

in en uit een auto stappen 

lopen over oneffen 

oppervlakten

weg oversteken       

reizen met openbaar 

vervoer      

B Keukenactiviteiten

zelf eten 

warme drank maken       

warme drank van ene naar 

andere kamer brengen       

de afwas doen

het maken van een warm 

hapje      

C Huishoudelijke taken

zelfstandig geldzaken 

regelen buitenshuis       

een handwasje doen

eigen huishoudelijke 

taken verrichten       

eigen boodschappen doen

een grote (kleding)was doen      

D Vrijetijdsactiviteiten

lezen van kranten of 

boeken       

gebruiken van de telefoon

brieven schrijven

sociale activiteiten

eigen tuin onderhouden

autorijden

Totaal

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................
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K.6.2 Frenchay Activities Index (Aanbevolen meetinstrument ADL-vaardigheden)

De Frenchay Activities Index (FAI) evalueert retrospectief de activiteiten die van de patiënt zelf in het afgelopen

3 en 6 maanden heeft ondernomen.20 Deze index richt zich specifiek op beperkingen in meer complexe licha-

melijke activiteiten. Het vraagt de 

activiteiten uit, die 3 of 6 maanden voorafgaand aan de vraag hebben plaatsgevonden. Het gaat dus niet om de

prestaties uit het verre verleden of om het potentiële vermogen van de patiënt om de gevraagde activiteit te

ondernemen. De FAI bestaat uit 15 items, die gescoord worden op een ordinale 4 puntsschaal (0-3 punten). In

totaal zijn 45 punten te behalen.6

Betrouwbaarheid en validiteit bij patiënten met een CVA zijn aangetoond.44
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Testformulier Frenchay Activities Index
Het is belangrijk om bij het beantwoorden van de vragen te letten op de actuele frequentie waarmee de

gevraagde activiteit is ondernomen, dat wil zeggen in de laatste drie en zes maanden. Bij elke vraag kan slechts

één scoremogelijkheid gebruikt worden. De aantallen die bij de scores worden weergegeven gelden als gemid-

delde waarden.6

Omcirkel het juiste antwoord.

Activiteiten in de afgelopen 3 maanden

1. koken 0 1 2 3

2. afwassen 0 1 2 3

0 = nooit; 1 = 1 x per week; 2 = 1-2 x per week; 3 = (meestal) meer dan 2 x per week

3. kleding wassen 0 1 2 3

4. licht huishoudelijk werk 0 1 2 3

5. zwaar huishoudelijk werk 0 1 2 3

6. doen van boodschappen 0 1 2 3

7. sociale activiteiten, zoals naar de kerk, vrienden 0 1 2 3

8. lopen buitenshuis > 15 minuten 0 1 2 3

9. het actief bezig zijn met een hobby 0 1 2 3

10.besturen van een auto of het nemen bus 0 1 2 3

0 = nooit; 1 = 1-2 x per 3 maanden; 2 = 3-12 x per 3 maanden; 3 = minstens 1 x per week

Activiteiten in de afgelopen 6 maanden

1. uitgaan 0 1 2 3

0 = nooit; 1 = 1-2 x per 6 maanden; 2 = 3-12 x per 6 maanden; 3 = 2 x per week

2. tuinieren 0 1 2 3

0 = nooit; 1 = af en toe licht werk; 2 = regelmatig licht tot zwaar werk; 3 = alle benodigde 

werkzaamheden

3. reparaties aan huis, auto of (brom)fiets 0 1 2 3

0 = nooit; 1 = af en toe kleine reparaties; 2 = regelmatig reparaties; 3 = noodzakelijke reparaties 

4. lezen van boeken 0 1 2 3

0 = nooit; 1 = 1 per half jaar; 2 = langer dan 2 weken per boek; 3 = binnen 2 weken één boek 

5. verrichten van betaald werk 0 1 2 3

0 = nee; 1 = < 10 uur per week; 2 = 10-30 uur per week; 3 = > 30 uur per week

Opmerkingen (bijvoorbeeld de reden dat de test niet kon worden afgenomen)

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................
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Map C Algemene behandelprincipes

C.1 Organisatie van de revalidatie binnen een stroke service

C.1.1 Stroke teams 

C.1.2 Ziekenhuis stroke units 

C.1.3 De fysiotherapeut binnen de CVA-zorgketen 

Stroke team (aanbeveling voor de praktijk 2) 

Ziekenhuis stroke unit (aanbeveling voor de praktijk 3)

C.1.4 Geadviseerde meetinstrumenten 

C.2 Evidence-based richtlijnen voor revalidatie

Evidence-based richtlijnen (aanbeveling voor de praktijk 4)

C.3 Intensiteit van oefentherapie

C.3.1 Wetenschappelijke evidentie 

C.3.2 Evaluatie

C.3.3 Conclusies 

C.3.4 Implicaties voor de behandeling 

Intensiteit van de oefentherapie (aanbeveling voor de praktijk 5)

C.3.5 Geadviseerde meetinstrumenten 

C.4 Taak- en contextspecificteit van trainings-effecten

C.4.1 Taakspecificiteit

Taakspecificiteit van trainingseffecten (aanbeveling voor de praktijk 6)

C.4.2 Contextspecificiteit

Contextspecificiteit van trainingseffecten (aanbeveling voor de praktijk 7)

C.4.3 Geadviseerde meetinstrumenten

C.5 Neurologische oefenmethoden c.q. behandelconcepten

C.5.1 Wetenschappelijke evidentie 

C.5.2 Evaluatie 

C.5.3 Conclusies

C.5.4 Implicaties voor de behandeling

Neurologische oefenmethoden c.q. behandelconcepten (aanbeveling voor de praktijk 8)

NDT-concept (aanbeveling voor de praktijk 9)

C.5.5 Geadviseerde meetinstrumenten

C.6 Motorische leerprincipes

C.6.1 Modelkeuze 

C.6.2 Elementen voor effectief oefenen

C.6.3 Conclusies

C.6.4 Implicaties voor de behandeling

Motorisch leren (aanbeveling voor de praktijk 10)

C.6.5 Geadviseerde meetinstrumenten

2

KNGF-richtlijn Beroerte – Verantwoording en Toelichting – Map L

V-12/2004



Map D Fase van immobilisatie

D.1 Definiëring van immobilisatie

D.2 Prognose en natuurlijk beloop in de fase van immobilisatie

D.3 Diagnostiek en zorgverlening bij complicaties in de fase van immobilisatie

D.3.1 Koorts in de fase van immobilisatie

D.3.2 Luchtweginfectie in de fase van immobilisatie

D.3.3 Decubitus in de fase van immobilisatie

D.3.4 Pijn in de fase van immobilisatie

D.3.5 Diepe veneuze trombose in de fase van immobilisatie

D.3.6 Epileptische insulten in de fase van immobilisatie

D.4 Algemene maatregelen in de fase van immobilisatie

Vroegtijdige start van de revalidatie (aanbeveling voor de praktijk 11)

D.5 Fysiotherapeutische interventies in de fase van immobilisatie

D.5.1 Positionering van de patiënt in bed

Lighouding (aanbeveling voor de praktijk 12)

Decubitus (aanbeveling voor de praktijk 13)

Bronchopneumonie (aanbeveling voor de praktijk 14)

D.5.2 Dagelijks onderhouden van de mobiliteit van het bewegingsapparaat

D.5.3 Onderhouden van een optimale ventilatie van de luchtwegen 

Pulmonale ventilatie (aanbeveling voor de praktijk 15)

D.5.4 Oefenen van de patiënt in bed

(Geleid) actief bewegen (aanbeveling voor de praktijk 16)

D.5.5 Signaleren van diepe veneuze trombose

Diepe veneuze trombose (aanbeveling voor de praktijk 17)

D.5.6 Vroegtijdige betrokkenheid van partner en familie 

Partner en familie (aanbeveling voor de praktijk 18)

D.5.7 Geadviseerde meetinstrumenten 

Map E Fase van mobilisatie: Loopvaardigheid en mobiliteitsgerelateerde 
vaardigheden

E.1 Loopvaardigheid: prognose en natuurlijk beloop 

E.1.1 Wetenschappelijke evidentie 

E.1.2 Prognostische determinanten

E.1.3 Conclusies

E.1.4 Implicaties voor de behandeling

Prognose voor loopvaardigheid (aanbeveling voor de praktijk 19)

E.1.5 Geadviseerde meetinstrumenten

E.2 Oefenen van het evenwicht in zit

E.2.1 Wetenschappelijke evidentie 

E.2.2 Evaluatie
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E.2.3 Conclusies

E.2.4 Implicaties voor de behandeling

Reikoefeningen met de niet-paretische arm (aanbeveling voor de praktijk 20)

E.2.5 Geadviseerde meetinstrumenten 

E.3 Oefenen van zelfstandig rolstoelrijden

E.3.1 Wetenschappelijke evidentie  

E.3.2 Evaluatie  

E.3.3 Conclusies  

E.3.4 Implicaties voor de behandeling  

Asymmetrisch voortbewegen van een handbewogen rolstoel (aanbeveling voor de praktijk 21)

Inschakelen van de paretische arm (aanbeveling voor de praktijk 22)

E.3.5 Geadviseerde meetinstrumenten  

E.4 Oefenen van opstaan en gaan zitten

E.4.1 Wetenschappelijke evidentie  

E.4.2 Evaluatie  

E.4.3 Conclusies  

Symmetrisch opstaan en gaan zitten (aanbeveling voor de praktijk 23)

Preventie van vallen bij opstaan en gaan zitten (aanbeveling voor de praktijk 24)

E.4.4 Implicaties voor de behandeling  

E.4.5 Geadviseerde meetinstrumenten  

E.5 Oefenen van houdingscontrole met visuele feedback tijdens staan op een krachtenplatform

E.5.1 Wetenschappelijke evidentie

E.5.2 Evaluatie 

E.5.3 Conclusies

E.5.4 Implicaties voor de behandeling

Force-plates met visuele feedback (aanbeveling voor de praktijk 25)

E.5.5 Geadviseerde meetinstrumenten

E.6 Trainen van spierkracht en uithoudingsvermogen

E.6.1 Wetenschappelijke evidentie  

E.6.2 Evaluatie  

E.6.3 Conclusies  

E.6.4 Implicaties voor de behandeling  

(Functionele) krachttraining en spierkracht (aanbeveling voor de praktijk 26)

(Functionele) krachttraining en spasticiteit (aanbeveling voor de praktijk 27)

Aerobics en fitnessprogramma’s (aanbeveling voor de praktijk 28)

E.6.5 Geadviseerde meetinstrumenten  
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E.7 Loopbandtraining met gewichtsondersteuning 

E.7.1 Wetenschappelijke evidentie 

E.7.2 Evaluatie  

E.7.3 Conclusies  

E.7.4 Implicaties voor de behandeling

Loopbandtraining met gewichtsondersteuning (aanbeveling voor de praktijk 29)

E.7.5 Geadviseerde meetinstrumenten  

E.8 Loopbandtraining zonder gewichtsondersteuning

E.8.1 Wetenschappelijke evidentie

E.8.2 Evaluatie 

E.8.3 Conclusies

E.8.4 Implicaties voor de behandeling 

Loopbandtraining zonder gewichtsondersteuning (loopvaardigheid) (aanbeveling voor 

de praktijk 30)

Loopbandtraining zonder gewichtsondersteuning (uithoudingsvermogen) (aanbeveling 

voor de praktijk 31)

E.8.5 Geadviseerde meetinstrumenten

E.9 Functionele elektrostimulatie ter verbetering van de loopvaardigheid

E.9.1 Wetenschappelijke evidentie 

E.9.2 Evaluatie 

E.9.3 Conclusies

E.9.4 Implicaties voor de behandeling 

Functionele elektrostimulatie (aanbeveling voor de praktijk 32)

E.9.5 Geadviseerde meetinstrumenten

E.10 EMG/Biofeedback-therapie ter verbetering van de loopvaardigheid

E.10.1 Wetenschappelijke evidentie

E.10.2 Evaluatie

E.10.3 Conclusies

E.10.4 Implicaties voor de behandeling

EMG/Biofeedback voor voetheffers (aanbeveling voor de praktijk 33)

E.11 Enkel-voetorthesen ter verbetering van de loopvaardigheid

E.11.1 Wetenschappelijke evidentie

E.11.2 Evaluatie

E.11.3 Conclusies

E.11.4 Implicaties voor de behandeling

Custom made enkel-voetorthese (aanbeveling voor de praktijk 34)

E.11.5 Geadviseerde meetinstrumenten

E.12 Loophulpmiddelen ter verbetering van de loopvaardigheid

E.12.1 Wetenschappelijke evidentie

E.12.2 Evaluatie

E.12.3 Conclusies

E.12.4 Implicaties voor de behandeling

Gebruik van een loophulpmiddel (aanbeveling voor de praktijk 35)

E.12.5 Geadviseerde meetinstrumenten
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E.13 Limb overloading met externe gewichten aan de paretische zijde

E.13.1 Wetenschappelijke evidentie 

E.13.2 Evaluatie

E.13.3 Implicaties voor de behandeling

E.13.4 Conclusies

Limb-overloading (aanbeveling voor de praktijk 36)

E.14 Looptraining met externe auditieve ritmen

E.14.1 Wetenschappelijke evidentie

E.14.2 Evaluatie

E.14.3 Conclusies

E.14.4 Implicaties voor de behandeling

Externe auditieve ritmen (aanbeveling voor de praktijk 37)

E.14.5 Geadviseerde meetinstrumenten

Map F Fase van mobilisatie: Handvaardigheid

F.1 Handvaardigheid: prognose en natuurlijk beloop

F.1.1 Wetenschappelijke evidentie 

F.1.2 Prognostische determinanten

F.1.3 Conclusie en implicaties voor de behandeling

Prognose van handvaardigheid (aanbeveling voor de praktijk 38)

Determinant handvaardigheid: paretisch been (aanbeveling voor de praktijk 39)

Determinant handvaardigheid: Barthel Index (aanbeveling voor de praktijk 40)

F.1.4 Geadviseerde meetinstrumenten

F.2 Therapeutische positionering van de paretische arm

F.2.1 Wetenschappelijke evidentie

F.2.2 Evaluatie

F.2.3 Conclusies 

F.2.4 Implicaties voor de behandeling 

Therapeutische positionering van de paretische arm (aanbeveling voor de praktijk 41)

F.2.5 Geadviseerde meetinstrumenten 

F.3 Reflex-inhiberende houdingen en immobilisatietechnieken 

F.3.1 Wetenschappelijke evidentie

F.3.2 Evaluatie 

F.3.3 Conclusies 

Rektechnieken (aanbeveling voor de praktijk 42)

Immobilisatietechnieken (aanbeveling voor de praktijk 43)

F.3.4 Geadviseerde meetinstrumenten 

F.4 Sensibiliteitstraining van de paretische arm

F.4.1 Wetenschappelijke evidentie 

F.4.2 Evaluatie  

F.4.3 Conclusies  

F.4.4 Implicaties voor de behandeling  

Sensibiliteitstraining (aanbeveling voor de praktijk 44)
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F.4.5 Geadviseerde meetinstrumenten  

F.5 Air-splints en wrapping van de spastisch-paretische extremiteit

F.5.1 Wetenschappelijke evidentie 

F.5.2 Evaluatie 

F.5.3 Conclusies

F.5.4 Implicaties voor de behandeling 

Air-splints (aanbeveling voor de praktijk 45)

Wrapping (aanbeveling voor de praktijk 46)

F.5.5 Geadviseerde meetinstrumenten

F.6 Oefentherapie van de paretische arm en hand

F.6.1 Wetenschappelijke evidentie 

F.6.2 Evaluatie  

F.6.3 Conclusies  

F.6.4 Implicaties voor de behandeling  

Neurologische oefenmethoden (bovenste extremiteit) (aanbeveling voor de praktijk 47)

F.6.5 Geadviseerde meetinstrumenten  

F.7 Bilateraal oefenen van cyclische bewegingspatronen 

F.7.1 Wetenschappelijke evidentie 

F.7.2 Evaluatie 

F.7.3 Conclusies 

F.7.4 Implicaties voor de behandeling

Bilateraal cyclisch oefenen (aanbeveling voor de praktijk 48)

F.7.5 Geadviseerde meetinstrumenten

F.8 Constraint-Induced Movement Therapy 

F.8.1 Wetenschappelijke evidentie

F.8.2 Evaluatie 

F.8.3 Conclusies 

F.8.4 Implicaties voor de behandeling 

Constraint-Induced Movement Therapy (aanbeveling voor de praktijk 49)

Constraint-Induced Movement Therapy en somatosensorische stoornissen (aanbeveling 

voor de praktijk 50)

F.8.5 Geadviseerde meetinstrumenten 

F.9 Neuromusculaire stimulatie van de paretische pols- en vingerextensoren

F.9.1 Wetenschappelijke evidentie

F.9.2 Evaluatie

F.9.3 Conclusies 

F.9.4 Implicaties voor de behandeling 

Neuromusculaire stimulatie van extensoren (aanbeveling voor de praktijk 51)

Neuromusculaire stimulatie bij afwezigheid van willekeurige pols- en vingerextensie 

(aanbeveling voor de praktijk 52)

Neuromusculaire stimulatie bij aanwezigheid van willekeurige pols- en vingerextensie

(aanbeveling voor de praktijk 53)

F.9.4 Geadviseerde meetinstrumenten
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F.10 EMG-triggered Neuromusculaire Stimulatie van de paretische onderarm 

F.10.1 Wetenschappelijke evidentie

F.10.2 Evaluatie 

F.10.3 Conclusies

F.10.4 Implicaties voor de behandeling

EMG-triggered Neuromusculaire Stimulatie (aanbeveling voor de praktijk 54)

F.11 EMG/Biofeedback van de paretische arm 

F.11.1 Wetenschappelijke evidentie (EMG/Biofeedback van de paretische arm)

F.11.2 Evaluatie

F.11.3 Conclusies 

F.11.4 Implicaties voor de behandeling

EMG/Biofeedback (aanbeveling voor de praktijk 55)

F.12 Transcutane elektrostimulatie van de paretische arm

F.12.1 Wetenschappelijke evidentie 

F.12.2 Evaluatie

F.12.3 Conclusies 

F.12.4 Implicaties voor de behandeling 

TENS (aanbeveling voor de praktijk 56)

F.12.5 Geadviseerde meetinstrumenten 

F.13 Neuromusculaire stimulatie bij glenohumerale subluxatie

F.13.1 Wetenschappelijke evidentie

F.13.2 Evaluatie 

F.13.3 Conclusies

F.13.4 Implicaties voor de behandeling

Neuromusculaire stimulatie bij glenohumerale subluxatie (aanbeveling voor de praktijk 57)

F.13.5 Geadviseerde meetinstrumenten

F.14 Oefentherapie bij hemiplegische schouderpijn 

F.14.1 Wetenschappelijke evidentie

F.14.2 Evaluatie 

F.14.3 Conclusies 

F.14.4 Implicaties voor de behandeling 

Oefentherapie bij hemiplegische schouderpijn (aanbeveling voor de praktijk 58)

Pulley-apparaat (katrol) bij hemiplegische schouderpijn (aanbeveling voor de praktijk 59)

F.14.5 Geadviseerde meetinstrumenten 

F.15 Fysiotherapeutische applicaties bij handoedeem 

F.15.1 Wetenschappelijke evidentie 

F.15.2 Evaluatie  

F.15.3 Conclusies  

F.15.4 Implicaties voor de behandeling  

Intermitterende Pneumatische Compressie bij handoedeem (aanbeveling voor de praktijk 60)

Overige fysiotherapeutische behandelmethoden (aanbeveling voor de praktijk 61)

F.15.5 Geadviseerde meetinstrumenten  
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F.16 Spiegeltherapie van de arm en de hand

F.16.1 Wetenschappelijke evidentie

F.16.2 Evaluatie 

F.16.3 Conclusies  

F.16.4 Implicaties voor de behandeling 

Spiegeltherapie van de arm en hand (aanbeveling voor de praktijk 62)

F.16.5 Geadviseerde meetinstrumenten 

F.17 Slings, armorthesen en strapping-technieken 

F.17.1 Wetenschappelijke evidentie 

F.17.2 Evaluatie 

F.17.3 Conclusies 

F.17.4 Implicaties voor de behandeling

Sling of armorthese (aanbeveling voor de praktijk 63)

Strapping (aanbeveling voor de praktijk 64)

F.17.5 Geadviseerde meetinstrumenten

Map G Fase van mobilisatie: ADL-Vaardigheden

G.1 ADL-vaardigheden: prognose

G.1.1 Wetenschappelijke evidentie 

G.1.2 Prognostische determinanten  

G.1.3 Conclusies  

G.1.4 Implicaties voor de behandeling  

Prognose van ADL (aanbeveling voor de praktijk 65)

Sequentie van herstel van ADL volgens de Barthel Index (aanbeveling voor de praktijk 66)

G.1.5 Geadviseerde meetinstrumenten

G.2 Verwante disciplines

G.3 Strategietraining bij dyspraxie

G.3.1 Wetenschappelijke evidentie 

G.3.2 Evaluatie  

G.3.3 Conclusies  

G.3.4 Implicaties voor de behandeling  

Strategietraining bij dyspraxie (aanbeveling voor de praktijk 67)

G.3.5 Geadviseerde meetinstrumenten  

G.4 Vrijetijds- of dagbesteding in de thuissituatie

G.4.1 Wetenschappelijke evidentie 

G.4.2 Evaluatie  

G.4.3 Conclusies  

G.4.4 Implicaties voor de behandeling  

Vrijetijds- of dagbesteding (aanbeveling voor de praktijk 68)

G.4.5 Geadviseerde meetinstrumenten  
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Map H Fase van mobilisatie: Cognitieve revalidatie

H.1 Cognitieve revalidatie

H.1.1 Wetenschappelijke evidentie 

H.2 Aandachtsproblemen

H.2.1 Wetenschappelijke evidentie 

H.2.2 Implicaties voor de behandeling 

Training van aandacht (aanbeveling voor de praktijk 69)

H.3 Geheugenproblemen

H.3.1 Wetenschappelijke evidentie

H.3.2 Implicaties voor de behandeling

Training van geheugen (aanbeveling voor de praktijk 70)

H.4 Neglect

H.4.1 Wetenschappelijke evidentie

Behandelen van neglect (aanbeveling voor de praktijk 70)

Visuele scanningstraining, prismabril (aanbeveling voor de praktijk 71)

Map I Studies

I.1 Overzichtstabel aanbevelingen voor de praktijk per domein

I.2 Evidentietabellen

I.3 Literatuur 

Map J Afkortingen

Map K Fysiotherapeutische beoordelingsformulieren

K.1 Intakeformulier

K.2 Basismeetinstrumenten

K.2.1 Motricity Index

K.2.2 Trunk Control Test

K.2.3 Berg Balance Scale

K.2.4 Functional Ambulation Categories

K.2.5 Tien-meter looptest

K.2.6 Frenchay Arm Test

K.2.7 Barthel Index
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K.3 Aanbevolen meetinstrumenten: generieke meetinstrumenten

K.3.1 Modified Rankin Scale

K.3.2 Neutrale-0-Methode 

K.3.3 Modified Ashworth Scale 

K.3.4 Tests van de hersenzenuwen 

K.3.5 Brunnstrom Fugl-Meyer assessment

K.4 Aanbevolen meetinstrumenten: loopvaardigheid en mobiliteitsgerelateerde vaardigheden

K.4.1 Trunk Impairment Scale 

K.4.2 Falls Efficacy Scale 

K.4.3 Timed Up&Go-test

K.4.4 Timed Balance Test

K.4.5 Rivermead Mobility Index

K.4.6 Zes-minuten looptest

K.5 Aanbevolen meetinstrumenten: handvaardigheid

K.5.1 (Modified) Nottingham Sensory Assessment 

K.5.2 Numeric Pain Rating Scale 

K.5.3 Waterbakmethode

K.5.4 Action Research Arm Test 

K.5.5 Nine Hole Peg Test

K.6 Aanbevolen meetinstrumenten: ADL-vaardigheden 

K.6.1 Nottingham Extended ADL-index 

K.6.2 Frenchay Activities Index 

K.7 Literatuur 
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