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Ben jij op de hoogte van recente ontwikkelingen in het thema Hart, vaat en longen? Deze referaten 
verschenen in 2020 in de NPi-service Hart, vaat en longen. Als je een abonnement hebt kun je ze (na 
inloggen op MijnNPi) nog eens rustig nalezen in ons referatenarchief.  

Nog geen abonnement? KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap hebben toegang tot alle thema's. Voor 
Keurmerk-therapeuten en VvOCM-leden is er de gelegenheid om tegen gunstige voorwaarden delen van de NPi-
service te gebruiken. Maar ook met een los abonnement (à 36 euro per jaar) blijf je op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen het thema Hart, vaat en longen en heb je toegang tot de meer dan 200 referaten uit de 
voorgaande jaren. 
 

Webcast 

Fysiologische voordelen van lichaamsbeweging bij gezondheid en 
ziekte 

35:17 min 

 

 

Anton Wagenmakers - professor aan het Research 
Institute for Sport and Exercise Sciences van de John 
Moores University Liverpool - promoot het belang van 
bewegen door te laten zien hoe de spierdoorbloeding 
en het energiemetabolisme zich aanpast aan fysieke 
(in)activiteit. 

Link naar webcast 

 

Alle referaten uit de NPi-service Hart, vaat en longen 2020 nog een keer op een rijtje: 
 

Heeft oefenen in water nut voor patiënten met coronaire hartziekten? NSHL-2020-1a 
 

Hebben patiënten met coronaire hartziekten meer baat bij oefenen in water dan trainen 
op vaste grond? Italiaanse onderzoekers sloegen de wetenschappelijke literatuur erop 
na. 

Link naar referaat 

  
Is ademspiertraining veilig en zinvol voor kinderen met Duchenne? NSHL-2020-1b 
 

Ademspiertraining wordt vaak afgeraden voor patiënten met de ziekte van Duchenne: 
het zou hun toch al kwetsbare spieren alleen maar verder beschadigen. Maar is dat wel 
zo? Amerikaanse onderzoekers analyseerden de literatuur om te bepalen of 
ademspiertraining nuttig kan zijn voor kinderen met Duchenne. 

Link naar referaat 

  
Is meer ook beter bij hartrevalidatie? NSHL-2020-1c 
 

Dat training een belangrijk, veilig en effectief onderdeel is van hartrevalidatie is 
inmiddels voldoende aangetoond. Hoe vaak en hoe intensief patiënten moeten trainen 
voor een optimaal effect blijft echter nog onduidelijk. Dus vergeleken onderzoekers 
twee verschillende doseringen. Benieuwd naar de uitkomsten van die Deense studie? U 
leest het in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Hoe herken en behandel je longschade door e-sigaretten? NSHL-2020-2a 
 

In Amerika is sprake van een sterke toename van longbeschadigingen bij rokers van e-
sigaretten. Welke verschijnselen hebben deze e-rokers, en wat is de beste behandeling? 
Lees hier hoe onderzoekers in de staat Utah deze vragen beantwoordden. 

Link naar referaat 

 
 
 
 

 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/npi-service/algemene-informatie-over-de-npi-service
https://npiservice.npi.nl/webcast/hart-vaat-longen/pro/402558869
https://npiservice.npi.nl/webcast/hart-vaat-longen/pro/402558869
https://npiservice.npi.nl/webcast/hart-vaat-longen/pro/402558869
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-1a-Cugusi-trainen-water-hartziekten.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-1b-Williamson-ademspiertraining-kinderen-Duchenne.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-1c-Petersen-hartrevalidatie-trainingsomvang.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-2a-Blagev-longschade-e-sigaretten-herkennen-behandelen.pdf
https://npiservice.npi.nl/webcast/hart-vaat-longen/pro/402558869
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Handknijpkracht meten om risico op complicaties na een hartoperatie te 
voorspellen 

NSHL-2020-2b 

 

Kan de handknijpkracht van patiënten die een hartoperatie krijgen hun risico op 
postoperatieve complicaties en heropnames voorspellen? Chinese wetenschappers 
zochten het uit. 

Link naar referaat 

  
Helpt positieve expiratoire druk CF-patiënten om sputum uit de longen te 
krijgen? 

NSHL-2020-2c 

 

Werkt positieve expiratoire druk (PEP) therapie bij patiënten met cystic fibrosis beter 
dan andere technieken om slijm uit de longen op te hoesten? De Cochrane 
Collaboration zette de wetenschappelijke evidentie op een rijtje. 

Link naar referaat 

  
Het belang van maatwerk bij leefstijlinterventies NSHL-2020-3a 
 

Hartpatiënten kunnen hun klachten en gezondheidsrisico's verminderen als ze een 
gezondere leefstijl aannemen. Maar heeft een leefstijlinterventie wel effect? En werkt 
het voor iedereen hetzelfde? Lees hier welke factoren het succes van een 
leefstijlinterventie beïnvloeden. 

Link naar referaat 

  
Positieve drukbeademing versnelt herstel bij vocht in borstholte NSHL-2020-3b 
 

Patiënten met vocht in hun borstholte verlagen het risico op complicaties als ze dat 
vocht sneller kwijtraken. Kan ademhalingsfysiotherapie daaraan bijdragen? En kan 
continue positieve luchtwegdruk (CPAP) dat proces versnellen? Braziliaanse 
onderzoekers testten het uit bij 156 patiënten met een intercostale drain. 

Link naar referaat 

  
Hartrevalidatie op de fiets of de loopband: wat werkt beter? NSHL-2020-3c 
 

Kunnen hartpatiënten hun inspanningsvermogen ook verbeteren als ze maar één 
trainingsvorm, namelijk fiets- of looptraining volgen? En werkt de ene trainingsvorm 
beter dan de andere? Lees hier de bevindingen van Amerikaanse onderzoekers die 
resultaten van 23 studies combineerden en analyseerden. 

Link naar referaat 

  
De rol van longfysiotherapeuten bij de behandeling van ernstig zieke COVID-
19 patiënten 

NSHL-2020-4a 

 

De verspreiding van het coronavirus leidt wereldwijd tot kritische situaties in de 
gezondheidszorg. Italiaanse longfysiotherapeuten delen hun kennis over en ervaring 
met de behandeling van COVID-19 patiënten in de acute zorg. 

Link naar referaat 

  
Preventie van postoperatieve longcomplicaties: wat werkt? NSHL-2020-4b 
 

Patiënten die een grote operatie ondergaan lopen een risico op postoperatieve 
longcomplicaties. Zijn er interventies rondom de operatie die dat risico kunnen verlagen, 
en hoe effectief zijn die? Britse wetenschappers zochten naar bewijs in de 
wetenschappelijke literatuur. 

Link naar referaat 

  
Mentale gesteldheid revaliderende hartpatiënten verdient aandacht NSHL-2020-4c 
 

Gevoelens van depressie en angst verlagen de prognose na een hartincident. Maar 
hoeveel hartpatiënten hebben die symptomen? En hoe beïnvloedt dat de hartrevalidatie? 
Australische wetenschappers onderzochten het. 

Link naar referaat 

  
Hoe revalideren ouderen na een aortaklepvervanging? NSHL-2020-5a 
 

Hoe revalideren ouderen die een nieuwe aortaklep hebben gekregen: doen zij mee met 
reguliere hartrevalidatie of stromen zij door naar geriatrische revalidatie? Duitse 
wetenschappers vergeleken patiënten uit beide trajecten en zochten naar de 
verschillen. 

Link naar referaat 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-2b-Fu-handknijpkracht-voorspellen-complicaties-hartoperatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-2c-McIlwaine-CF-positieve-expiratoire-druk-sputum-evacuatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-3a-Broers-maatwerk-leefstijl-interventie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-3b-Dos-Santos-positieve-druk-beademing-vocht-borstholte.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-3c-Gerlach-hartrevalidatie-fiets-of-loopband.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-4a-Lazzeri-COVID19-longfysiotherapie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-4b-Odor-preventie-postoperatieve-longcomplicaties.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-4c-Rao-mentale-gesteldheid-hartrevalidant.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-5a-Eichler-ouderen-revalideren-na-klepvervanging.pdf
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Biedt krachttraining naast intervaltraining extra voordeel voor chronisch 
hartfalenpatiënten? 

NSHL-2020-5b 

 

Verbeteren chronisch hartfalenpatiënten hun conditie meer als ze interval- en 
krachttraining combineren dan wanneer ze in dezelfde tijd alleen intervaltraining doen? 
Braziliaanse wetenschappers plozen de wetenschappelijke literatuur erop na. 

Link naar referaat 

  
Verbeteren patiënten met Cystische Fibrose hun houding door gerichte 
therapie? 

NSHL-2020-5c 

 

Patiënten met Cystische Fibrose krijgen tijdens de progressie van het ziektebeeld vaak 
ook last van houdingsafwijkingen van de romp. Kan therapie helpen om deze 
houdingsafwijkingen tegen te gaan? En welke interventies zijn dan effectief? Deze 
Cochrane review poogt daar antwoord op te geven. 

Link naar referaat 

  
Nederlandse cardiologen bevelen telerevalidatie aan voor patiënten met 
coronairlijden 

NSHL-2020-6a 

 

Is hartrevalidatie op afstand - telerevalidatie - net zo effectief als reguliere 
hartrevalidatie? Lees hier de bevindingen uit het addendum telerevalidatie bij de 
multidisciplinaire richtlijn hartrevalidatie van de Nederlandse Vereniging voor 
Cardiologie. 

Link naar referaat 

  
Welke test bepaalt inspanningsvermogen van jongeren met cystische fibrose 
het beste? 

NSHL-2020-6b 

 

Australische onderzoekers vergeleken verschillende tests om het inspanningsvermogen 
te bepalen bij cystische fibrosepatiënten jonger dan 18 jaar. Benieuwd welke test het 
beste scoort? Dat leest u in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Sit-to-Stand test geschikt om fysieke toestand te meten kort na 
longtransplantatie 

NSHL-2020-6c 

 

De Sit-to-Stand test heeft zijn waarde bewezen om de fysieke toestand te bepalen bij 
verschillende patiëntgroepen, waaronder COPD-patiënten. Maar is deze test ook 
betrouwbaar en valide voor longtransplantatiepatiënten? Australische wetenschappers 
namen de proef op de som. 

Link naar referaat 

  
Telefonisch contact stimuleert hartinfarctpatiënten revalidatie af te maken NSHL-2020-7a 
 

Voor patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt is secundaire preventie van 
groot belang. Deelname aan hartrevalidatie en het slikken van medicijnen vermindert 
het risico op een herhaling. Maar hoe kun je hen stimuleren deze adviezen op te volgen? 
Lees hier de bevindingen van een Canadees onderzoeksteam. 

Link naar referaat  

  
Aanbevelingen voor de behandeling van gehospitaliseerde COVID-19 
patiënten 

NSHL-2020-7b 

 

Is revalidatie nodig voor COVID-19 patiënten tijdens en na verblijf in het ziekenhuis, en 
wat voor hulp is dan gewenst? Omdat wetenschappelijk bewijs vooralsnog ontbreekt 
leest u hier de consensusaanbevelingen van een internationaal expertteam. 

Link naar referaat 

  
Meer rekening houden met multimorbiditeit bij hart- en longrevalidatie NSHL-2020-7c 
 

Veel evidence-based revalidatierichtlijnen gelden uitsluitend voor patiënten met een 
enkelvoudige aandoening. Maar patiënten kampen steeds vaker met meerdere 
onderliggende medische problemen. Daarom breken twee Britse wetenschappers een 
lans voor het implementeren van persoonsgerichte revalidatieprogramma's voor 
mensen met multimorbiditeit. Lees hier hun argumentatie. 

Link naar referaat 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-5b-Jesus-voordeel-krachttraining-naast-intervaltraining-hartfalen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-5c-Oliveira-CF-houding-verbeteren-gerichte-therapie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-6b-Lang-test-inspanningsvermogen-jongeren-cystische-fibrose.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-6c-Tarrant-sit-to-stand-test-longtransplantatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-7a-Ivers-telefonisch-contact-stimulans-afmaken-hartrevalidatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-7b-Spruit-aanbevelingen-behandeling-gehospitaliseerde-COVID-19-pati%C3%ABnten.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-7c-Taylor-multimorbiditeit-hart-longrevalidatie.pdf
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Wat zijn de lange termijneffecten van telerevalidatie bij COPD-patiënten? NSHL-2020-8a 
 

Longrevalidatie is belangrijk voor COPD-patiënten: het verbetert hun gezondheid en 
kwaliteit van leven. Maar zeker voor ernstig zieke patiënten kunnen vervoersproblemen 
deelname bemoeilijken. Is telerevalidatie dan een geschikt alternatief? En beklijven de 
effecten ook op de lange termijn? Deense wetenschappers onderzochten het. 

Link naar referaat 

  
Thuis oefenen onder therapeutische begeleiding: werkt dat voor ernstig zieke 
COPD-patiënten? 

NSHL-2020-8b 

 

Voor ernstig zieke COPD-patiënten die extra zuurstof krijgen is het lastig om buiten de 
deur te revalideren. Hebben zij baat bij een thuisoefenprogramma? En is persoonlijke 
begeleiding door een fysiotherapeut dan nodig en gewenst? Braziliaanse 
wetenschappers onderzochten het. 

Link naar referaat 

  
Smartphone app meerwaarde voor revalidatie van coronaire hartpatiënten NSHL-2020-8c 
 

Hoewel hartrevalidatie aantoonbaar positieve effecten heeft voor hartpatiënten blijft het 
toch vaak onbenut. Daarom onderzochten Australische wetenschappers of een 
smartphone app in aanvulling op standaard zorg hartpatiënten kan stimuleren om 
eerder en vaker te starten met revalidatie. Benieuwd naar de uitkomsten? Lees het in dit 
referaat. 

Link naar referaat 

 

 

  

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-8a-Godtfredsen-lange-termijneffecten-telerevalidatie-COPD.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-8b-Kovelis-thuis-oefenen-therapeutische-begeleiding-ernstig-COPD.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/hart-vaat-longen/pro/toets/NSHL-2020-8c-Yudi-smartphone-app-revalidatie-coronaire-hartpati%C3%ABnten.pdf
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/hart-vaat-en-longen
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/hart-vaat-en-longen
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Wekelijks nieuws 

 

 
 

NPi-nieuws app  

De app is bedoeld voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten, maar is ook 
interessant voor overige zorgverleners, voor patiënten en voor beleidsmakers in de zorg. De app is een 
verlengstuk van ons Wekelijks Nieuws. 

Download nu voor Apple of Android 

 

Niet alleen nieuws... 
In de app vind je een recent overzicht van het door het NPi geselecteerde beweeggerelateerde nieuws 
uit de dag- en weekbladen, publiek toegankelijke zorgmedia en nieuwssites. Daarnaast bevat de app: 
NPi-cursusnieuws; onze sociale mediakanalen; videotrailers van onze cursussen en de 
cursuskalender. 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/actueel/wekelijks-nieuws
https://itunes.apple.com/nl/app/npi-nieuws/id1402517451?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p7367HB&hl=nl

