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Ben jij op de hoogte van recente ontwikkelingen in de neurologische revalidatie? Deze referaten 
verschenen in 2020 in de NPi-service Neurologie. 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 Neurologie en heb je toegang tot de meer dan 200 referaten uit de voorgaande 
jaren. 
 

Webcast 

Revalidatie van de gemiddelde tot ernstig aangedane arm-hand in de 
sub-acute fase na CVA  

32:06 min 

 

 

In deze webcast vertelt dr. Han Franck - ergotherapeut 
en klinisch onderzoeker bij de Adelante Zorggroep en 
Universiteit Maastricht - over het Concise Arm and 
Hand Rehabilitation in Stroke (CARAS) programma. Hij 
beschrijft de diagnostiek, toepassing en evaluatie van 
dit programma bij de revalidatie van sub-acute CVA-
patiënten met een gemiddelde tot ernstig aangedane 
arm en hand. 

Link naar webcast 

 

Alle referaten uit de NPi-service Neurologie 2020 nog een keer op een rijtje: 
 

Hoe verbeter je de zorg voor CVA-patiënten? NSNR-2020-1a 
 

De implementatie van nieuwe kennis in de dagelijkse zorgpraktijk duurt vaak lang. Om 
dat proces te versnellen inventariseerde een internationaal expertpanel verbeterpunten 
in de zorg voor CVA-patiënten. Zij kwamen tot negen onderwerpen, waarvan er vijf 
direct toepasbaar zijn. Benieuwd welke dat zijn? U leest het in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Verlengde zorg voor CVA-patiënten nuttig en kosteneffectief NSNR-2020-1b 
 

Hoewel de zorg voor CVA-patiënten op de korte en middellange termijn goed geregeld is 
voelen veel CVA-patiënten zich op de langere termijn vaak aan hun lot overgelaten. 
Functioneren en voelen patiënten zich beter als ze na hun ontslag extra ondersteuning 
krijgen? Lees hier de ervaringen van Britse onderzoekers. 

Link naar referaat 

  
Verschillen in beweeggedrag vragen om individuele beweegadviezen NSNR-2020-1c 
 

Hoeveel en hoe intensief bewegen CVA-patiënten, en hoe vaak en hoe lang zitten ze 
stil? Nederlandse onderzoekers rustten 190 CVA-patiënten uit met een 
activiteitenmonitor om hun beweeggedrag te analyseren. 

Link naar referaat 

  
Hoe herkennen therapeuten Parkinsonpatiënten met een verhoogd valrisico? NSNR-2020-2a 
 

De Sway Balance is een mobiele applicatie waarmee therapeuten het evenwicht van 
patiënten kunnen testen. Amerikaanse onderzoekers waren benieuwd of dit 
meetinstrument beter geschikt is om valpartijen bij Parkinsonpatiënten te voorspellen 
dan andere klinische tests. Benieuwd naar hun bevindingen? U leest het in dit referaat. 
 
 

Link naar referaat 

  

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/npi-service/algemene-informatie-over-de-npi-service
https://npiservice.npi.nl/webcast/neurologie/pro/403315644
https://npiservice.npi.nl/webcast/neurologie/pro/403315644
https://npiservice.npi.nl/webcast/neurologie/pro/403315644
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-1a-Eng-CVA-verbeteren-zorg.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-1b-Rodgers-CVA-verlengde-zorg-effectief.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-1c-Wondergem-CVA-beweeggedrag-individuele-adviezen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-2a-Fiems-Parkinson-herkennen-valrisico.pdf
https://npiservice.npi.nl/webcast/neurologie/pro/403315644
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Welke MS-patiënten komen vaak niet opdagen voor hun behandelafspraak? NSNR-2020-2b 
 

Patiënten die hun behandelafspraken niet nakomen riskeren meer 
gezondheidsproblemen. Hoe zit dat bij patiënten met Multiple Sclerose? Welke 
patiënten missen vaak afspraken, en kan een zorgverlener die patiënten vooraf 
signaleren? Lees hier de bevindingen van een Amerikaans onderzoeksteam. 

Link naar referaat 

  
Wat vinden CVA-patiënten van hoog-intensieve klinische neurorevalidatie? NSNR-2020-2c 
 

Hoe denken CVA-patiënten over hoog-intensieve revalidatie? En is dat belangrijk voor de 
implementatie van een dergelijk programma? In dit referaat leest u waarom 
onderzoekers de mening van patiënten belangrijk vinden. 

Link naar referaat 

  
Wat is de relatie tussen dagelijkse activiteiten en vermoeidheid na een CVA? NSNR-2020-3a 
 

CVA-patiënten ervaren na hun beroerte vaak meer vermoeidheid. Hoe varieert de 
vermoeidheid over de dag, en hangt zij samen met de uitgevoerde activiteiten of de 
stemming? Limburgse wetenschappers zochten het uit. 

Link naar referaat 

  
Moeten alle CVA-patiënten standaard cardiovasculair trainen? NSNR-2020-3b 
 

Waarom is cardiovasculaire training belangrijk voor revaliderende CVA-patiënten, en 
hoe zou dat eruit moeten zien? Lees hier de geactualiseerde aanbevelingen van een 
internationaal expertpanel. 

Link naar referaat 

  
Hoe verloopt de informatieverwerking als Parkinsonpatiënten een taak 
uitvoeren? 

NSNR-2020-3c 

 

Naast motorische problemen hebben Parkinsonpatiënten vaak ook cognitieve 
stoornissen die het uitvoeren van dagelijkse activiteiten bemoeilijken. Met welke 
problemen in de informatieverwerking kampen Parkinsonpatiënten, en hoe onderzoek je 
die? Dat leest u in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Gevolgen CVA ook merkbaar in niet-aangedane arm en hand NSNR-2020-4a 
 

Revaliderende CVA-patiënten oefenen om hun aangedane arm en hand weer beter te 
leren gebruiken. Maar hoe zit het met hun niet-aangedane hand? Komt deze het CVA 
volledig ongeschonden door? Amerikaanse wetenschappers namen de proef op de 
som. 

Link naar referaat 

  
Speelt freezing een rol bij training van Parkinsonpatiënten? NSNR-2020-4b 
 

Een internationaal onderzoeksteam stelde vast dat loopbandtraining in een virtuele 
omgeving het evenwicht verbetert en tot minder valpartijen leidt bij mensen met de 
ziekte van Parkinson. Maar zijn deze gunstige effecten hetzelfde voor patiënten met of 
zonder 'freezing' tijdens het lopen? Dat leest u in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Extra cognitievraag geeft EuroQol-5D meerwaarde bij CVA-patiënten NSNR-2020-4c 
 

De EuroQol-5D met vijf antwoordcategorieën (versie 5L) heeft zich bewezen als 
geschikt meetinstrument om gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in kaart te 
brengen. Maar veel CVA-patiënten kampen ook met cognitieve problemen, en die meet 
de EuroQol-5D-5L niet. Heeft de EuroQol-5D-5L met een extra cognitie-domein 
meerwaarde? Nederlandse wetenschappers namen de proef op de som. 

Link naar referaat 

  
Parkinsonpatiënten verbeteren evenwicht met core stability training NSNR-2020-5a 
 

Verbeteren Parkinsonpatiënten hun evenwicht als ze hun rompstabiliteit (core stability) 
trainen? En werkt dat beter dan een algemeen trainingsprogramma? Spaanse 
wetenschappers namen de proef op de som. 

Link naar referaat 

  

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-2b-Gromisch-MS-niet-opdagen-behandelafspraak.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-2c-Janssen-CVA-mening-hoog-intensieve-revalidatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-3a-Lenaert-CVA-vermoeidheid-dagelijkse-activiteiten.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-3b-MacKay-Lyons-CVA-cardiovasculair-trainen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-3c-Sturkenboom-Parkinson-informatieverwerking-taakuitvoering.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-4a-Barry-CVA-niet-aangedane-arm-hand.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-4b-Bekkers-Parkinson-freezing-training.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-4c-de-Graaf-EuroQol-extra-cognitievraag-CVA.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-5a-Cabrera-Martos-Parkinson-evenwicht-core-stability-training.pdf
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Grote variatie in revalidatie na een beroerte NSNR-2020-5b 
 

Hoe verloopt de revalidatie van CVA-patiënten in Queensland, Australië? In welke setting 
revalideren deze patiënten, en hoeveel therapie krijgen ze? Australische onderzoekers 
analyseerden gegevens van 504 patiënten om daar meer zicht op te krijgen. 

Link naar referaat 

  
Wat weerhoudt MS-patiënten om te bewegen? NSNR-2020-5c 
 

MS-patiënten zijn vaak moe: is dat ook de reden dat zij weinig bewegen? Of spelen ook 
andere factoren een rol? Amerikaanse wetenschappers lichten een tipje van de sluier 
op. 

Link naar referaat 

  
Neurologische patiënten verbeteren gamend hun evenwicht NSNR-2020-6a 
 

Patiënten met neurologische aandoeningen lopen meer risico om te vallen. Oefeningen 
om het evenwicht te verbeteren kunnen dat risico verminderen. Zijn videogames 
daarvoor geschikt? Italiaanse onderzoekers sloegen de literatuur erop na. 

Link naar referaat 

  
Handmotoriek meten bij Parkinsonpatiënten: welke test geniet de voorkeur? NSNR-2020-6b 
 

Zijn de Nine Hole Peg Test en de Purdue Peg Test geschikte instrumenten om de fijne 
handmotoriek van Parkinsonpatiënten te bepalen? En heeft de medicatiefase waarin de 
patiënten zich bevinden invloed op hun testscores? Australische wetenschappers 
namen de proef op de som. 

Link naar referaat 

  
Tweearmig oefenen niet voor alle CVA-patiënten beter dan eenarmig oefenen NSNR-2020-6c 
 

Kunnen CVA-patiënten beter eenarmig of tweearmig oefenen om hun armmotoriek te 
verbeteren? En geldt dat voor alle CVA-patiënten, of hebben bepaalde groepen meer 
profijt van tweearmig trainen dan andere? Lees hier wat Duitse wetenschappers 
ontdekten toen ze 51 CVA-patiënten met een ernstig beperkte armfunctie zes weken 
eenarmig of tweearmig lieten trainen. 

Link naar referaat 

  
Schouderpijn na beroerte speelt rol in herstel NSNR-2020-7a 
 

Hoe vaak komt schouderpijn voor bij CVA-patiënten? Bij hoeveel patiënten is er een 
neuropatische component? En speelt die pijn een rol bij het herstel? Dat leest u in dit 
referaat. 

Link naar referaat 

  
Welke hulmiddelen verminderen loopproblemen bij CVA-patiënten met een 
klapvoet? 

NSNR-2020-7b 

 

Veel CVA-patiënten ervaren loopproblemen door een klapvoet. Verbeteren zij hun 
loopsnelheid en evenwicht als ze een enkel-voetorthese dragen of functionele 
elektrische stimulatie gebruiken? En welke methode werkt dan beter? Braziliaanse 
onderzoekers sloegen de wetenschappelijke literatuur erop na. 

Link naar referaat 

  
COVID-19 biedt kansen om Parkinsonzorg op afstand te testen en 
implementeren 

NSNR-2020-7c 

 

New Yorkse wetenschappers startten een coaching programma voor recent 
gediagnosticeerde Parkinsonpatiënten. Toen COVID-19 direct contact aan banden 
legde, zetten zij het programma om in een telehealth versie. Hoe verliep die 
aanpassing? Voor welke kansen en uitdagingen zagen de wetenschappers zich gesteld? 
U leest het in dit referaat. 

Link naar referaat 

  
Brede keus voor behandeling Parkinsonpatiënt NSNR-2020-8a 
 

Naast conventionele fysiotherapie komen er steeds meer nieuwe behandelvormen 
beschikbaar voor Parkinsonpatiënten. Maar werken ze ook? En wat kunnen patiënten 
ermee bereiken? Dat leest u in dit overzicht van 191 effectstudies. 

Link naar referaat 

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-5b-Grimley-CVA-beroerte-variatie-in-revalidatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-5c-Neal-wat-weerhoudt-MS-pati%C3%ABnten-te-bewegen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-6a-Prosperini-neurologische-pati%C3%ABnt-gamen-evenwicht-verbeteren.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-6b-Proud-test-meten-handmotoriek-Parkinson.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-6c-Renner-oefenen-CVA-een-of-twee-armen.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-7a-Aprile-herstel-schouderpijn-beroerte.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-7b-Nascimento-hulpmiddelen-loopproblemen-klapvoet-CVA.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-7c-Quinn-COVID-19-kansen-Parkinsonzorg-op-afstand-implementeren.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-8a-Radder-brede-keus-behandeling-Parkinson.pdf
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CVA-patiënten zijn positief over intensieve armtraining vroeg in de revalidatie NSNR-2020-8b 
 

Veel CVA-patiënten kampen met een beperkte armfunctie. Schotse wetenschappers 
testten een intensief programma waarin zij patiënten met een recent CVA intensief en 
veelal zelfstandig lieten oefenen. Na afloop vroegen zij de patiënten en hun 
mantelzorgers naar hun ervaringen. Benieuwd wat zij ervan vonden? Dat leest u in dit 
referaat. 

Link naar referaat 

  
Pijn onderbelicht bij revaliderende neurologische patiënten NSNR-2020-8c 
 

Veel revaliderende patiënten met neurologische aandoeningen ervaren pijn. Wordt deze 
pijn ook voldoende (h)erkend en behandeld? En beïnvloedt de pijn het 
revalidatieresultaat? Lees hier de bevindingen van Duitse wetenschappers die bij 584 
patiënten hun pijn en revalidatieresultaten onderzochten. 

Link naar referaat 

 

 

  

https://www.npi.nl/
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-8b-Schnabel-CVA-intensieve-armtraining-vroeg-in-revalidatie.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2020-8c-Timm-pijn-onderbelicht-bij-revaliderende-neurologische-pati%C3%ABnten.pdf
https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/cursussen-en-opleidingen/npi-cursuskalender/neurologie
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/neurologie
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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

