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Alstublieft: 
een referaat van 
de NPi-service, met een 
speciaal aanbod voor 
ergotherapeuten

60 jaar Ergotherapie
Nederland is een goede 
reden voor een feest!

Dat gaat zeker lukken op dit interessante jubileum-congres
en/of op de feestavond.
Op deze congresdag kunt u zich uitgebreid laten informeren
over de laatste stand van zaken binnen de ergotherapie. Als u
ook na deze dag op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwik-
kelingen, dan is de NPi-service een eenvoudige manier om bij 
te blijven.

Verdeeld over 10 verschillende thema's (waaronder Musculo -
skeletaal, Kinderen, Ouderen, Neurologie en Psychosomatiek)
worden jaarlijks 240 Nederlandstalige referaten samenvattingen
geschreven van actuele en relevante artikelen uit internationale
wetenschappelijke tijdschriften. Deze referaten worden aange-
vuld met  praktische vertaalslagen van thema-experts. Bijgaand
treft u één zo’n referaat aan met een aanvulling van ergothera-
peut en senior onderzoeker dr. Rinske Nijland.

Wist u trouwens dat in de NPi-cursuskalender ruim 30 cursus-
sen staan die toegankelijk zijn voor ergotherapeuten (met een
gemiddelde waardering van een 8). Wij willen dat aanbod voor u
graag uitbreiden!

NPi-SERVICE
NEUROLOGIE

     

 
 LONNEKE VAN BERKEL

Bewegingswetenschapper Vakreferent/
literatuur-onderzoeker NPi

Veel patiënten ervaren als gevolg van stoornissen in motorische
functies na een beroerte problemen bij het gebruik van de 
hemiplegische arm. Tijdens de multidisciplinaire revalidatie
wordt met name door fysiotherapeuten en ergotherapeuten veel
aandacht besteed aan herstel van functies en verbeteren van 
activiteiten. Hoewel er een duidelijk verschil lijkt te zijn tussen
beide professies is er nog weinig onderzoek gedaan naar de 
inhoudelijke verschillen en overeenkomsten van de fysiothera-
peutische en ergotherapeutische behandeling van patiënten 
met een hemiplegische arm na een beroerte. In dit onderzoek
worden duur en focus van fysiotherapeutische en ergotherapeu-
tische interventies gericht op de hemiplegische arm vergeleken. 

Methode
Er werden retrospectieve analyses uitgevoerd op gegevens afkom-
stig van een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) in drie
Nederlandse revalidatiecentra naar fysiotherapie en ergotherapie
bij patiënten met een ernstige parese van de arm en een slechte
prognose voor motorisch herstel (Fugl‐Meyer Assessment [FMA]
arm score ≤18/66). Gedurende de eerste acht weken van revalida-
tie registreerden de behandelende fysio‐ en ergotherapeuten op
een speciaal formulier de tijd die per behandelsessie werd besteed
aan 15 vooraf geselecteerde relevante domeinen ontleend aan de
International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF). De behandelsessies duurden 30 minuten en werden één of
twee keer per dag gegeven in overeenstemming met geldende
richtlijnen. Hoewel daarbij ook aandacht werd besteed aan inter-
venties gericht op rolstoelgebruik, transfers, lopen en evenwicht
werden voor dit onderzoek uitsluitend de interventies waarbij de
hemiplegische arm betrokken was geanalyseerd. Met behulp van
logistische regressie analyses werd berekend of en hoeveel tijd
door de therapeuten werd besteed aan de verschillende ICF onder-
delen, en getoetst werd in hoeverre fysiotherapeuten en ergothe-
rapeuten daarin verschilden. 

Fysiotherapie en ergotherapie 
bij hemiplegische arm: 

overeenkomsten en verschillen

de Jong LD, van Wijck F, Stewart RE, Geurts AC, Dijkstra PU.
Content of conventional therapy for the severely affected arm during subacute 
rehabilitation after stroke: an analysis of physiotherapy and occupational therapy
practicePhysiotherapy Research International 2017 Jan 16 [Epub ahead of print]

•  1 jaar 10% korting op de NPi-cursussen.
•  6 maanden een gratis abonnement op 1 van de thema’s 

van de NPi-service (inclusief toegang tot het bijbehorende
archief vanaf 2012).

Lees alles over deze jubileumactie op 
www.npi.nl/ergotherapeuten

Speciaal voor dit jubileum hebben
wij een fraaie jubileumactie
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Resultaten

Er werden gegevens geanalyseerd van 46 patiënten (27 mannen)
met een gemiddelde leeftijd van 57,5±12 jaar en een mediane FMA
arm score van 7.  

Over de totale periode (acht weken) besteedden de ergotherapeuten
significant meer behandeltijd aan de hemiplegische arm dan de
fysiotherapeuten (mediaan respectievelijk 225 min en 65 min). 
Bij een sessieduur van 30 minuten en uitgaande van tenminste 
vijf sessies per week komt dat neer op een mediaan van 2 en 6
minuten (gemiddeld 4 en 7 min) fysiotherapie of ergotherapie per
dag. De ergotherapeuten besteedden significant meer tijd aan 
het oefenen van activiteiten dan de fysiotherapeuten (mediaan 
respectievelijk 60 min en 0 min). Fysiotherapeuten en ergothera-
peuten besteedden respectievelijk 79% en 47% van de tijd voor
armtherapie aan het verbeteren van stoornissen in functies, en
respectievelijk 2% en 1% aan participatie. Op drie van de 15 vooraf
gedefinieerde ICF onderdelen was er een significant verschil in
tijdsbesteding tussen fysiotherapeuten en ergotherapeuten: 
ergotherapeuten besteedden significant meer tijd aan zich ver-
plaatsen per vervoermiddel, zelfverzorging en huishoudelijke 
taken dan fysiotherapeuten. 

Discussie
Vergeleken met fysiotherapeuten besteedden ergotherapeuten
significant meer tijd (mediaan 160 min meer over acht weken) aan
behandeling van de hemiplegische arm, en ook besteedden zij 
significant meer behandeltijd aan activiteiten. De tijd die zowel 
fysio‐ als ergotherapeuten besteedden aan participatie was 
verwaarloosbaar.  
Behandeling van de paretische arm, zeker bij patiënten met een
zeer slechte functie en prognose, is beperkt. Mogelijk komt dit 
omdat er weinig is 'om mee te werken', hetgeen ook blijkt uit de
voorkeur voor passieve oefenvormen. De resultaten onderstrepen
uitkomsten uit ander onderzoek dat fysiotherapeuten nog sterk
georiënteerd zijn op het oefenen van functies (79% van de tijd voor
armtraining), maar ook de ergotherapeuten besteedden meer tijd
aan functies (47%) dan activiteiten (41%). Hoewel de gerichtheid 
op functies en activiteiten een verschil tussen beide professies
suggereert lijkt er bij deze patiëntengroep ook een duidelijke 
overlap in de behandeling van de hemiplegische arm. Het verschil
beperkt zich tot aandacht voor zich verplaatsen per vervoermiddel,
zelfverzorging en huishoudelijke taken. In hoeverre deze overeen-
komsten en verschillen ook gelden voor patiënten met een betere
motorische controle van de paretische arm is onduidelijk. 
De geanalyseerde gegevens hadden uitsluitend betrekking op de
tijdsduur besteed aan verschillende interventies. Informatie over
de intensiteit van de oefeningen zou een interessante aanvulling
zijn. Ook is het op basis van deze gegevens niet geheel duidelijk 
of de activiteiten die werden geoefend ook daadwerkelijk met de
hemiplegische arm werden uitgevoerd, of dat werd geoefend op
compensatie strategieën met de niet‐aangedane arm. 

Conclusie

Revaliderende patiënten met een ernstige parese van de arm en
een slechte prognose voor motorisch herstel als gevolg van een
beroerte krijgen weinig fysiotherapie en ergotherapie gericht op 
de arm. Zowel fysiotherapeuten als ergotherapeuten besteden de
meeste tijd aan het verbeteren van functies. Hoewel ergotherapeu-
ten zich meer dan fysiotherapeuten richten op activiteiten is er een
grote overlap in de behandeling door beide professies. 
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Vertaalslag naar de praktijk

Het beschreven artikel geeft een goede weergave van de moeilijk-
heden waar behandelaren en wetenschappers tegenaan lopen met
betrekking tot behandelmogelijkheden bij patiënten met een
slechte prognose voor motorisch herstel van de arm. De prognose
voor motorisch herstel van de arm en hand kan vrij nauwkeurig
worden gesteld op basis van de aanwezigheid van enige vinger-
extensie binnen de eerste dagen tot weken na een beroerte[1].
Voor patiënten met een ongunstige prognose is op dit moment
(nog) geen evidence based behandeling beschikbaar waarmee we
herstel van functie kunnen bewerkstelligen. Dit zou een verklaring
kunnen zijn voor het beperkte aantal minuten dat wordt besteed
aan de arm/hand tijdens fysiotherapie en ergotherapie. Echter,
voor deze groep is het omgaan met de a-functionele arm/hand een
belangrijk aandachtspunt. Daarnaast zijn het voorkomen van com-
plicaties zoals oedeem, schouderpijn en spasticiteit belangrijke
elementen die terug zouden moeten komen tijdens de therapie.
Zowel de ergotherapie als de fysiotherapie richtlijnen bieden hier-
toe handvatten. Het blijft voor deze groep ook van groot belang om
te blijven monitoren, met name in de eerste weken na beroerte, 
zodat bij een terugkerende vingerextensie de prognose kan wor-
den bijgesteld. 

Wetenschappers van diverse nationaliteiten hebben een digitale
applicatie ontwikkeld om behandelaren over de hele wereld 
verder handvatten te bieden voor de inrichting van de therapie,
waarbij ook het voorkomen van complicaties aandacht krijgt
(www.viatherapy.org). Op basis van een aantal prognostische 
determinanten worden adviezen gegeven voor beschikbare 
behandelopties[2]. 

[1]   Nijland RH, van Wegen EE, Harmeling-van der Wel BC, Kwakkel G. Presence of
finger extension and shoulder abduction within 72 hours after stroke predicts
functional recovery: early prediction of functional outcome after stroke: 
the EPOS cohort study. Stroke 2010 April; 41(4): 745-50

[2]   Wolf SL, Kwakkel G, Bayley M, McDonnell MN. Best practice for arm recovery
post stroke: an international application. Physiotherapy 2016 March; 102(1): 1-4

MW. DR. R. (RINSKE) NIJLAND
ergotherapeut, senior onderzoeker

Cursussen voor 
ergotherapeuten 
bij het NPi: o.a.

Voor meer informatie zie de 
NPi-cursuskalender op www.npi.nl

en selecteer als doelgroep 
'Ergotherapeuten'
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 NPi-opleiding

'Handtherapie'
Constraint 
Induced Movement
Therapy (CIMT) na
een beroerte  

Basiscursus 
'Psychogeriatrie'  

Grip op (chro-
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vermoeidheid  

     

 
 

Neurorevalidatie/
CVA/Ergotherapie 



ZET UW KENNIS
IN BEWEGING
MET HET NPi
VOOR FYSIOTHERAPEUTEN, OEFENTHERAPEUTEN,

ERGOTHERAPEUTEN EN ANDERE (PARAMEDISCHE)

ZORGPROFESSIONALS DIE ZICH VERDER WILLEN

PROFESSIONALISEREN

Lifelong learning

Postbus 1161, 
3800 BD Amersfoort 
telefoon (033) 421 61 00 
e-mail info@npi.nl
internet npi.nl

twitter.com/paramedisch
facebook.com/paramedisch


