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Fysiotherapie Praktijkrichtlijn

Inleiding

Deze richtlijn beschrijft het diagnostisch en therapeutisch proces bij patiënten met ALS. In
de Methode zijn de gemaakte keuzes uiteengezet en onderbouwd. Deze richtlijn is tot
stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van het ALS Centrum Nederland en de
Stichting ALS.
De methodische en inhoudelijke onderbouwing van de praktijkrichtlijn is terug te vinden in
de delen Inleiding en Methoden.

Afbakening van de richtlijn

De richtlijn is gericht op het behandelen en begeleiden van patiënten met ALS. De richtlijn
is niet automatisch toepasbaar voor andere neuromusculaire aandoeningen. Wel is het zo
dat veel onderdelen van deze richtlijn toepasbaar zijn in de diagnostiek en behandeling
van patiënten met Progressieve Spinale Musculaire Atrofie (PSMA).

Doelgroep

De richtlijn is, ongeacht de werksetting, toepasbaar voor iedere fysiotherapeut. De richtlijn
adviseert verwijzers over de indicatiestelling en de mogelijkheden van fysiotherapeutische
behandeling bij ALS. Daarnaast is de richtlijn informatief voor andere zorgverleners waar-
mee de fysiotherapeut samenwerkt.

Pathogenese

ALS is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. ALS
leidt tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp doordat de
motorische zenuwcellen (motorische voorhoorn) in het ruggenmerg, de hersenstam en de
hersenen langzaam afsterven. De aandoening karakteriseert zich naast de genoemde
zwakte door atrofie en fasciculaties ten gevolge van perifere schade en hyperreflexie,
pseudobulbaire symptomen (dwanglachen en -huilen) en soms ook spasticiteit ten ge-
volge van de centrale schade.
ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan. Het begin is sluipend en start met
spierzwakte in een hand of voet of met onduidelijk spreken en af en toe verslikken. De
zwakte neemt toe en breidt zich uit.
Bij sommige patiënten is er sprake van een combinatie van ALS met frontotemporale de-
mentie (FTD). Naar schatting komt bij ongeveer 30-50% van de ALS patiënten cognitieve
stoornissen voor.
De algemene opvatting rondom de ontstaanswijze van ALS is dat het een zogenaamde multi-
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factoriële ziekte is. Er bestaan sterke vermoedens dat afwijkingen in verschillende genen
(onderdeel van het totale DNA) samen met omgevingsfactoren tot de ziekte kunnen leiden.

Epidemiologie

Uit recent onderzoek in verschillende landen blijkt dat de incidentie van ALS ongeveer 2-3
per 100.000 patiënten bedraagt (ALS Centrum Nederland). Dit houdt in dat elk jaar bij on-
geveer 300-450 mensen in Nederland de diagnose ALS wordt gesteld. In Nederland is ALS
een relatief onbekende ziekte. Het aantal nieuwe patiënten per jaar bij wie de diagnose
ALS gesteld wordt is vergelijkbaar met veel andere chronische neurologische ziekten zoals
Multipele Sclerose. De prevalentie is ongeveer 1000-1500 patiënten. De ziekte treft meer
mannen dan vrouwen. Ieder jaar sterven er ongeveer 350 patiënten aan de ziekte.

Gevolgen van ALS

Figuur 1 geeft aan de hand van de referentie classificatie van de World Health Organiza-
tion (WHO) de “International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF)
(WHO 2001) een overzicht van de gezondheidsproblemen die samengaan met ALS en de
factoren die deze problemen kunnen beïnvloeden. Iemands gezondheid is met behulp
van de ICF te karakteriseren in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, activitei-
ten en participatie. Gezondheid wordt beschreven vanuit lichamelijk, individueel en maat-
schappelijk perspectief.
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Activiteiten: beperkingen in
uitvoering

Communicatie
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Mobiliteit
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Zelfverzorging
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Huishouden
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Participatie: problemen met

Tussenmenselijke interacties en
relaties
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Communicatie 

Belangrijke levensgebieden
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Maatschappelijk sociaal en bur-
gerlijk leven

B �((;:*/(77,3012�3,=,5
B !,*9,(;0,�,5�=901,�;01+

Externe factoren (bevorderend en belemmerend), zoals 
Ondersteuning door middel van producten en technologie;
onder andere ademhalingsondersteuning, PEG/PRG sonde,
hulpmiddelen en aanpassingen, medicatie. 
Relaties, attitudes van omgeving en benaderingswijze.
Woon-, werk- en leefomstandigheden.
Wet- en regelgeving.

Persoonlijke factoren (bevorderend en belemmerend), zoals
Leeftijd, comorbiditeit, persoonlijkheid, sociaal culturele ach-
tergrond, waarden, levensgewoonten, levensstijl, beroep, li-
chamelijke conditie, interesses, attitude, copinggedrag,
ervaringen.

Amyotrofische Laterale Sclerose ICD-10: G12.2

� � �

� � �

� �

Figuur 1. Gevolgen van ALS volgens de ICF-classificatie



Stoornissen in functies
Stoornissen in mentale functies

Een betrouwbare schatting van het voorkomen van cognitieve stoornissen bij patiënten met
ALS is niet voorhanden vanwege methodologische tekortkomingen van het tot op heden
gepubliceerde wetenschappelijk onderzoek. In de beschikbare studies worden veelal subkli-
nische cognitieve stoornissen bij 30-50% van patiënten met ALS gevonden (Raaphost et al.
2010). Van de patiënten met ALS met cognitieve stoornissen vertoont een klein deel dusda-
nige gedrags- en karakterveranderingen, dat de diagnose ALS in combinatie met fronto-tem-
porale dementie (FTD) kan worden gesteld. De gedragsveranderingen bestaan o.a. uit
apathie, initiatiefverlies, gebrek aan ziekte-inzicht, repetitieve gedragingen en ontremming.
Het grootste gedeelte van patiënten met ALS met cognitieve stoornissen voldoet niet aan de
criteria voor de diagnose ALS-FTD en heeft in lichte mate cognitieve stoornissen.

Pijnklachten

Veel patiënten met ALS hebben pijnklachten van het bewegingsapparaat ten gevolge van
atrofie en verandering in spiertonus (bijvoorbeeld met als gevolg capsulitis van de schou-
der; frozen shoulder). Surmenage ontstaat ten gevolge van compenserende houdingen
en activiteiten bij verminderde spierkracht. Drukplekken leveren ook pijnklachten op.

Stoornissen in Stem en spraak

Problemen bij spreken ontstaan door een combinatie van verlaagde vitale capaciteit (waar-
door de ademsteun en het stemvolume afneemt) en dysatrie ten gevolge van zwakte
en/of spasticiteit van de orofaryngeale spieren.

Stoornissen van het ademhalingsstelsel, zwakte van de ademhalingsspieren en
nachtelijke hypoventilatie

Geleidelijk ontstaat bij alle patiënten zwakte van de ademhalingsspieren wat uiteindelijk
leidt tot respiratoire insufficiëntie. De afname van kracht van de ademhalingsmusculatuur
leidt tot het onvermogen om de luchtwegen doorgankelijk te houden en de alveolaire
ruimte te ventileren.
Symptomen van nachtelijke hypoventilatie zijn: dyspnoe, onrustige, weinig ontspannende
slaap, ochtendhoofdpijn, slechte concentratie en geheugen, slaapzucht, vermoeidheid en
gewichtsverlies.

Stoornissen van het spijsverteringsstelsel

• Slikstoornissen (dysfagie)
Zwakte van de bulbaire spieren gaat gepaard met dysfunctie van de kaken, lippen, tong,
het gehemelte, en de farynx. Eveneens is er sprake van een inadequate slikreflex en
beperkte heffing van de larynx en kanteling van het cricoïd tijdens het slikken. Sympto-
men van dysfagie zijn: veel hoesten tijdens eten en drinken, recidiverende luchtwegin-
fecties, veranderde stem na slikken, langere maaltijdduur, vermoeidheid tijdens en na
maaltijden en gewichtsverlies.
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• Speekselverlies
Speekselverlies kan het risico op orofaryngeale infecties en op aspiratie vergroten. Er is
sprake van een onvermogen om het speeksel frequent en voldoende krachtig weg te
slikken en niet zozeer van verhoogde speekselproductie.

• Gewichtsverlies
Gewichtsverlies ontstaat door verlies van spiermassa en verminderde vocht- en voed-
selintake.

• Vertering
Als gevolg van immobiliteit, verminderde inname van vocht en voedsel ontstaat bij circa
53% van de patiënten obstipatie.

Stoornissen van het bewegingssysteem

• Spierzwakte en atrofie
Meestal beginnen spierzwakte en atrofie plaatselijk in een arm of een been of in de
spieren van de mond-keelholte. Ook globale zwakte en atrofie komen voor, in veruit de
meeste gevallen zijn de verschijnselen echter asymmetrisch.
Bij 1% van de patiënten begint de zwakte in de ademhalingsspieren, met kortademig-
heid als eerste symptoom. Zwakte en atrofie zijn geleidelijk progressief waarbij de snel-
heid van achteruitgang in kracht opvallend gelijkmatig is. De spierzwakte uit zich
allereerst in een verminderd spieruithoudingsvermogen. Uiteindelijk kunnen alle dwars-
gestreepte spieren aangedaan zijn met uitzondering van de uitwendige oogspieren.

• Spierkrampen, fasciculaties en spasticiteit
-  Spierkrampen en fasciculaties zijn veelal de eerste verschijnselen van ALS en worden
veroorzaakt door schade aan de motorische voorhoorncellen. Spierkrampen treden
vaak ‘s nachts op en kunnen zeer pijnlijk zijn. Bij ALS treden de krampen op in de
handen en armen maar ook in de hals, kaken, tong en mondbodem.

-  Fasciculaties zijn kleine spiertrillingen onder de huid die verspringen en niet ritmisch zijn.
Bij patiënten met ALS kunnen fasciculaties soms één van de eerste symptomen zijn.

-  Spasticiteit in de ledematen kan de oorzaak zijn van veel ongemak. Het functioneren
wordt vaak negatief beïnvloed door pijn, beperkte mobiliteit van gewrichten, problemen
bij houdingsveranderingen of problemen bij de verzorging. In de loop van de ziekte
neemt de spasticiteit soms af ten gevolge van de progressie van de “slappe verlamming”.

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een belangrijk fenomeen bij ALS en heeft een negatieve invloed op de
kwaliteit van leven.Vermoeidheid kan samenhangen met een slaapstoornis, depressie,
overbelasting van spieren en/of verminderd ademhalingsvermogen. Wanneer slikproblemen
leiden tot een onvoldoende orale intake, kunnen de vermoeidheidsklachten eveneens
toenemen.
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Beperkingen in activiteiten en problemen met participatie

Hierna volgt een korte toelichting op de beperkingen in de uitvoering van activiteiten en op
het gebied van problemen met participatie.

Communicatie

De communicatie kan door stem- spraak- en/of taalstoornissen tot problemen leiden. De
spraak-verstaanbaarheid vermindert als gevolg van dysartrie, taalproblemen kunnen ont-
staan als gevolg van cognitieve stoornissen die bij een patiënt met ALS kunnen voorko-
men. De taalstoornissen kunnen gekenmerkt worden door een verminderde vloeiendheid
tijdens het spreken, woordvindingsproblemen, semantische parafasieën, perseveraties,
echolalie, stereotiepe uitingen.

Mobiliteit

De afname van spierkracht geeft problemen in de mobiliteit. Dit manifesteert zich vaak bij
veranderen en handhaven van lichaamshouding, het uitvoeren van transfers, lopen en
zich verplaatsen, dragen, verplaatsen van iets of iemand en transporteren. Deze proble-
men kunnen deels worden ondervangen door het gebruik van hulpmiddelen. Het is be-
langrijk dat de hulpmiddelen tijdig beschikbaar zijn.

Lopen en balans

Het gangpatroon van patiënten met ALS verandert geleidelijk naarmate de ziekte vordert.
Vaak vermindert parallel aan toenemende spierzwakte in de onderste extremiteiten de
loopsnelheid en wordt de paslengte korter. Er is veel variatie in het gangpatroon waarbij
het beeld vooral bepaald wordt of er uitval is of van (alleen) het perifeer motorisch neuron
of het centraal motorisch neuron of de combinatie van beiden (Jette 1999).

Zelfverzorging

Door afname van de spierkracht ontstaan er al vrij snel na het stellen van de diagnose
problemen met de zelfverzorging. Er kunnen problemen zijn met het eten, drinken, wassen,
kleden, tandenpoetsen, uiterlijke verzorging, toiletgang e.d.

Huishouden

De afname van spierkracht en toenemende mate van vermoeidheid zorgen ervoor dat het
doen van huishoudelijke taken en het runnen van een huishouden zoals o.a. maaltijden
verzorgen problematisch wordt.

Problemen met participatie

Problemen met participatie die samenhangen met de ziekte ALS komen voor in de ge-
bieden sociale relaties, intieme relaties, communicatie en belangrijke levensgebieden zoals
beroep en werk. Ook het maatschappelijk sociaal en burgerlijk leven (waaronder recreatie
en vrije tijd; hobby’s, sporten) ondervindt problemen wanneer iemand de ziekte ALS heeft.
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Beloop en Prognose

ALS is een snel progressieve aandoening. Gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen
overlijden patiënten door zwakte van de ademhalingsspieren. Twintig procent leeft langer
dan vijf jaar. Omdat er nog geen geneesmiddel is dat de patiënt met ALS genezen kan of
de achteruitgang van de lichaamsfuncties kan stoppen, is goede zorg en verstrekking van
hulpmiddelen en het geven van begeleiding aan patiënt en zijn omgeving het belangrijk-
ste wat patiënten kan worden geboden. Het enige geneesmiddel waarvan tot nu toe een
gunstig effect op het beloop van de ziekte is aangetoond is riluzole (Miller 2007, Orrell 2010).
Enkele studies laten zien dat patiënten die riluzole gebruiken langer leven dan de mensen
in de controlegroep. Het medicijn verlengt de overlevingsduur gemiddeld met 3 tot 6
maanden. De neuroloog (of de revalidatiearts) kan riluzole voorschrijven.

Multidisciplinaire behandeling 

In de literatuur wordt het belang van multidisciplinaire zorg voor patiënten met ALS onder-
streept en aanbevolen (Berg van den J.P. 2005, Andersen et al. 2007, Miller 2009).
Behandeling door gespecialiseerde, multidisciplinaire ALS-teams heeft een positief effect
op de overleving en kwaliteit van leven (sociaal functioneren en mentale gezondheid). Uit
onderzoek van Chio et al. (2004, in: Andersen et al. 2007) is gebleken dat patiënten die bij
een gespecialiseerd multidisciplinair team in behandeling waren minder en kortdurende kli-
niek bezoeken hadden dan patiënten die niet bij een dergelijk team in behandeling waren.
Het ALS Centrum Nederland is van mening dat de zorg voor de patiënt met ALS thuis hoort
in een multidisciplinair team. De samenstelling hiervan kan variëren. Het basisteam bestaat
uit een revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker,
diëtist, psycholoog. Aan sommige ALS-teams is tevens een ALS verpleegkundige (ALS
nurse practitioner) verbonden die het spreekuur voor patiënten met ALS of PSMA onder-
steunt. In een aantal RAC’s wordt deze functie vervuld door een ALS consulent of ALS dok-
tersassistente. Op consultbasis kan nauw worden samengewerkt met een maag-, darm-,
leverarts, longarts, Centrum voor Thuisbeademing en een orthopedisch technoloog.
Enkele ALS-teams in Nederland werken samen met een voedingsteam dat de PEG/PRG
plaatsing (Percutane Endoscopische/Radioscopische Gastrostomie) regelt en begeleidt.
Het doel van de behandeling door een ALS-team is naast het optimaliseren van de kwali-
teit van leven, het optimaliseren van het niveau van functioneren van de patiënt en zijn
omgeving. Hierbij moet de nadruk liggen op de zelfstandigheid en de keuzes van de pa-
tiënt (Andersen et al. 2007). De gespecialiseerde teams die voldoen aan de kwaliteitscriteria
opgesteld door de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN), worden aangeduid als VSN
Revalidatie Advies Centra (RAC).
Door een algemene kennis van het ziektebeeld en de symptomen is snelle signalering
buiten het eigen aandachtsgebied mogelijk. Hierdoor kan via informatie-uitwisseling in het
teamoverleg snel gereageerd worden op veranderingen en kan de arts de gewenste an-
dere discipline inschakelen. Wanneer meerdere disciplines bij de zorg rondom een pa-
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tiënt met ALS betrokken zijn, is het belangrijk dat deze deze zorgverleners onderling de
doelen en werkwijze afstemmen. Wanneer de patiënt alleen in de eerste lijn wordt behan-
deld, is het belangrijk de fysiotherapeutische zorg af te stemmen op de zorg die andere
disciplines aan die patiënt verlenen. Regelmatig overleg is essentieel.

Op basis van het protocol ‘Revalidatiegeneeskundige behandeling van mensen met ALS’
wordt de zorg voor patiënten met ALS onderscheiden in drie fasen: de diagnostische
fase, de revalidatie fase en de terminale fase (Berg van den J.P. et al. 1999).
In de diagnostische fase heeft de neuroloog de belangrijkste rol in het afhandelen van het
diagnostisch proces. Dit proces is afgerond als de definitieve diagnose is gesteld. De
neuroloog bespreekt de diagnose met de patiënt en zijn familie en informeert de huisarts.

In de revalidatie fase coördineert de revalidatiearts de zorg vanuit het multidisciplinair team
en krijgt hierdoor inzicht in de functionele beperkingen van de patiënt. De revalidatiearts
inventariseert samen met de paramedici de symptomen en stelt, in overleg met de pa-
tiënt, een behandelplan op en begeleidt de patiënt en zijn omgeving. In samenwerking
met de paramedici vraagt hij hulpmiddelen en voorzieningen aan. Tevens wordt de adem-
halings- en voedingsproblematiek beoordeeld en indien nodig wordt een verwijzing naar
het Centrum voor Thuisbeademing en PEG-plaatsing besproken. De revalidatiearts
spreekt ook over het opstellen van een wilsverklaring en kan in overleg met de huisarts
hierin ondersteunen.
De rol van de neuroloog is in de revalidatie- en terminale fase wisselend per patiënt. De
meeste patiënten hebben behoefte aan een regelmatige controle omdat ze geïnformeerd
willen worden over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe symptomen willen bespreken. De
neuroloog heeft regelmatig contact met de revalidatiearts. Beiden zijn aanspreekpunt voor
vragen van huisartsen.

In de terminale fase wordt de taakverdeling op het gebied van de zorgcoördinatie op de
individuele patiënt afgestemd waarbij het accent bepaald wordt door de plek waar de patiënt
verblijft. Een goede zorgoverdracht is van belang voor de continuïteit. Het behandelteam uit
de revalidatie fase blijft steeds beschikbaar voor consultatie, zonodig behandeling.
In deze fase is de huisarts/verpleeghuisarts verantwoordelijk voor de coördinatie van de
zorg met betrekking tot het (para-) medisch behandelen van symptomen, de begeleiding
van patiënt en omgeving en is tevens aanspreekpunt voor acute problematiek. De huis-
arts bespreekt met de patiënt (indien dit niet al in een eerdere fase besproken is) ook de
wensen betreffende de laatste levensfase en hoe te handelen bij calamiteiten. Indien de
patiënt opgenomen is in het verpleeghuis is de verpleeghuisarts verantwoordelijk voor bo-
venstaande aspecten. Voor specifieke vragen over symptomen vindt overleg plaats met
de revalidatiearts. Indien de patiënt beademd wordt, overlegt de huisarts met het Centrum
voor Thuisbeademing over het eventueel afbouwen van de beademing en toediening van
medicatie om benauwdheidsklachten te verminderen.
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Organisatie van de zorg

Binnen de zorg rondom patiënten met ALS in Nederland bestaat er een grote diversiteit in
de taakverdeling binnen ALS-teams. In deze richtlijn wordt een rolverdeling aangegeven
die volgens het ALS Centrum Nederland wenselijk is. Er kunnen goede redenen zijn om te
kiezen voor een andere verdeling van taken. De plaatselijke gewoonten, omstandigheden
en mogelijkheden zijn hierin bepalend.

Indicatie fysiotherapie

Fysiotherapie is geïndiceerd wanneer er sprake is van één of meer van de volgende situaties:
• De patiënt ervaart stoornissen in functie of beperkingen in het uitvoeren van activiteiten
en participatie in een van de volgende domeinen:

-  Sensorische functies en pijn.

-  Functies van het ademhalingstelsel.

-  Functies van het bewegingssysteem.

-  Mobiliteit.

-  Zelfverzorging.

-  Beroep en werk.

-  Recreatie en vrije tijd.

• De mantelzorger ervaart problemen bij het begeleiden van de patiënt in de domeinen
mobiliteit en zelfverzorging. Bij deze hulpvraag wordt, indien nodig, samengewerkt met
een ergotherapeut.

• De verwijzer heeft vragen over mogelijk aanwezige stoornissen in functie in de domei-
nen sensorische functies en pijn, ademhalingsstelsel of bewegingssysteem.

• De verwijzer heeft vragen over mogelijke beperkingen in activiteiten in de domeinen
mobiliteit en zelfverzorging met betrekking tot veiligheid en zelfstandigheid.

Verwijzing en aanmelding
Verwijzing versus directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)

Patiënten met ALS worden veelal verwezen naar de fysiotherapeut door de revalidatiearts,
neuroloog of huisarts. Het komt zelden voor dat een patiënt zich op eigen gelegenheid
meldt (directe toegankelijkheid).
Indien een patiënt wordt verwezen door een huisarts of medisch specialist beoordeelt de
fysiotherapeut of de verwijzing voldoende informatie bevat. Het is noodzakelijk dat de
fysiotherapeut informatie krijgt over eventuele comorbiditeit. Het is wenselijk om informa-
tie te verkrijgen over het beloop van het gezondheidsprobleem, over eventuele mentale
stoornissen gerelateerd aan ALS, over het behandelbeleid en het resultaat van de medi-
sche behandeling.

10

M
ul
tid
is
ci
pl
in
ai
re
 r
ic
ht
lij
n 
A
LS

Fy
si
o
th
er
ap

ie
 P
ra
kt
ijk
ri
ch

tli
jn



Screening

Het screeningsproces bestaat uit vier onderdelen: aanmelding, inventarisatie van de hulp-
vraag, screening op “pluis/niet-pluis”en het informeren en het adviseren van de patiënt
over de bevindingen van het screeningsproces. Bij het screenen wordt, door middel van
het stellen van gerichte vragen, het afnemen van tests of andere diagnostische verrichtin-
gen vastgesteld of er al dan niet sprake is van een binnen het competentiegebied van de
fysiotherapeut vallend patroon van tekens en symptomen. Het wordt aanbevolen om ook
wanneer de conclusie “pluis” is, met instemming van de patiënt, contact op te nemen met
de huisarts of specialist in het kader van afstemming van de zorg.

Diagnostisch proces Fysiotherapie

Het doel van het diagnostisch proces is het inventariseren van de ernst en de aard van de
gezondheidsproblemen van de patiënt en de beïnvloedbaarheid van deze problemen
door middel van fysiotherapie. Uitgangspunt is de hulpvraag van de patiënt. Domeinen
waarin de patiënt nog geen hulpvraag heeft worden, in overleg met de patiënt, geïnventa-
riseerd. De achterliggende gedachte is dat op deze wijze meer pro-actief gehandeld
wordt en de patiënt partner is in het inventarisatieproces.
Het diagnostisch proces bij patiënten met ALS kan men daarom beschrijven met het algo-
ritme van de Hypothesis Oriented Algorithm for Clinicians II (HOAC-II) (Engelbert & Wittink
2010). Problemen in het bewegend functioneren worden geïdentificeerd door de patiënt zelf
(zogenaamde patiënt identified problems: PIP) en anderen in de omgeving van de patiënt
(zogenaamde non-patiënt identified problems: non-PIP). Na de analyse van de gegevens uit
anamnese en onderzoek worden bestaande problemen geformuleerd evenals te verwach-
ten problemen. Met betrekking tot de bestaande problemen kan zonodig een behandeling
worden ingesteld (of hiervan af worden gezien) en bij problemen die in de toekomst ver-
wacht kunnen worden, kunnen desgewenst preventieve maatregelen worden genomen (zie
ook Werkkaart 3 en 4). Voor patiënten met ALS kan het bespreken van de te verwachten
problemen bijzonder confronterend zijn. De hulpverlener moet daarbij over een goede ge-
sprekstechniek beschikken en met de patiënt bespreken in hoeverre deze geïnformeerd wil
worden over de uitkomsten, details en conclusies van het fysiotherapeutisch onderzoek.
Het diagnostisch proces leidt tot formulering van de fysiotherapeutische diagnose.

Anamnese

Tijdens de anamnese brengt de fysiotherapeut de gezondheidsproblemen van de patiënt
in kaart (zie ook Werkkaart 1). Tevens worden verwachtingen van de patiënt geïnventari-
seerd ten aanzien van de behandeling en het te verwachten resultaat.
De fysiotherapeut probeert tijdens de anamnese antwoord te krijgen op de vraag of de
verwachtingen van de patiënt reëel zijn. Wanneer mentale factoren en of fysieke stoornis-
sen (o.a. bulbaire debuut) de patient belemmeren bij het beantwoorden van vragen is het
noodzakelijk de partner en/of verzorger te betrekken bij de anamnese.
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Aan de hand van de anamnese formuleert de fysiotherapeut de hulpvraag, samen met de
patiënt. De hulpvraag dient in ieder geval opgebouwd te zijn uit de volgende componen-
ten: Doelstellingen en verwachtingen van de patiënt, de belangrijkste klachten van de pa-
tiënt en de belangrijkste activiteiten voor de patiënt. Tijdens de anamnese is de fysio-
therapeut alert op eventuele “rode vlaggen” (zoals dyspnoe, orthopnoe, ochtendhoofdpijn
e.d) die indicatief zijn voor stoornissen in de ademhalingsfuncties.

Formuleren van de onderzoeksdoelstellingen

Aan de hand van de gegevens die verkregen zijn uit de screening en anamnese, formuleert
de fysiotherapeut onderzoeksdoelstellingen. De onderzoeksdoelstellingen zijn gericht op
het verkrijgen van een indruk op de domeinen pijn, ademhaling (inclusief aërobe capaci-
teit), bewegingssysteem (inclusief gewrichtsmobiliteit en spierkracht), mobiliteit (inclusief
transfers, veranderen en handhaven lichaamshouding, lopen, vallen). Indien er specifiek
een hulpvraag op het domein zelfverzorging is, kan in samenwerking met de ergothera-
peut nadere diagnostiek plaatsvinden.

Fysiotherapeutisch onderzoek

De gezondheidsproblemen kunnen bij patiënten met ALS zeer uiteenlopen. Dit wordt be-
paald door de verschillende fenotype en door de mate van progressie. Daarom dient de
fysiotherapeut tijdens het onderzoek in te schatten in welke fase van de aandoening de
patiënt zich bevindt. Uitgangspunt voor het fysiotherapeutisch onderzoek kan de score
zijn van de ALSFRS-R (ALS-Functional Rating Scale-Revised, Cederbaum 1997) die veelal in
het kader van de revalidatiecontrole wordt afgenomen. De fysiotherapeut kan Werkkaart 2
gebruiken als hulpmiddel bij het uitvoeren van een gestructureerd onderzoek. Op basis
van de anamnese bepaalt de fysiotherapeut of de patiënt nog andere stoornissen in
lichaamsfuncties heeft die meegenomen dienen te worden in het lichamelijk onderzoek
(bijvoorbeeld stoornissen in functies die de patiënt als pre-existent omschrijft).

Meetinstrumenten

Meetinstrumenten dienen als hulpmiddel bij het systematisch in kaart brengen en het ob-
jectiveren van het gezondheidsprobleem. Klinimetrie maakt het diagnostisch proces trans-
parant. Tevens kan een aantal instrumenten in een latere fase opnieuw gebruikt worden
als monitor voor het ziekteproces en ter evaluatie van de behandeling. Anders gezegd:
klinimetrie draagt bij aan het proces van klinisch redeneren, objectiveren en kwantificeren
wat essentieel is voor goede klinische zorg.
Ter inventarisatie en evaluatie van stoornissen in het ademhalingsstelsel kan de Borg CR10
(Just 2010) gebruikt worden en (hand)spirometrie. Pijnklachten kunnen met behulp van een
VAS-score gekwantificeerd worden, ook kan overwogen worden om de ernst en invloed van
pijn op het dagelijks leven met de Brief Pain Inventory Scale (BPI) (Jensen 2005) in kaart te
brengen. Voor het in kaart brengen van de aërobe capaciteit (conditie) adviseert de werk-
groep de zes minuten looptest te gebruiken. Voor het bepalen van de loopvaardigheid en
loopsnelheid is de Tien meter looptest (Inam 2010) geschikt. De loopsnelheid, gemeten tij-
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dens deze test, correleert matig tot goed met de totale ALS-FRS-R score (R=0,6) en goed
met de ALS-FRS-R gross motor subscore (R=0,8). Ter inventarisatie en evaluatie van ver-
moeidheid kan men de CIS-Fatigue (Checklist Individual Strength) afnemen, eventueel ge-
combineerd met de Epworth Sleepiness Scale (ESS). (Colville ¶ Leigh 2007) Valrisico en
Balans kan worden geïnventariseerd met behulp van de Timed Up en Go (TUG) en de Ti-
netti (Kloos 2004). Als alternatief voor de Tinetti kan de Berg Balance Scale (BBS) overwo-
gen worden. Het is mogelijk om voor het inventariseren van beperkingen in mobiliteit,
zelfverzorging en huishouden de FIM (Functional Independance Measure) (Groot de 2006)
af te nemen. Daarnaast is het te overwegen om bij patiënten met een minder snel progres-
sief beloop mobiliteit in kaart te brengen met behulp van de MFM-32 (Motor Function Mea-
sure). Voor gebruik van sommige meetinstrumenten zoals de MFM-32 is aanvullende
scholing noodzakelijk. De verwijzing naar de bronnen van de meetinstrumenten zijn opge-
nomen in Bijlage 2.

(Aanvullend) lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek bestaat uit inspectie en (bewegings) onderzoek gericht op stoor-
nissen in functies en beperkingen in activiteiten die in de anamnese zijn gevonden.
De fysiotherapeut tracht relevante stoornissen in functie te achterhalen. Te denken valt
hierbij aan spierkrachtonderzoek, tonusonderzoek, onderzoek naar mobiliteit gewrichten
en de spierlengte.
Daarnaast worden observaties verricht op het domein ademhalingsstelsel. Er wordt gelet
op ademhalingsfrequentie en ademhalingspatroon: aanwezigheid van zg. rapid shallow
breathing, respiratory alternans, paradoxaal ademen en aanwezigheid van orthopneu en
gebruik van hulpademhalingsspieren.
Verder wordt het algemene bewegingspatroon tijdens de ADL geobserveerd voor zover
dit relevant is. Hierbij is aandacht voor bedmobiliteit, transfers (stoel-stoel, stoel-bed, naar
en vanaf toilet/toiletgang e.d.), opstaan vanaf de grond, minimaal één taak voor arm-
handvaardigheid, lopen en traplopen.

Analyse

De analyse bestaat uit het identificeren van gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan
ALS, het vaststellen van de indicatie voor fysiotherapie, het formuleren van behandeldoel-
stellingen, het identificeren of de richtlijn van toepassing is op deze individuele patiënt. De
fysiotherapeut beantwoordt hiervoor de volgende vragen:

• Wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen en de gevolgen daarvan? Zijn er
alarmsignalen voor respiratoire problematiek (red flags).

• Welke stoornissen in functies zijn aanwezig en welke stoornissen in activiteiten en parti-
cipatie ervaart de patiënt?

• Wat zijn de belangrijkste doelstellingen voor de behandeling?

• Welke klachten, functies en activiteiten kunnen worden beïnvloed door fysiotherapie?

• Zijn er belemmerende en/of bevorderende factoren, externe en persoonlijke factoren
die van invloed kunnen zijn op het behandeleffect?
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Op basis van de verzamelde gegevens stelt de fysiotherapeut vast of er een indicatie is
voor fysiotherapie. Als er geen indicatie is voor fysiotherapie wordt de patiënt terugverwe-
zen naar de verwijzend arts. De werkgroep adviseert de patiënt regelmatig (éénmaal per
drie maanden) te vervolgen in een ALS-team om te identificeren of er nieuwe gezond-
heidsproblemen (gaan) ontstaan.

Behandelplan

In overleg met de patiënt worden de behandeldoelen bepaald.
Het algemene doel van de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met ALS is de
patiënt te begeleiden naar een zo optimaal mogelijk niveau van functioneren en kwaliteit
van leven onder de veranderende omstandigheden, met name gericht op de hulpvraag
van de patiënt.
Bij het formuleren van de hoofddoelen wordt rekening gehouden met de motivatie en de
mogelijkheden van de patiënt.

Fysiotherapeutische doelen voor patiënten met ALS zijn:

Behandeldoelen op het niveau van activiteiten en participatie 

• (Zoveel mogelijk) behouden van zelfstandigheid, bij de uitvoering van activiteiten als
transfers, bedmobiliteit, lopen en traplopen zonodig met hulp of hulpmiddelen.

• Ondersteunen van de mantelzorger bij het begeleiden van de patiënt in de domeinen
mobiliteit en zelfverzorging.

• Voorkomen van vallen.

Behandeldoelen op het niveau van functies en anatomische eigenschappen:

• Behouden van gewrichtsmobiliteit en spierlengte; voorkomen van secundaire compli-
caties. Te denken valt aan: schouder/hand pijn, decubitus, contractuurvorming (a.g.v.
langdurige bedrust, hypertonie en pijn).

• Behouden van het niveau van fysieke fitheid; onderhouden van algemeen, fysiek en
respiratoir uithoudingsvermogen.

• Voorkomen en behandelen van pulmonale complicaties.

In het behandelplan wordt verder opgenomen: de behandelstrategie, de verrichtingen, de
verwachte duur van de behandelepisode, het verwachte aantal sessies, de wijze en de
frequentie van evaluatie, inclusief multidisciplinaire afspraken met andere leden van het
ALS-team of andere betrokkenen.

Therapeutisch proces
Fasering

In deze richtlijn worden meerdere aspecten van de behandeling van patiënten met ALS
beschreven. Eerst wordt een onderscheid gemaakt in symptoomdomeinen en vervolgens
worden aspecten van de behandeling besproken aan de hand van de mate van progressie.
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Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het domein ‘ademhalingsstelsel’ en ‘overige
stoornissen in functie en beperkingen in activiteiten en participatie’. Deze keuze is ge-
maakt omdat de ademhalingsproblematiek bij ALS een groot symptoomdomein vertegen-
woordigt en ook niet een direct verband heeft met andere stoornissen in functies en een
eigen tijdspad volgt dat niet overeenkomt met de fasering zoals die voor de overige stoor-
nissen in functie en beperkingen in activiteiten en participatie geldt.
Werkkaart 3 geeft een overzicht van de aangrijpingspunten van het therapeutisch proces
van de fysiotherapeut. Werkkaart 4 geeft een overzicht van te kiezen behandelstrategieën
bij verschillende behandeldoelen.

Behandelstrategieën

Fysiotherapeutische interventies ademhalingsstelsel
Longfysiotherapie bij patiënten met ALS kent verscheidene invalshoeken.
Het is de taak van de fysiotherapeut van het ALS-team om op basis van klinische obser-
vaties de gepaste techniek of een combinatie van technieken te kiezen en de waarden uit
spirometrie te interpreteren. Wanneer de fysiotherapeut geen beschikking heeft over spiro-
metrie is het van belang dat hij deze informatie van elders ontvangt.
Wanneer de patiënt gemotiveerd is zijn er verscheidene doelstellingen te formuleren (zie
ook Werkkaart 3).
Bij patiënten met ALS is het belangrijk dat longfysiotherapie zich niet alleen richt op mucus-
klaring maar ook op preventie van complicaties en het vertragen van afname van de long-
functie voor zover dit mogelijk is. Zo kan, wanneer de patiënt een goede tot redelijke
longfunctie heeft, (Forced Vital Capacity (FVC) minimaal 70% en MIP minimaal 60%) Inspi-
ratory Muscle Training (IMT) worden overwogen.(Cheah 2009, Pinto 2012). Wanneer de
patiënt nog voldoende mobiel is en er op andere wijze een aërobe prikkel kan worden ge-
geven lijkt IMT minder aangewezen.

Indien bij patiënten achteruitgang wordt geconstateerd in FVC en PCF (Peak Cough Flow)
is er een indicatie voor airstacken (zie Bijlage 4) en ademhalingsoefeningen middels het
ACBT (Active Cycle of Breathing Techniques). Hiermee wordt vooral bereikt dat de long-
compliance zo goed mogelijk behouden blijft en de mobiliteit van de thoraxwand onder-
houden waardoor de kans op het verkrijgen van (micro)atelectasen minder wordt.
Daarnaast is airstacken in combinatie met manuele compressie (MAC) een van de meest
effectieve technieken op de klaring van mucus (Senent 2010). Het is de taak van de fysio-
therapeut van het ALS team om hoesttechnieken uit te proberen bij patiënten met ALS om
te kijken welke het meest geschikt is voor het verwijderen van luchtwegsecreties. In het al-
gemeen lijkt het ACBT (zie ook Bijlage 6) een geschikte methode te zijn om andere tech-
nieken zoals airstacken en PEP (Positive Expiratory Pressure) te combineren in het
stappenplan van het ACBT. 
Wanneer patiënten in een meer gevorderd stadium zijn, dat wil zeggen als er sprake is van
een duidelijke afname van vitale capaciteit, en de inspiratoire en expiratoire en hoest-
kracht, dan wordt het moeizamer om het sputum te mobiliseren en te expectoreren. Tech-
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nieken die tot op heden weinig in Nederland worden gebruikt zoals Mechanische Insuffla-
tie/Exsufflatie (MI-E) (Chatwin 2003, Senent 2011), High Frequency Chest Wall Oscillation
(HFCWO) (Lange 2006) Intrapulmoniare Percussieve Ventilatie (IPV) (Toussaint 2003), kun-
nen onder bepaalde omstandigheden effectief zijn. Vanwege de relatieve onbekendheid
met deze technieken en de potentiële risico’s ervan stelt de werkgroep dat deze alleen in
centra moet plaatsvinden waar men gespecialiseerd is in het gebruik van deze apparatuur
en zonodig adequate medische ondersteuning kunnen bieden. (zie ook Veldnorm chroni-
sche beademing)
Het effect van de verschillende interventies kan beoordeeld worden met PCF-metingen en
aan de hand van de ervaringen van de patiënt en zijn omgeving over het gebruiksgemak
en de efficiëntie. Senent et al. (2011) zijn van mening dat instrumentele technieken (in het
artikel worden airstacken en mechanische insufflatie/exsufflatie als instrumentele technie-
ken genoemd) voor het verbeteren van de hoestfunctie van de patiënt beter zijn dan de
manuele technieken (zowel voor de bulbaire als de niet bulbaire patiënten met ALS). De
manuele technieken in dit artikel bestonden vooral uit comprimeren (MAC) en niet uit
meer gebruikelijkere technieken zoals het hoesten met behulp van de ACBT-cyclus.
Bij patiënten met een bescheiden sputumproductie en een zekere mate van hoestkracht
kunnen ook technieken zoals het ACBT in combinatie met airstacken en manuele com-
pressie en eventueel PEP voldoende zijn om het sputum te expectoreren.

Fysiotherapeutische interventies betreffende stoornissen in Functies en beper-
kingen in Activiteiten en problemen met Participatie

In het huidige protocol ‘Revalidatiegeneeskundige behandeling van mensen met ALS’
(Berg van den J.P. et al. 1999) wordt een viertal fasen omschreven:

Fase 1 De patiënt is zelfstandig.

Fase 2 De patiënt is zelfstandig met hulpmiddelen en/of voorzieningen.

Fase 3 De patiënt is afhankelijk.

Fase 4 Terminale fase.

Deze fasering wordt tot op heden gebruikt om een aantal behandelstrategieën te bespreken. 

De behandeling richt zich op preventie en behandeling van “overige”stoornissen in functie
en beperkingen in activiteiten en problemen met participatie.

Fase 1 De patiënt is zelfstandig

Behandeldoelen zijn:

• Voorkomen en behandelen van pijnklachten.

• Behoud van gewrichtsmobiliteit en spierlengte.

• Behouden van het niveau van fysieke fitheid.

• Behouden van zelfstandigheid, met in achtname van de veiligheid en ergonomie in de
uitvoering van activiteiten zoals: transfers, bedmobiliteit, lopen en traplopen, voorkomen
van vallen.
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Informeren/adviseren
Wanneer de fysiotherapeut de patiënt behandelt, informeert en adviseert hij de patiënt en
biedt hij steun (‘begeleiden’).
Informeren en adviseren bij patiënten met ALS is gericht op het handhaven van een ge-
zonde leefstijl c.q onderhouden en/of verbeteren van de aërobe capaciteit, op risico’s
voor vallen en valpreventie, en op het adviseren van en leren omgaan met (loop)hulpmid-
delen, zoals een rollator of orthese.

Sturen/oefenen
Het oefenen en sturen van functies en activiteiten tijdens deze fase is gericht op het aan-
leren en evalueren van een oefenprogramma gericht op beweeglijkheid van spieren en
gewrichten zodat pijnklachten als gevolg van contracturen kunnen worden voorkomen.
Oefentherapie is bewezen effectief ter vermindering van de pijn (Aksu 2002). Het effect van
“rekken of stretching” ter vermindering van krampen kon niet worden aangetoond
(Katzberg 2010), maar wordt wel vaak als prettig ervaren door patiënten met ALS. Oefen-
therapie kan eveneens gebruikt worden ter verbetering van het gangpatroon, transfers en
balans, eventueel met gebruikmaking van een orthese of (loop)hulpmiddel.

Fase 2 De patiënt is zelfstandig met hulpmiddelen en/of voorzieningen

De behandeling bestaat uit preventie en behandeling van stoornissen in functie en beper-
kingen in activiteiten en participatie. Het accent ligt in deze fase op het veilig uitvoeren
van ADL taken.

Behandeldoelen kunnen zijn:

• Voorkomen en behandelen van pijnklachten.

• Behoud van gewrichtsmobiliteit en spierlengte.

• Behouden van het niveau van fysieke fitheid en aërobe capaciteit.

• Behouden van zelfstandigheid, met in achtname van de veiligheid en ergonomie in de
uitvoering van activiteiten zoals: transfers, bedmobiliteit, lopen en traplopen.

• Voorkomen van vallen.

Informeren/adviseren
Wanneer de fysiotherapeut de patiënt behandelt, informeert en adviseert hij de patiënt en
biedt hij steun (‘begeleiden’).
Informeren en adviseren in deze fase is net als in de vorige fase gericht op het belang van
een gezonde leefstijl c.q onderhouden en/of verbeteren van de aërobe capaciteit, op valri-
sico en valpreventie. Daarnaast is er (eventueel samen met de ergotherapie) plek voor het
adviseren van hulpmiddelen die gericht zijn op transfers en lopen zoals een rollator of or-
these. Ook andere hulpmiddelen gericht op het ondersteunen van de lichaamshouding
kunnen worden geadviseerd zoals b.v. een halskraag.
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Sturen/oefenen
Het oefenen en sturen van functies en activiteiten is evenals in de vorige fase gericht op het
aanleren en evalueren van een oefenprogramma gericht op beweeglijkheid van spieren en
gewrichten zodat pijnklachten als gevolg van contracturen kunnen worden voorkomen. Mo-
gelijk kan de patiënt door krachtverlies het oefenprogramma niet meer volhouden. Tijdens
de fysiotherapeutische behandeling kan dan gekozen voor geleid actieve oefentherapie.
Net als in de vorige fase is er aandacht voor verbetering van gangpatroon en balans, het
gebruik van (loop)hulpmiddelen en het oefenen van transfers. Hier kan dit worden uitge-
breid met instructie en training van partner en andere zorgers.

Hydrotherapie
Voor de behandeling en vermindering van functiestoornissen van het bewegingssysteem
waaronder hypertonie en spasticiteit, kramp, spierstijfheid en mobiliteit van gewrichten
kan hydrotherapie overwogen worden. De meerwaarde van hydrotherapie bij patiënten
met ALS is niet aangetoond maar de therapievorm wordt over het algemeen door de pa-
tiënt als prettig ervaren.

Manuele verrichtingen
Voor de behandeling van pijnklachten blijft actieve oefentherapie aangewezen maar door
krachtverlies zijn mogelijk passieve mobilisaties gericht op het behoud van de ROM aan-
gewezen.

Fysische therapie in engere zin en massage
Een proefperiode TENS en/of massage kan worden overwogen bij de behandeling van
pijnklachten in deze fase. Gezien het feit dat de pijnklachten bij patiënten met ALS veelal
voortkomen uit surmenage kan massage op de korte termijn effect sorteren, maar is de
techniek op langere termijn niet effectief en doelmatig. Het is daarom aangewezen mas-
sage altijd te combineren met hulpmiddelen en advies met het doel de lichaamshouding
van de patiënt gunstig te beïnvloeden en daarmee er een beter alignement in het bewe-
gingssysteem te bewerkstelligen.

Fase 3 De patiënt is afhankelijk

Algemene aandachtspunten
Voor zover van toepassing en nog uitvoerbaar kunnen de doelstellingen en interventies
uit de eerdere fasen hier aandacht blijven krijgen.
Het accent ligt in deze fase op het veilig uitvoeren van ADL taken met gebruik van hulp-
middelen en met hulp/begeleiding van mantelzorgers en professionele thuiszorgers.
Zolang de patiënt in staat is om actief te oefenen is het zinvol regelmatig de spierkracht te
beoordelen zodat er op kan worden toegezien dat de patiënt niet overbelast. Hoewel er
geen bewijs voor is, wordt in de regel een spierkracht van MRC 3 als grens gesteld voor
oefeningen die gericht zijn op het trainen van het krachtuithoudingsvermogen.
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Orthostatisch oedeem kan bij patiënten met ALS ontstaan naarmate de spierzwakte verder
toeneemt. Dit manifesteert zich vaak in de handen en onderbenen/voeten. Hoewel manu-
ele lymfdrainage in de richtlijn wordt afgeraden kan een oedeemtherapeut of revalidatie-
arts beoordelen of interventies als zwachtelen, het aanmeten van een compressiekous
zinvol zijn. Mogelijk is er in de toekomst meer duidelijkheid over de effectiviteit van tapen
volgens het Medical Taping Concept® bij oedeem.

Informeren/adviseren
Wanneer de fysiotherapeut de patiënt behandelt, informeert en adviseert hij de patiënt en
biedt steun. Voor zover er in deze fase nog een indicatie voor hulpmiddelen gericht op
transfers en (voor zover van toepassing) op het lopen betstaat, adviseert de fysiothera-
peut hierin (eventueel samen met de ergotherapie). Hulpmiddelen gericht op bedmobili-
teit dienen in nauwe samenwerking met de ergotherapeut te worden geadviseerd.

Sturen/oefenen
Het oefenen en sturen van functies en activiteiten is evenals de vorige fasen gericht op het
onderhouden van de beweeglijkheid van spieren en gewrichten zodat pijnklachten als ge-
volg van contracturen kunnen worden voorkomen. Wanneer dit niet meer actief kan, kun-
nen passieve mobilisaties worden uitgevoerd. Voor zover van toepassing kunnen eerder
beschreven doelstellingen uit de eerdere fasen uitgevoerd worden. In deze fase is het van
belang dat de patiënt, mits hij hiertoe gemotiveerd is, zoveel mogelijk gefaciliteerd wordt
in het actief bewegen. Actief of geleid actief staan (bijvoorbeeld met behulp van een sta-
unit) en geleid actief bewegen van de extremiteiten (zoals bijvoorbeeld met een arm- of
been ergometer) kunnen bijdragen aan het voorkomen van secundaire complicaties als
decubitus en contractuurvorming. Ook heeft (geleid) actief bewegen een positieve invloed
op het tegengaan van oedeem als gevolg van de falende spierpomp.

Fase 4 Terminale fase

Algemene aandachtspunten 
In de terminale fase wordt de symptoomgerichte palliatieve zorg verricht. De huisarts is
hiervan meestal de coördinator en kan gebruik maken van de diensten van het ALS be-
handelteam. Deze samenwerking heeft meerwaarde in complexe situaties, als bijvoorbeeld
sprake is van nekklachten, spasmen, taai sputum etc. De huisarts en revalidatiearts wer-
ken in deze fase intensiever samen.
Voor zover van toepassing en relevant voor de patiënt zijn eerdere genoemde fysiothera-
peutische doelstellingen en interventies nog steeds van kracht. Het accent tijdens in deze
fase ligt voor de fysiotherapeut op het behandelen van eventuele pijnklachten en het voor-
komen van secundaire complicaties zoals decubitus en contracturen zoals in de eerdere
fasen beschreven. Ook levert de fysiotherapeut waar mogelijk een bijdrage aan het com-
fort van de patiënt. Het gaat hier vooral om interventies voor houding en positionering tij-
dens het zitten en in bed.
Het is van belang dat de fysiotherapeut tijdens deze fase op de hoogte is van beslissingen
rondom het levenseinde.
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Evaluatie

De fysiotherapeut evalueert regelmatig en systematisch de behandelresultaten door deze
te toetsen aan de behandeldoelen. Op basis hiervan kan, in overleg met de patiënt, bij-
stelling van het behandelplan plaatsvinden. Indien de patiënt zijn/haar ervaringen niet kan
verwoorden, dient de evaluatie van het behandelproces en het resultaat plaats te vinden
met partner en/of verzorgenden.
Voor de evaluatie wordt gebruik gemaakt van de meetinstrumenten die ook tijdens het on-
derzoek zijn gebruikt. Aanvullende domeinen worden onderzocht als anamnese of observatie
van de patiënt daar aanleiding toe geven. Bij de beoordeling van spierkracht is de werkgroep
van mening dat het veelvuldig testen van spiergroepen een onnodige confrontatie en belas-
ting voor de patiënt kan betekenen. Er komen echter situaties voor waarin de fysiotherapeut
het spierkrachtonderzoek nodig heeft om zijn klinisch redeneren te ondersteunen.
Afhankelijk van de progressie van de aandoening wordt een termijn van maximaal drie
maanden gehanteerd voor tussenevaluatie van het behandelplan. Wanneer de patiënt dit
aangeeft of wanneer de fysiotherapeut een snelle verslechtering vermoedt in een speci-
fiek domein dient evaluatie eerder plaats te vinden. Mondelinge evaluatie vindt na iedere
behandeling plaats.

De volgende testen worden geadviseerd ter evaluatie van het functioneren:
• Valrisico: de Timed-Up-en-Go (TUG) (Montes 2007).

• Loopvaardigheid de tien meter looptest (Inam 2010).

• Respiratoire functies: FVC zit en lig, FEV1, SNIP, PCF en MIP/MEP (Steier 2007, Park
2009, Almeida 2010, Baumann 2010, Sancho 2007, Vender 2007, Heffernan 2006, Morgan
2005, Lyall 2000).

• Gewrichtsmobiliteit en spierlengte.

• Spierkracht.

• De te testen spieren zijn (Great Lakes ALS Study Group 2003):

-  Nekflexoren en -extensoren.

-  Schouderabductie en -exorotatoren.

-  Elleboogflexoren en -extensoren.

-  Polsflexoren en -extensoren.

-  Abductor Pollicis brevis en flexor digiti minimi.

-  Heupflexoren, -extensoren en -abductoren.

-  Knieflexoren en -extensoren.

-  Enkel dorsaal en plantairflexoren en extensor hallucis longus.
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Multidisciplinaire samenwerking

Patiënten met ALS worden veelal begeleid door een multidisciplinair team. Wanneer een
andere discipline dient te worden ingeschakeld en volgens welke procedure hangt af van
de verwijzer en van de organisatie van de zorg in de betreffende instelling. Binnen een ALS-
team vindt multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Geadviseerd wordt om de frequentie van
het MDO te individualiseren, passend bij de progressie van het ziektebeeld en de actuele
hulpvragen. Een minimale frequentie van éénmaal per drie maanden is vereist. Wanneer
de patiënt alleen in de 1e lijn wordt behandeld is het belangrijk om de zorg af te stemmen
op de zorg die andere disciplines aan de patiënt verlenen en is overleg belangrijk.

Nazorg, afsluiting, verslaglegging en verslaggeving

Wanneer er een episode is waarin de patiënt geen hulpvraag heeft of waarin de fysiothe-
rapeut geen behandelbare klachten of afwijkingen vindt, is het van belang de patiënt re-
gelmatig terug te zien voor evaluatie. Gezien de snel progressieve aard van deze ziekte
wordt voorgesteld de periode tussen de controleafspraken niet langer dan drie maanden
te laten zijn. Wanneer de patiënt nieuwe gezondheidsproblemen ondervindt of de behan-
delstrategie wordt bijgesteld, kan de therapie zo spoedig mogelijk worden hervat. De me-
ning van de werkgroep is dat deze controleafspraken uitgevoerd worden door fysio-
therapeuten die werkzaam zijn binnen een ALS-team. Wanneer de patiënt uitsluitend in de
1e lijn wordt behandeld is het van belang deze periodieke controle afspraken in te plannen.
Ook kan de behandeling in de 1e lijn worden uitgevoerd terwijl periodieke consulten worden
verricht door de fysiotherapeut van het ALS-team. De werkgroep is van mening dat de evalu-
atie van het symptoomdomein ademhaling primair bij de fysiotherapeut van het ALS-team
moet liggen. Wanneer de behandeling volledig wordt overgedragen aan de 1e lijn wordt ge-
adviseerd om de fysiotherapeutische overdracht aan de hand van de NHG-KNGF Richtlijn
“Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut” (NHG 2010) vorm
te geven, waarbij specifiek wordt ingegaan op de formulering van het behandelplan en
waarin de eventuele afspraken over beslissingen rondom levenseinde zijn opgenomen.
De behandeling kan worden afgerond als de gestelde doelen behaald zijn, er geen
nieuwe behandeldoelen zijn of indien de fysiotherapeut van mening is dat fysiotherapie
geen toegevoegde waarde meer heeft. In de praktijk wordt de behandeling veelal afge-
rond op het moment dat fysiotherapeutische interventie naar indruk van de patiënt niet
verder bijdraagt aan de levenskwaliteit, of wanneer het levenseinde nadert. De fysiothera-
peut informeert de verwijzer tussentijds, (zie evaluatie) en na het beëindigen van de be-
handelperiode over de vastgestelde behandeldoelen, het behandelproces en het
behandelresultaat. De fysiotherapeut schrijft het eindverslag naar de verwijzer conform de
“NHG-KNGF Richtlijn Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiothe-
rapeut” (NHG 2010). Voor de inhoud van de verslaglegging verwijst de werkgroep naar de
KNGF richtlijn Fysiotherapeutische Verslaglegging 2011 (KNGF 2011).
Na het overlijden van patiënten met ALS is het belangrijk dat er in ieder geval een behan-
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delaar is die namens het behandelteam contact heeft met de nabestaanden. Nazorg wordt
binnen verschillende settings op verschillende wijze vorm gegeven. De behandelaar die
contact heeft met de nabestaanden kan informeren of er behoefte is aan een evaluatiege-
sprek over de fysiotherapeutische behandeling.
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Conclusies en aanbevelingen fysiotherapie
Inhoudsopgave

I Globale uitgangsvragen.
II Specifieke uitgangsvragen.

• Diagnostisch Proces: Anamnese.
• Diagnostisch proces: Aanvullend onderzoek en analyse.
• Behandeling: Behandeldoelen.
• Behandeling: Behandelplan.
• Behandeling: Tussentijdse evaluatie.
• Afsluiting behandeling: Eindevaluatie.
• Afsluiting behandeling: Afsluiting.
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I Globale Uitgangsvragen

Vraag 1
Wanneer is fysiotherapie geïndiceerd bij ALS?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat er een indicatie is voor fysiotherapie als de patiënt
problemen ervaart in de domeinen sensorische functies en pijn, ademhalingsstelsel, be-
wegingssysteem, mobiliteit en zelfverzorging.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dal Bello-Haas 1998, Lewis 2007, Pozza 2006, Pe-
ruzzi 1996, Morris 2006).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat er een indicatie is voor fysiotherapie als de pa-
tiënt problemen ervaart in de domeinen beroep en werk en recreatie en vrije tijd.

D: Mening van de werkgroep.

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat er een indicatie voor fysiotherapie is als de
mantelzorger problemen ervaart bij het begeleiden van de patiënt in de domeinen mobili-
teit en zelfverzorging.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 1

Indicaties voor verwijzing fysiotherapie zijn:

• De patiënt ervaart stoornissen in functie of beperkingen in het uitvoeren van activiteiten
in een van de volgende domeinen:

-  Sensorische functies en pijn.

-  Functies van het ademhalingsstelsel.

-  Functies van het bewegingssysteem.

-  Mobiliteit.

-  Zelfverzorging.

-  Beroep en werk.

-  Recreatie en Vrije tijd.

• De mantelzorger ervaart problemen bij het begeleiden van de patiënt in de domeinen
mobiliteit en zelfverzorging. Bij deze hulpvraag wordt, indien nodig, samengewerkt
met een ergotherapeut en eventuele overige behandelaars.

• De verwijzer heeft vragen over mogelijk aanwezige stoornissen in functie in de domei-
nen: sensorische functies en pijn, ademhalingsstelsel of bewegingssysteem.

• De verwijzer heeft vragen over mogelijke aanwezige beperkingen in activiteiten in de
domeinen mobiliteit en zelfverzorging met betrekking tot veiligheid en zelfstandigheid.



Vraag 2
Welke eisen dienen te worden gesteld aan de fysiotherapeutische verslaglegging?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de KNGF Richtlijn Verslaglegging (versie 2011)
voldoende eisen stelt aan de verslaglegging.

D: Mening van de werkgroep.

Vraag 3
Zijn er specifieke competenties waaraan de fysiotherapeut in de 1e 2e en 3e lijn moet
voldoen met betrekking tot de behandeling van ALS patiënten?

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat een fysiotherapeut die patiënten met ALS be-
handelt en begeleidt, naast de competenties die in het beroepsprofiel van de fysiothera-
peut genoemd worden (KNGF 2005), vooral vaardig moet zijn op het gebied van:

• Het diagnosticeren en anticiperen op komende problematiek bij de patiënt; anders ge-
zegd: de fysiotherapeut onderzoekt systematisch de risico’s bij de gezondheidsproble-
men van de patiënt en bepaalt welke fysiotherapeutische interventies geïndiceerd zijn
en stemt deze af met de patiënt, de verwijzer en eventueel andere disciplines. De fysio-
therapeut leert de patiënt waar hij alert op moet zijn.

• Multidisciplinair samenwerken met andere hulpverleners en met de mantelzorgers van
de patiënt, gericht op een efficiënte en effectieve zorgverlening rond de patiënt.

D: Mening van de werkgroep.

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut
(KNGF 2005) genoemde dimensies van professioneel gedrag van belang zijn bij de be-
handeling en begeleiding van patiënten met ALS. Maar dat de behandelaar daarnaast
persoonlijke eigenschappen moet bezitten als: empathie, respect voor levensovertuigin-
gen, eerlijkheid en reëel zijn, vriendelijkheid en, begripvol zijn. De fysiotherapeut neemt
de hulpvragen van de patiënt als richting gevend en beschouwt de patiënt als ‘partner’ in
de behandeling.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 2

Het heeft de voorkeur om voor de fysiotherapeutische verslaglegging de KNGF Richtlijn
Verslaglegging 2011 te gebruiken.



II Specifieke Uitgangsvragen
Diagnostisch Proces: Anamnese
Stoornissen in functies
Mentale functies

Vraag 4
Op welke wijze verkrijgt de fysiotherapeut inzicht in stoornissen in mentale functies
(cognitieve stoornissen)?

Conclusie
Niveau 1: Het is aangetoond dat milde cognitieve stoornissen aanwezig zijn bij 33-51% van
de patiënten met ALS. De patiënten scoorden lager op de Mini Mental State Examination
(MMSE), en hadden problemen met verbale vloeiendheid, evenals geheugenproblemen,
taalproblemen, executieve functies en een lagere psychomotore snelheid.

Kwaliteit van de gevonden artikelen:A1 (Raaphorst 2010).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het niet de taak van de fysiotherapeut is om
onderzoek naar mentale functies te verrichten.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 3

Aanbevolen wordt dat een fysiotherapeut die patiënten met ALS behandeld en begeleidt,
naast de genoemde competenties in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut (KNGF
2005) vooral vaardig moet zijn op het gebied van:

• Het diagnosticeren en anticiperen op komende problematiek bij de patiënt; anders
gezegd: de fysiotherapeut onderzoekt systematisch de risico’s bij de gezondheids-
problemen van de patiënt en bepaalt welke fysiotherapeutische interventies geïndi-
ceerd zijn en stemt deze af met de patiënt, de verwijzer en eventueel andere
disciplines om de risico’s te verkleinen. De fysiotherapeut leert de patiënt te bepalen
welke symptomen alarmerend zijn voor zijn aandoening.

• Multidisciplinair samenwerken met andere hulpverleners, en indien noodzakelijk met
de mantelzorg van de patiënt, gericht op een efficiënte en effectieve zorgverlening
rond de patiënt.

• Tevens wordt aanbevolen dat de in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut (KNGF
2005) genoemde dimensies van professioneel gedrag van belang zijn bij de behan-
deling en begeleiding van patiënten met ALS. Maar dat de behandelaar daarnaast
persoonlijke eigenschappen moet bezitten als: empathie, respect voor levensovertui-
gingen, eerlijkheid en reëel zijn, vriendelijkheid en begripvol zijn. De fysiotherapeut
neemt de hulpvragen van de patiënt als richting gevend en beschouwt de patiënt als
‘partner’ in de behandeling.



Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut aan de hand van de uitge-
voerde observaties, in het kader van de fysiotherapeutische behandeling, een signale-
rende functie heeft met betrekking tot mentale functies.

D: Mening van de werkgroep.

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut zich ten behoeve van het behan-
delplan wel moet informeren over de eventueel aanwezige stoornissen in mentale functies.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Wanneer de fysiotherapeutische behandeling in de 1e lijn plaatsvindt is het belangrijk dat
de eventueel aanwezige stoornissen in mentale functies teruggekoppeld worden aan de
fysiotherapeut van het ALS-team of de revalidatiearts.

Sensorische functies en pijn

Vraag 5
Wat moet tijdens de anamnese van pijnklachten bij patiënten met ALS in ieder geval
aan bod komen?

Conclusie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat pijn een veel voorkomend probleem is bij patiënten met
ALS, met name in de fase wanneer de patiënt volledig afhankelijk is van hulpmiddelen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Jensen 2005, Ganzini 1999).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat pijnklachten bij patiënten met ALS met name gelokali-
seerd zijn in de lage rug, schouders, nek en benen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Ganzini 1999).

Niveau 4: Experts constateren dat musculoskeletale pijn; pijn als gevolg van contracturen
en gewrichtsstijfheid, pijn als gevolg van spierkrampen en spasticiteit en pijnklachten als
gevolg van druk op de huid voorkomt bij patiënten met ALS.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Elman 2007, Borasio 1997, Borasio 2001).
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Aanbeveling 4

Het wordt aanbevolen gegevens over de aard en mate van stoornissen op het gebied
van de mentale functies, die relevant zijn voor het interpreteren van beperkingen in acti-
viteiten, zo veel mogelijk te verzamelen uit resultaten van onderzoeken van andere be-
trokken disciplines die deskundig zijn op dit gebied.
Indien gegevens niet beschikbaar zijn, en de fysiotherapeut naar aanleiding van obser-
vaties mogelijke aanwijzingen vindt voor stoornissen in mentale functies, overlegt de
fysiotherapeut met de verwijzer of nader onderzoek op dit gebied geïndiceerd is.



Niveau 4: Experts zijn van mening dat tijdens de anamnese aandacht moet worden besteed
aan het inventariseren van pijnklachten en de aard van de pijn.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Oliver 2010, Elman 2007, Berg van de L., 2004).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het opsporen, en behandelen, van mogelijke
veroorzakers van pijnklachten bij patiënten met ALS een multidisciplinaire aanpak vereist
waarin de fysiotherapeut nauw samenwerkt met overige leden van het behandelteam
zoals de ergotherapeut en de revalidatiearts.

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de VAS score gebruikt kan worden bij het inven-
tariseren van pijnintensiteit bij patiënten met ALS.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Het gebruik van de VAS-score is bij patiënten met ALS niet onderzocht op betrouwbaarheid
en validiteit. Wel wordt de VAS-score gebruikt in wetenschappelijke trials bij ALS (Carvalho
2010, Drory 2001) en wordt de schaal al vele jaren internationaal veelvuldig toegepast om pij-
nintensiteit te meten zoals bij chronische pijn en reumatoïde artritis (Swinkels 2005).
Oliver (2010) stelt dat er andere factoren (psychosociale en spirituele factoren) die moge-
lijk bijdragen in de beleving van “totale pijn”. Het gaat hierbij met name om angsten (zoals
angst over progressie van de aandoening, angst om dood te gaan etc.) en zorgen van ie-
mand, zorgen over de familie, ook kunnen dit aanwijzingen zijn voor depressie. De fysio-
therapeut is tijdens de anamnese alert op deze factoren. Wanneer de fysiotherapeutische
behandeling in de 1e lijn plaatsvindt is het belangrijk dat informatie over de pijnklachten
teruggekoppeld worden aan de fysiotherapeut van het ALS-team.
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Aanbeveling 5

• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut gegevens over de aard en mate van
pijnklachten inventariseert; het gaat hier om:
-  Pijnklachten als gevolg van spierkrampen.
-  Pijnklachten als gevolg van spasticiteit.
-  Pijnklachten al gevolg van drukplekken (huidpijn).
-  Pijnklachten als gevolg van beperkte gewrichtsmobiliteit.
-  Pijnklachten als gevolg van spierzwakte (surmenage).

• De fysiotherapeut kan de ernst van de pijnklachten inventariseren met behulp van
een Visueel Analoge Schaal (VAS).

• Indien de fysiotherapeut mogelijke aanwijzingen vindt voor psychosociale en spirituele
factoren die een rol kunnen spelen bij pijnklachten, overlegt de fysiotherapeut met de
revalidatiearts en het behandelteam of nadere behandeling en/of begeleiding op dit
gebied geïndiceerd is. Indien de fysiotherapeut in de 1e lijn deze factoren signaleert
overlegt deze met de fysiotherapeut van het ALS-team of met de revalidatiearts.

• Het wordt aanbevolen pijnklachten bij patiënten met ALS bij voorkeur door het multi-
disciplinaire team van behandelaars te begeleiden zodat op meerdere aspecten de
pijnklachten beïnvloed kunnen worden.



Vraag 5b
Is de pijn gerelateerd aan de aandoening?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat, met name, tijdens de anamnese duidelijk moet
worden of de pijn gerelateerd is aan de aandoening. Indien hier geen sprake van is, is het
van belang dat de fysiotherapeut onderzoekt of er sprake is van acute nociceptieve pijn,
chronische pijn of neuropathische pijn. Dit moet door middel van lichamelijk onderzoek
bevestigd dan wel ontkracht worden.

D Mening van de werkgroep.

Ademhalingsstelsel

Vraag 6
Wat moet tijdens de anamnese over klachten van het ademhalingsstelsel in ieder geval
aan bod komen?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat tijdens de anamnese uitgevraagd moet worden of
de patiënt de volgende sensaties ervaart: dyspnoe, orhopnoe, onrustig slapen, vermoeid-
heid overdag, ochtendhoofdpijn, verhoogde sputumproductie of problemen met betrek-
king tot ophoesten.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Varrato 2001, Phukan 2009, Gregory 2007, Lechtzin
2006, Leigh 2003, Hardiman 2000).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat tevens tijdens de anamnese vragen gesteld moeten
worden met betrekking tot de aanwezigheid van luchtweginfecties en gebruik van antibiotica.

D Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 5b

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut gegevens uit de anamnese over de aard en
mate van pijnklachten nader inventariseert en met behulp van lichamelijk onderzoek
kan bevestigen danwel ontkennen dat de pijn gerelateerd is aan de aandoening.

Aanbeveling 6

Het wordt aanbevolen dat tijdens de anamnese wordt uitgevraagd of de patiënt de volgende
sensaties ervaart: dyspnoe, orthopnoe, onrustig slapen, vermoeidheid, slaperigheid, och-
tendhoofdpijn, verhoogde sputumproductie of problemen met betrekking tot ophoesten.
Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt dit aangevuld met observaties en metingen.
Het is afhankelijk van de werksetting in hoeverre deze metingen verricht worden door
de fysiotherapeut.



Vraag 7
Wat moet tijdens de anamnese over vermoeidheidsklachten in ieder geval aan bod
komen?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat vermoeidheid bij veel patiënten met ALS voorkomt.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Ramirez 2008) D (Lou 2010).

Niveau 3: De literatuur is niet eenduidig over correlaties tussen vermoeidheid en functio-
naliteit, kwaliteit van leven, depressie, dyspnoe en slaappatronen. Ramirez vond geen cor-
relatie tussen de verschillende parameters. Lou concludeerde dat vermoeidheid
geassocieerd is aan kwaliteit van leven.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Lou 2003, Ramirez 2008).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de, in Nederland veel gebruikte, CIS- Fatigue
(Checklist Individuele Spankracht) geschikt is om aard en mate van vermoeidheid inzich-
telijk te maken. Er is echter nog geen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met ALS
uitgevoerd waarin deze vragenlijst is gebruikt. (Vercoulen 1994, 1999).

D: Mening van de werkgroep.

Niveau 4: Experts zijn van mening dat de Epworth Sleepiness Score als hulpmiddel kan
worden gebruikt om slaapzucht (overdag) als gevolg van hypoventilatie te detecteren.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Colville 2007, Leigh 2003).
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Aanbeveling 7

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut anamnestisch een indruk krijgt van de ervaren
vermoeidheid van de patiënt en of er een verband bestaat met parameters als dyspnoe,
slaapstoornissen, functionaliteit en spierzwakte.
Bij het vermoeden van hypoventilatie als oorzaak van vermoeidheid kan de Epworth
Sleepiness Scale (ESS) worden afgenomen.
De CIS- Fatigue (Checklist Individuele Spankracht) kan worden gebruikt als hulpmiddel
voor de fysiotherapeut om de aard en mate van vermoeidheid inzichtelijk te maken. De
fysiotherapeut kan het instrument gebruiken in combinatie met de ESS om het vermoe-
den van hypoventilatie te ondersteunen en is bijvoorbeeld geïndiceerd om fysiothera-
peutische interventies zoals oefentherapie te toetsen aan dosering.
Indien wordt verondersteld dat de ervaren vermoeidheid een relatie heeft met dage-
lijkse activiteiten wordt geadviseerd te overleggen met de ergotherapeut.
De ergotherapeut kan de invloed van activiteiten op de vermoeidheid nader inventariseren
(zie Richtlijn Ergotherapie bij ALS, Vraag 9).

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/3-Ergotherapie-Praktijkrichtlijn-kleur.pdf


Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies

Vraag 8
Wat moet tijdens de anamnese van klachten van het bewegingssysteem en aan be-
weging verwante functies in ieder geval aan bod komen?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat tijdens de anamnese uitgevraagd moet worden
of de patiënt klachten heeft met betrekking tot het bewegingssysteem en aan beweging
verwante functies.

D: Mening van de werkgroep.

Activiteiten en participatie
Mobiliteit

Vraag 9
Wat moet tijdens de anamnese op het gebied van mobiliteit, zelfverzorging en huis-
houden in ieder geval aan de orde komen?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Functional Independance Measure-Self Report (FIM)
voldoende responsief is om beperkingen in het uitvoeren van activiteiten te kwantificeren.
Als alternatief kan de minder uitgebreide Barthel Index gebruikt worden.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Groot de et al 2006) C (Jensen et al. 2005).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat tijdens de anamnese uitgevraagd moet worden
of de patiënt klachten heeft met betrekking tot het handhaven en veranderen van lichaams-
houding; bedmobiliteit, (gaan)staan, (gaan) zitten. Het uitvoeren van transfers, het dragen
en verplaatsen van iets of iemand, het lopen, opstaan vanaf de grond, het verplaatsen,
het gebruik van transportmiddelen, en klachten of beperkingen ervaart in de uitvoering
van zelfverzorging en het huishouden. Het aspect veiligheid vormt daarbij een belangrijk
uitgangspunt voor de fysiotherapeut.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 8

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut tijdens de anamnese uitvraagt of er sprake
is van klachten van het bewegingssysteem en aan beweging verwante stoornissen zoals:
• Mobiliteit van gewrichten.

• Spierlengte.

• Aanwezigheid van: krampen, stijfheid, spasmen en fasciculaties.

• Spierkracht.

• Gangpatroon.

• Balans.

• Beperkingen in arm-handfunctie.



Overige overwegingen
Wanneer de fysiotherapeut meer informatie nodig heeft met betrekking tot beperkingen in
het uitvoeren van zelfverzorging en huishouden lijkt in eerste instantie aangewezen deze
gegevens vanuit de ergotherapie te verzamelen.

Diagnostiek: Aanvullend onderzoek en analyse
Stoornissen in functies
Sensorische functies en pijn

Vraag 10
Hoe kan de oorzaak en de ernst van de pijn het best worden onderzocht?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de ernst en de invloed van pijnklachten, bij patiënten met
een neuromusculaire aandoening, op het dagelijks leven onderzocht kan worden met de
Brief Pain Inventory scale (Short Form).
Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Jensen et al. 2005).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat fysiotherapeutisch onderzoek, dat wil zeggen:
inspectie, functie onderzoek en palpatie, tezamen met de gegevens uit de anamnese
(eventueel aangevuld met informatie van andere betrokken disciplines) voldoende verdui-
delijking moet geven tot de oorzaak van pijnklachten.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 9

De beperkingen in activiteiten zoals mobiliteit, zelfverzorging en huishouden kunnen
worden vastgelegd met de Functional Independance Measure (FIM).
Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut anamnestisch een indruk krijgt over de uit-
voering en veiligheid van verschillende domeinen van activiteiten teweten: het handhaven
en veranderen van lichaamshouding, het uitvoeren van transfers, het dragen en verplaat-
sen van iets of iemand, het lopen, het verplaatsen, het gebruik van transportmiddelen, het
vallen en het uitvoeren van handelingen tot zelfverzorging en huishouden.

Aanbeveling 10

• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut de oorzaak en ernst van pijn diagnosticeert
aan de hand van gegevens uit de anamnese (eventueel aangevuld met informatie
van andere betrokken disciplines) en het lichamelijk onderzoek, dat wil zeggen: in-
spectie, functie onderzoek en palpatie. Zie ook Vraag 5

• De fysiotherapeut kan overwegen om de ernst en de invloed van pijn op het dagelijks
functioneren met behulp van de Nederlandse vertaling van Brief Pain Inventory Scale
(BPI) in kaart te brengen.



Ademhalingsstelsel 

Vraag 11
Welke specifieke onderzoekstechnieken moeten worden gebruikt bij het ademhalings-
onderzoek van patiënten met ALS?

Conclusie
Niveau 1: Het is aangetoond dat respiratoire functietesten belangrijke parameters zijn voor
de mate van respiratoire insufficiëntie.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Baumann 2010, Almeida 2010, Park 2010, Vender
2007, Morgan 2004).

Niveau 2: Het is aannemelijk dat dyspnoe in belangrijke mate het natuurlijk beloop van
respiratoire achteruitgang voorspelt.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Vender 2007).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat met de gemodificeerde Borg schaal (CR10) inspiratoire
spierzwakte te detecteren is.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Just 2010).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat dyspnoe met de Baseline dyspnea index en transition
dyspnea index  (BDI/TDI) te meten is.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Lechtzin 2007).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat lichamelijk ademhalingsonderzoek zich moet richten
op verhoogde toename in ademhalingsfrequentie >20 per minuut, oppervlakkige adem-
haling (zg. rapid shallow breathing), respiratory alternans (wisselend adempatroon; peri-
ode van abdominale excursies afgewisseld met vooral thoracale bewegingen) en
paradoxaal ademen (tijdens inademen een beweging van de buikwand binnenwaarts),
aanwezigheid van orthopneu en overactiviteit van hulpademhalingsspieren.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Ambrosino 2009, Aboussouan 2009).

Overige overwegingen
Respiratoire functietesten zijn belangrijke parameters bij de behandeling van patiënten met
ALS. Per instelling kan dit mogelijk anders georganiseerd zijn. Daar de fysiotherapeut in-
terventies verricht die aan de hand van de uitkomsten van de respiratoire functietesten
geïndiceerd zijn lijkt het logisch dat de fysiotherapeut deze metingen verricht.
Hoewel de BDI/TDI een bruikbaar instrument is om (verandering in) dyspnoe te meten, is
het instrument niet eenvoudig af te nemen en vraagt het 10-15 minuten invultijd.
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Vraag 12
Welke (kwantitatieve) registraties van de ademhaling, en in welke combinaties, zijn
van belang bij patiënten met ALS?

Conclusie
Niveau 1: Het is aangetoond dat het meten van de FVC (Forced Vital Capacity) in zit maar
vooral in lig een belangrijke parameter is als onderdeel van een klinisch assesment om
respiratoire insufficiëntie te detecteren.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Baumann 2010, Vender 2007) B (Czaplinki 2006,
Schmidt 2006).

Niveau 1: Het is aangetoond dat het meten van de SNIP(Sniff nasal-inspiratory pressure)
bruikbaar is voor het meten van respiratoire spierkracht.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Heffernan 2006, Morgan 2005, Lyall 2000, B (Fitting
1999).

Niveau 1: Het is aangetoond dat het meten van de PCF (Peak Cough Flow) relevant is voor
het meten van hoestkracht en dat hoestkracht een belangrijke voorspeller is voor hoest-
problemen tijdens een luchtweginfectie.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Park 2010, Sancho 2007) B (Suarez 2002).

Niveau 1: Het is aangetoond dat het meten van de MIP (maximal inspiratory strength) en
MEP (maximal expiratory strength) bruikbaar zijn voor het meten van respiratoire spierkracht.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Park 2010, Almeida 2010, Baumann 2010).

13

M
ul
tid

is
ci
pl
in
ai
re
 r
ic
ht
lij
n 
A
LS

Fy
si
o
th
er
ap
ie
 A
an
b
ev
el
in
g
en

Aanbeveling 11

• Het is sterk aan te bevelen dat periodieke controle van respiratoire functies plaatsvindt.
De uitvoering hangt af van de afspraken die op locaal niveau gemaakt zijn over de
taakverdeling bij periodiek onderzoek.

• Het is aan te bevelen dat de fysiotherapeut een indruk krijgt van de mate van dyspnoe
bij de patiënt. Dit kan door middel van:
-  De ademhalingsfrequentie gedurende een minuut (in zit, in lig en eventueel bij in-
spanning) te tellen.

-  Een gemodificeerde Borg schaal (CR10) (Just 2010).

• Het wordt afgeraden om de BDI/TDI te gebruiken om dyspnoe te meten.

• Fysiotherapeuten wordt aanbevolen structureel te observeren cq lichamelijk onder-
zoek te verrichten naar tekenen van respiratoire vermoeidheid zoals: verhoogde toe-
name in ademhalingsfrequentie, oppervlakkige ademhaling (zg. rapid shallow
breathing), respiratory alternans, paradoxaal ademen, aanwezigheid van orthopneu
en overactiviteit van hulpademhalingsspieren.



Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van meerdere respiratoire testen de diag-
nostische accuratesse vergroot.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Steier 2007).

Niveau 3: FVC (Forced Vitale Capaciteit) is de meest gebruikte respiratoire maat bij patiënten
met ALS, er zijn echter aanwijzingen dat de FVC als enige maat onvoldoende sensitief is
om respiratoire insufficiëntie te detecteren.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Mendoza 2007, Jackson 2001, Fitting 1999).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat SNIP (Sniff Nasal Inspiratory Pressure) in een gevorderd
stadium van de ziekte, dat wil zeggen wanneer er duidelijk sprake is van spierzwakte, nog
correct uitgevoerd wordt. Tevens zou de SNIP in een gevorderd stadium beter uitgevoerd
kunnen worden dan andere respiratoire technieken (zoals b.v. een FVC) bij patiënten met
bulbaire zwakte.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Morgan 2005).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat SNIP en FVC bij alle patiënten met ALS regelmatig ge-
meten moet worden om tekenen van vroege hypoventilatie te detecteren.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Heffernan 2006).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat MIP(maximal inspiratory strength) <60cm H2O een eer-
ste aanwijzing is voor het ontstaan van respiratoire zwakte. 

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Jackson 2001, Mendoza 2007).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het belangrijk is dat minimaal een maal per 3
maanden de volgende respiratoire testen worden uitgevoerd: de FVC zowel in zit als in
liggende houding, FEV1(geforceerd expiratoir secondevolume), inspiratoire spierkracht:
MIP en SNIF, expiratoire spierkracht: MEP (maximal expiratory strength), hoestkracht: PCF
(Peak Cough Flow).

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Respiratoire functietesten zijn belangrijke parameters bij de behandeling van patiënten met
ALS. De frequentie van respiratoire diagnostiek is niet onderzocht, een aantal auteurs stelt
voor om dit regelmatig of éénmaal per drie maanden te doen (Heffernan 2006).
Sommige meetinstrumenten zijn door bulbaire zwakte niet meer betrouwbaar te meten, wel
is het nog mogelijk, bij onvoldoende sluiten van de lippen, het mondstuk te vervangen
door een masker.
Vanwege kosten in aanschaf van apparatuur en expertise die met deze handelingen gepaard
gaat is het verstandig deze diagnostiek in een ALS-team te laten plaatsvinden. Deze han-
delingen kunnen door de fysiotherapeut worden verricht.
Ten tijde van het schrijven van deze richtlijn werd de Veldnorm chronische beademing ge-
publiceerd (VSN 2011) waarin gesteld wordt dat het in ieder geval van belang is een FVC
en PCF meting te verrichten bij verwijzing naar het Centrum voor Thuisbeademing (CTB).
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Inspanningsintolerantie (vermoeibaarheid)

Vraag 13
Hoe kan de dagindeling en energieverdeling van patiënten met ALS het best worden
onderzocht?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut inzicht moet verkrijgen in de
aard en duur van activiteiten, de mate van inspanning en de mate van vermoeidheid. De
werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut gebruik kan maken van de informatie uit ac-
tiviteitendagboeken of andere vermoeidheidsregistraties die de ergotherapeut verzamelt.
De werkgroep is van mening dat indien de patiënt niet onder behandeling is van een ergo-
therapeut hij hiervoor verwezen wordt.

D: Mening van de werkgroep.

Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies

Vraag 14a
Welk specifieke onderzoekstechnieken zijn relevant met betrekking tot het meten van
de mate van progressie bij klachten van het bewegingssysteem en aan beweging
verwante functies?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Manueel Muscle Testing (afgeleid van de Medical
Research Council: MRC schaal) de aangewezen manier is om spierkracht te meten bij pa-
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Het is sterk aan te bevelen dat periodieke controle (éénmaal per drie maanden), van
respiratoire functies plaatsvindt. De uitvoering hangt af van de afspraken die op locaal
niveau gemaakt zijn over de taakverdeling bij periodiek onderzoek. Fysiotherapeuten
van ALS-teams hebben de meetgegevens van FVC, FEV1, SNIP, PCF en MIP/MEP
nodig om respiratoire interventies te indiceren en te evalueren en zullen een aantal van
deze metingen derhalve ook zelfstandig moeten kunnen verrichten. Door de sterke
combinatie van respiratoire functietesten wordt de diagnostische accuratesse vergroot
en is van meerwaarde voor het behandelend team.

Aanbeveling 13

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut in samenwerking met de ergotherapeut na-
dere specifieke gegevens over vermoeidheid verzamelt. Indien de patiënt (nog) niet be-
handeld wordt door een ergotherapeut wordt aanbevolen de patiënt te verwijzen naar
een ergotherapeut.



tiënten met ALS mits er voldoende spiergroepen getest worden. Het meten van spierkracht
is een betrouwbare maat om ziekte progressie te meten.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Great Lakes ALS Study Group, 2003).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de ALSFRS-R eveneens een geschikte maat is voor
ziekteprogressie. De ALSFRS-R onderzoekt de functionele beperkingen van de ziekte
maar heeft een goede correlatie met spierkracht 

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Cederbaum 1997, 1999, ALSCNTF Treatment study,
1996).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat voor spierkracht onderzoek middels MMT, bij patiënten
met ALS, het protocol gevolgd moet worden waarin 34 spiergroepen onderzocht worden.

De te testen spieren zijn:

• Nekflexoren en -extensoren.

• Schouderabductie en -exorotatoren.

• Elleboogflexoren en -extensoren.

• Polsflexoren en -extensoren.

• Abductor Pollicis brevis en flexor digiti minimi.

• Heupflexoren, -extensoren en -abductoren.

• Knieflexoren en -extensoren.

• Enkel dorsaal- en plantairflexoren en extensor hallucis longus.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Great Lakes ALS Study Group 2003).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de mobiliteit van spieren en gewrichten regel-
matig gecontroleerd moet worden door de fysiotherapeut om secundaire complicaties
zoals contracturen te voorkomen.

D: Mening van de werkgroep.

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut tijdens het uitvoeren van licha-
melijk onderzoek bedacht moet zijn op het voorkomen van krampen, fasciculaties en
spasticiteit. Omtrent spasticiteit is er op basis van de literatuur geen conclusie mogelijk of
er een geschikt instrument voorhanden is.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
De werkgroep is van mening dat het regelmatig testen van spiergroepen een onnodige
confrontatie en belasting voor de patiënt kan betekenen. Er komen echter situaties voor
waarin de fysiotherapeut spierkrachtonderzoek nodig heeft om zijn klinisch redeneren te
ondersteunen.
De ALSFRS-R is een meetinstrument voor verschillende domeinen van functionaliteit en
wordt daarom veelal gebruikt door iemand met een coördinerende functie binnen ALS-
teams zoals de revalidatiearts. Het instrument is een subjectieve maat voor beperkingen
in activiteiten en geeft een fysiotherapeut onvoldoende adequate informatie over aanwe-
zige beperkingen in mobiliteit en in het bewegingssysteem.
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Vraag 14b
Welk kwantitatief onderzoek is van belang met betrekking tot het bewegingssysteem?

Conclusie 
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Manueel Muscle Testing (afgeleid van de Medical
Research Council: MRC schaal) de aangewezen manier is om spierkracht te meten bij pa-
tiënten met ALS mits er voldoende spiergroepen getest worden.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Great Lakes ALS Study Group 2003).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Tinetti Balance Test een betrouwbare test is om ba-
lansstoornissen inzichtelijk te maken. De validiteit is niet onderzocht.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Kloos 2004).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de zes minuten looptest (6MWT) gebruikt kan
worden voor observaties van het gaan, om een indruk te krijgen van de variabiliteit van
het gaan en om een indruk te krijgen van spieruithoudingsvermogen (van de onderste ex-
tremiteiten) en het algemeen fysiek uithoudingsvermogen.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
De werkgroep is van mening dat het regelmatig testen van spiergroepen een onnodige
confrontatie en belasting voor de patiënt kan betekenen. Er komen echter situaties voor
waarin de fysiotherapeut spierkrachtonderzoek nodig heeft om zijn klinisch redeneren te
ondersteunen.

17

M
ul
tid

is
ci
pl
in
ai
re
 r
ic
ht
lij
n 
A
LS

Fy
si
o
th
er
ap
ie
 A
an
b
ev
el
in
g
en

Aanbeveling 14a

• De fysiotherapeut onderzoekt de spierkracht wanneer dit noodzakelijk is om het me-
thodisch handelen van de fysiotherapeut te ondersteunen. De te testen spieren zijn:

-  Nekflexoren en -extensoren.

-  Schouderabductie en -exorotatoren.

-  Elleboogflexoren en -extensoren.

-  Polsflexoren en -extensoren.

-  Abductor Pollicis brevis en flexor digiti minimi.

-  Heupflexoren,- extensoren en -abductoren.

-  Knieflexoren en -extensoren.

-  Enkel dorsaal- en plantairflexoren en extensor hallucis longus.

• Het wordt aanbevolen, indien er daartoe aanleiding voor is uit anamnese of observa-
tie van de patiënt, dat de mobiliteit van gewrichten evenals de spierlengte gecontro-
leerd worden door de fysiotherapeut om secundaire complicaties zoals contracturen
te voorkomen.



Als alternatief voor de Tinetti Balance Test zou vanwege de grote bekendheid in Nederland
ook de Berg Balance Scale gebruikt kunnen worden. Deze test is echter niet onderzocht
bij patiënten met ALS.

Activiteiten en participatie
Mobiliteit

Vraag 15
Welke kwalitatieve observaties zijn van belang?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut observaties doet met betrek-
king tot bedmobiliteit, transfers (stoel-stoel, stoel-bed, naar en vanaf toilet/toiletgang, op-
staan vanaf de grond.) en het lopen observeert.
Verder stelt de werkgroep voor om (minimaal) één arm-handvaardigheid taak te observeren.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 14b

• De fysiotherapeut onderzoekt de spierkracht wanneer dit noodzakelijk is om het me-
thodisch handelen van de fysiotherapeut te ondersteunen. De te testen spieren zijn:

-  Nekflexoren en -extensoren.

-  Schouderabductie en -exorotatoren.

-  Elleboogflexoren en -extensoren.

-  Polsflexoren en -extensoren.

-  Abductor Pollicis brevis en flexor digiti minimi.

-  Heupflexoren, -extensoren en -abductoren.

-  Knieflexoren en -extensoren.

-  Enkel-dorsaal en plantairflexoren en extensor hallucis longus.

• De fysiotherapeut kan overwegen om de Tinetti Test af te nemen bij het vermoeden
en bevestigen van balansstoornissen. Een mogelijke tweede keus zou de Berg Ba-
lance Scale kunnen zijn.

• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut, in een vroege fase van de aandoening,
de zes minuten looptest gebruikt ter observatie van het gaan en om een indruk te
krijgen van spieruithoudingsvermogen (van de onderste extremiteiten) en het alge-
meen fysiek uithoudingsvermogen.

Aanbeveling 15

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut observaties doet met betrekking tot bed-
mobiliteit, transfers, (stoel-stoel, stoel-bed, naar en vanaf toilet/toiletgang, opstaan
vanaf de grond) minimaal één taak voor arm-handvaardigheid en het lopen observeert
met als doelstelling de kwaliteit en de veiligheid van de uitvoering te bepalen.



Vraag 16
Welke kwantitatieve meetinstrumenten kunnen worden gebruikt voor het vaststellen
van beperkingen in de mobiliteit?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de tien meter looptest een eenvoudige maat is om loop-
snelheid te bepalen en dat dit een goede weergave is van functie van de onderste extre-
miteiten en loopvaardigheid bij patiënten met ALS.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Inam 2010).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Timed-Up-en-Go-test een goede voorspeller is van de
valincidentie bij patiënten met ALS en kan daarmee richting geven aan het indiceren van
loophulpmiddelen. Patiënten met een score van 14 seconden hadden 10% meer kans om
te vallen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Montes 2007).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de Motor Function Measure (MFM-32) gebruikt
kan worden om observaties van de domeinen: staan en transfers, axiale en proximale mo-
torische vaardigheden en distale motorische vaardigheden te kwantificeren. 

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Hoewel de validiteit bij patiënten met ALS niet is onderzocht wordt de MFM in Nederland
veel gebruikt bij andere neuromusculaire aandoeningen.
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Aanbeveling16

• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut periodiek de tien meter looptest gebruikt
om de mate van loopvaardigheid te beoordelen.

• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut, naast observaties van lopen en transfers,
de Timed-Up-en-Go (TUG) gebruikt om een inschatting te maken wat betreft het val-
risico.

• De fysiotherapeut kan overwegen de MFM-32 te gebruiken bij observaties van de do-
meinen staan en transfers, axiale en proximale motorische vaardigheden en distale
motorische vaardigheden.



Zelfverzorging

Vraag 17
Welke aspecten van zelfverzorging zijn van belang om als fysiotherapeut te evalue-
ren? En op welke wijze kan dit het best worden onderzocht?

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut alleen op indicatie van de
patiënt observaties verricht op het gebied van zelfverzorging of wanneer er een hypothese
is over het uitvoeren van een taak op het gebied van zelfverzorging die mogelijk tot klach-
ten leiden van het bewegingssysteem.

D: Mening van de werkgroep.

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het in incidentele situaties nodig kan zijn om
aspecten van zelfverzorging als fysiotherapeut te evalueren. Het gaat hierbij met name om
transfers met betrekking tot toiletgang en aankleden.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Het is mogelijk dat dit op locatie anders georganiseerd is. Het is mogelijk dat een fysio-
therapeut in de 1e lijn eerder met deze vraagstelling geconfronteerd wordt. De fysiothera-
peut kan dan beoordelen of ergotherapie gewenst is.

Vraag 18
Voor welke symptomen van het ademhalingsysteem, de zogenaamde “red flags”, is
verwijzing of advies naar een specialistisch centrum (longgeneeskunde of Centrum
voor Thuisbeademing) geïndiceerd?

Conclusie 
Niveau 2: Het is aannemelijk dat SNIP <40cm H2O een indicator is voor respiratoir falen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Lyall 2001) B (Morgan 2005).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de MIP<60cm H2O een eerste aanwijzing is voor het
ontstaan van respiratoire zwakte.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Jackson 2002, Mendoza 2007).
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Aanbeveling 17

Er zijn situaties waarin de fysiotherapeut, mogelijk in samenwerking met de ergothera-
peut, observaties zal verrichten op het gebied van zelfverzorging.
Wanneer de fysiotherapeut informatie nodig heeft met betrekking tot observaties van
beperkingen in activiteiten zoals zelfverzorging lijkt ergotherapie in 1e instantie het aan-
gewezen specialisme om deze gegevens te verzamelen.



Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een PCF<270L/min een verhoogd risico geeft op het
verkrijgen van respiratoire complicaties.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Bach 2002).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de liggende FVC<75% van de voorspelde waarde de
aanwezigheid van diafragma zwakte inzichtelijk maakt.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Lechtzin 2002, Varrato 2001).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een FVC>1,5L of 50% voorspelde FVC nodig is voor
een adequate hoest.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Melo 1999).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat het aanbieden van vroege (65% van voorspelde FVC)
non-invasieve beademing een additionele toegevoegde waarde heeft met betrekking tot
overleving.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Lechtzin 2007).

Niveau 4: Experts (met name in de VS) zijn van mening dat een FVC<50% van voorspeld
het moment is om te starten met non-invasieve beademing.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Miller 2001).

Niveau 4: Experts (European ALS/MND Consortium and European Neuromuscular Centre
2002) zijn van mening dat een FVC<80% of een SNIP<40cm H2O tezamen met sympto-
men die gerelateerd zijn aan respiratoire zwakte, gecombineerd met een aangetoond
nachtelijke desatureren of nachtelijke oxymetrie, een indicatie kunnen zijn voor het starten
van non-invasieve beademing.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Leigh 2003).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat bij een gemeten FVC<1,5 L of 50% voorspelde
FVC of bij een PCF<270 L/min het nodig is de patiënt te indiceren voor, dan wel te verwijzen
naar een collega fysiotherapeut van het ALS-team, met kennis op het gebied van klarings-
technieken en longvolume rekruterende technieken.

D: Mening van de werkgroep.
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Behandeling: Behandeldoelen

Vraag 19
Welke stoornissen in functies en anatomische eigenschappen, beperkingen in activi-
teiten en participatieproblemen zijn met fysiotherapie te beïnvloeden bij patiënten
met ALS?

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat afhankelijk van de bevindingen uit het diag-
nostisch proces (verwijzing, anamnese en onderzoek) en de hulpvraag van de patiënt, de
fysiotherapeutische diagnose wordt gesteld waarbij de behandeling van patiënten met
ALS gericht is op één of meer van de volgende behandeldoelen:
Behandeldoelen op het niveau van activiteiten en participatie

• (Zoveel mogelijk) behouden van zelfstandigheid, bij de uitvoering van de activiteiten:
transfers, bedmobiliteit, lopen en traplopen zonodig met hulp of hulpmiddelen.

• Ondersteunen van de mantelzorger bij het begeleiden van de patiënt in de domeinen
mobiliteit en zelfverzorging.

• Voorkomen van vallen.

22

M
ul
tid

is
ci
pl
in
ai
re
 r
ic
ht
lij
n 
A
LS

Fy
si
o
th
er
ap
ie
 A
an
b
ev
el
in
g
en

Aanbeveling 18

• Het is sterk aan te bevelen om bij een gemeten SNIP<40cm H2O dit te melden bij de
behandelend (revalidatie)arts zodat deze de patiënt kan doorverwijzen naar een
longarts of Centrum voor Thuisbeademing.

• Het is aan te bevelen om bij een dalende FVC, onder de 65 % of FVC<80% in lig, al of
niet met symptomen van respiratoire zwakte, te verwijzen naar/te overleggen met de be-
handelend arts. (revalidatiearts, huisarts, longarts, Centrum voor Thuisbeademing).

• Het is aan te bevelen om bij een MIP<60cm H2O te overleggen met de behandelend
arts.

• Het is aan te bevelen om bij een FVC<1,5L of 50% voorspelde FVC of bij een PCF
<270L/min de patiënt te verwijzen naar een collega fysiotherapeut van het ALS-
team met kennis op het gebied van klaringstechnieken en longvolume rekrute-
rende technieken.
Daarnaast wordt het aanbevolen om, voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden, te
verwijzen naar/te overleggen met de coördinerende medicus (revalidatiearts, huis-
arts, longarts, Centrum voor Thuisbeademing).

• Het is aan te bevelen dat, wanneer fysiotherapeuten uit de 1e lijn bij lichamelijk onderzoek
van een patiënt met ALS tekenen van respiratoire vermoeidheid worden gevonden, deze
te verwijzen naar een collega fysiotherapeut van het ALS-team en de revalidatiearts met
kennis op het gebied van handspirometrie, klaringstechnieken en longvolume rekrute-
rende technieken en dit te overleggen met de verwijzer of behandelend arts.



Behandeldoelen op het niveau van functies en anatomische eigenschappen:

• Behouden van gewrichtsmobiliteit en spierlengte; voorkomen van secundaire compli-
caties door middel van actief controle op deze risicofactoren uit te oefenen. Te denken
valt dan aan: schouder/hand pijn, contractuurvorming (a.g.v.langdurige bedrust, hyper-
tonie en pijn.

• Behouden van het niveau van fysieke fitheid; onderhouden van algemeen, fysiek en
respiratoir uithoudingsvermogen.

• Voorkomen van pulmonale complicaties.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 19

De fysiotherapeut kan aan de hand van de bevindingen uit het diagnostisch proces
(verwijzing, anamnese en onderzoek) en de hulpvraag van de patiënt, de fysiotherapeu-
tische diagnose stellen waarbij de behandeling van patiënten met ALS gericht is op een
of meer van de volgende behandeldoelen:

Behandeldoelen op het niveau van activiteiten en participatie:

• (Zoveel mogelijk) behouden van zelfstandigheid, bij de uitvoering van de activiteiten:
transfers, bedmobiliteit, lopen en traplopen zonodig met hulp of hulpmiddelen.

• Ondersteunen van de mantelzorger bij het begeleiden van de patiënt in de domeinen
mobiliteit en zelfverzorging.

• Voorkomen van vallen.

Behandeldoelen op het niveau van functies en anatomische eigenschappen:

• Behouden van gewrichtsmobiliteit en spierlengte; voorkomen van secundaire compli-
caties door middel van actief controle op deze risicofactoren uit te oefenen. Te den-
ken valt dan aan: schouder/hand pijn, contractuurvorming (a.g.v. langdurige bedrust,
hypertonie en pijn.

• Behouden van het niveau van fysieke fitheid; onderhouden van algemeen, fysiek en
respiratoir uithoudingsvermogen.

• Voorkomen en behandelen van pulmonale complicaties.



Behandeling: Behandelplan
Stoornissen in functies
Sensorische functies en pijn

Vraag 20
Welke fysiotherapeutische interventies worden aanbevolen om pijnklachten te bein-
vloeden?

Conclusie 
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een gesuperviseerd oefenprogramma met spierverster-
kende oefeningen (zoals b.v. PNF), stretching (passief en actief) en functionele training
positieve effecten heeft op pijn, spierstijfheid, kracht en het behoud van spierlengte bij pa-
tiënten met ALS.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Aksu 2002).

Niveau 4: de werkgroep is van mening dat TENS, massage, passieve mobilisaties zoals
tracties en translatiesen houding en bewegingsadviezen, kunnen worden overwogen bij
de behandeling van pijnklachten als gevolg van surmenage bij patiënten met ALS.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
De genoemde evidence geeft onvoldoende informatie om de genoemde onderzoeksinter-
ventie naar een praktische toepassing te vertalen. In het genoemde artikel is het niet mo-
gelijk om de oorzaak van de pijn te differentiëren. De vraag welke interventie het meest
geschikt is voor de verschillende aard van pijnklachten: zoals pijn als gevolg van spier-
zwakte door surmenage, kramp en spasticiteit kan niet worden beantwoord. Wanneer er
sprake is van pijnklachten als gevolg van spierzwakte lijkt het de werkgroep niet zinvol
een actief oefenprogramma gericht op behoud van spierkracht voor te stellen.
Johnson (2007) stelde door middel van een meta-analyse vast dat TENS een effectieve
behandeling kan zijn voor patiënten met chronische musculoskeletale pijn.
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Aanbeveling 20

Te overwegen is dat de fysiotherapeut, bij pijnklachten, een gesuperviseerd oefenpro-
gramma opstelt gericht op behoud van spierkracht, behoud van spierlengte en functionele
training, mits de pijnklachten niet het gevolg zijn van spierzwakte.
Daarnaast kan de fysiotherapeut overwegen om TENS, massage, passieve mobilisaties
zoals tracties en translaties en houding en bewegingsadviezen toe te passen.



Vraag 21
Op welke wijze kunnen hulpmiddelen van invloed zijn op de pijnklachten?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat hulpmiddelen een positieve invloed hebben op pijn-
klachten als gevolg van zwakte van spieren en onvoldoende lichaamspositionering.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dal Bello-Haas 1998, Lewis 2007, Morris 2006,
Rocha 2005, Simmons 2005, Carter 1997, Francis 1999).

Ademhalingsstelsel

Vraag 22
Wat is de waarde van training van de ademhalingsspieren?

Conclusie 
Niveau 2: Er is onvoldoende bewijs dat het trainen van inspiratoire spierkracht met een in-
spiratie weerstandtrainer (IMT) effectief is bij patiënten met ALS.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Cheach 2009, Pinto 2012).

Overige overwegingen
IMT wordt sinds langere tijd toegepast in verschillende neuromusculaire aandoeningen
(Myasthenia Gravis , Spinale musculaire atrofie en Duchenne) waarbij de effectiviteit en
veiligheid reeds zijn aangetoond (Fregonezi 2005, Koessler 2001, Wanke 1994).
Hoewel de studies van Cheach (2009) en Pinto (2012) geen significant bewijs laten zien
voor de effectiviteit van IMT bij ALS werd er wel een niet significante verbetering in onder
andere de Peak Expiratory Flow (PEF), Maximaal Inspiratoire Spierkracht (MIP) en Sniff
Nasal Inspiratory Pressure (SNIP). Het is denkbaar dat het bewijs niet geleverd is door het
kleine aantal proefpersonen. Vervolgonderzoek vindt op dit moment plaats.
Wanneer een patiënt met ALS nog voldoende mobiel is en beschikt over voldoende spier-
kracht, is IMT wellicht niet heel aantrekkelijk en zijn er andere interventies voor bewegen
zoals aërobe training die eveneens effect hebben op de ventilatie en spierkracht van de
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Aanbeveling 21

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut, in samenwerking met de ergotherapeut en
revalidatiearts en/of instrumentmaker, hulpmiddelen adviseert waarbij een proefsessie
wordt gepland om het hulpmiddel uit te proberen. De praktijk wijst uit dat het hierbij
vooral gaat om ondersteuning van het hoofd bij zwakte van de extensoren en onder-
steuning van het glenohumerale gewricht of voorzieningen, loophulpmiddelen en hulp-
middelen ter bevordering van de bedmobiliteit, zit en ligcomfort.
Sommige hulpmiddelen hebben niet het gewenste draagcomfort, waardoor de patiënt
afziet van gebruik.



ademhalingsspieren. Bij de keuze voor IMT is het van belang de dosering regelmatig te
evalueren gezien de aard van de progressie van de aandoening waardoor mogelijk over-
belasting optreedt. Het is niet duidelijk of overbelasting schadelijke effecten heeft op de
ademhalingsspieren, het is in ieder geval niet wenselijk om in een dergelijke situatie er-
voor te zorgen dat de patiënt meer ademarbeid moet leveren.
De literatuursearch van deze richtlijn is tot het 1e kwartaal van 2011 uitgevoerd echter de
bevindingen van Pinto hebben de conclusie van deze vraag veranderd vandaar dat dit ar-
tikel toch is geincludeerd in deze richtlijn.

Vraag 23
Welke fysiotherapeutische interventies zijn er mogelijk op het gebied van trainen van
de ademhalingsspieren?

Conclusie
Niveau 2: Er is onvoldoende bewijs dat het trainen van inspiratoire spierkracht met een in-
spiratie weerstandtrainer (IMT) effectief is bij patiënten met ALS.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Cheach 2009, Pinto 2012).

Niveau 3: Er is onvoldoende bewijs voor diafragma training bij patiënten met ALS.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Nardin 2008).

Niveau 4 De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeutische interventies op het gebied
van ademhalingsspieren zich alleen moeten richten op trainen van de inademingspieren.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Het trainen van de uitademingspieren met behulp van een PEP-apparaat is bij een kleine
groep kinderen met Duchenne en SMA effectief gebleken (Gozal 1999) evenals bij patiën-
ten met een dwarslaesie in een recente randomised clinical trial (Roth 2010). De studie
van Nardin (2008) bij patiënten met ALS is een ongecontroleerde studie van acht proef-
personen. De werkgroepleden zijn van mening dat het trainen van de uitademingsspieren
bij patiënten met ALS bijvoorbeeld met een PEP-apparaatje, gezien de onduidelijkheden
en controversie op dit gebied, eerst nader onderzocht moet worden bij patiënten met ALS
alvorens dit als aanbeveling op te nemen. (bij het gebruik van een PEP apparaat zijn er
twee toepassingsmogelijkheden, naast het trainen van de uitademingsspieren kan een
PEP gebruikt worden bij het mobiliseren van sputum, zie ook Vraag 28).

26

M
ul
tid

is
ci
pl
in
ai
re
 r
ic
ht
lij
n 
A
LS

Fy
si
o
th
er
ap
ie
 A
an
b
ev
el
in
g
en

Aanbeveling 22

De fysiotherapeut van het ALS-team kan overwegen IMT bij een patiënt met voldoende
respiratoire functie (FVC>70%; MIP en/of MEP>50%) en achteruitgang in lichamelijke
functie toe te passen. Het is belangrijk dat regelmatig evaluatie van de dosering van de
IMT plaatsvindt door de fysiotherapeut van het ALS-team om overbelasting te voorkomen.



Vraag 24
Wanneer is airstacken geïndiceerd bij patiënten met ALS?
Zie link “protocol airstacken”

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een PCF<270 L/min een verhoogd risico geeft op het
verkrijgen van respiratoire complicaties en dat een FVC>1,5 L of 50% voorspelde FVC
nodig is voor een adequate hoest. Het lijkt aangewezen dit moment te gebruiken als indi-
catie voor airstacken. Voor patiënten met recidiverende luchtweginfecties geldt een PCF
<300L/min omdat tijdens een luchtweginfectie de PCF daalt tot 160L/min. hetgeen de
kans op respiratoir falen vergroot.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Bach 2002 Melo 1999, Tzeng 2000).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de indicatie voor airstacken gesteld moet zijn
aan de hand van de hierboven vermelde respiratoire functietesten. De fysiotherapeut of
logopedist uit de 1e lijn stuurt de patiënt door naar een ALS-team.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Voor patiënten met Duchenne wordt in de American Thoracic Sociaty consensus statement
ook wel een correlatie van MEP>60cm H2O met een effectieve hoest gevonden. Gezien
de overeenkomsten in stoornissen in het ademhalingssyteem is dit mogelijk ook een indi-
cator voor patiënten met ALS.
De werkgroep is van mening dat het aanleren van de techniek airstacken mogelijk al ge-
start kan worden als er een duidelijke achteruitgang in de respiratoire functie te merken is.
Gregory (2007) en Senent (2011) stellen dat het uitleggen en instrueren van airstacken
een fysiotherapeutische aangelegenheid is, op dit gebied kunnen de afbakening van taken
per werksetting van het ALS-team verschillen.
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Aanbeveling 23

De fysiotherapeut van het ALS-team kan overwegen IMT bij een patiënt met voldoende
respiratoire functie (FVC>70%; MIP en/of MEP>50%) toe te passen.
Terughoudendheid is geboden met Diafragma training, trainen van de uitademingsspie-
ren en de hoestkracht.

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/04/10-Fysiotherapie-Bijlagen-kleur.bewerkt-2.pdf


Vraag 25
Zijn er contra-indicaties voor airstacken?

Conclusie 
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de volgende factoren contra-indicatie’s zijn voor air-
stacken bij patiënten met ALS:

• Ernstige bulbaire dysfunctie.

• Comorbiditeit als: chronische longlijden bijv. ernstige COPD, Astma, CF, bronchiëcta-
sieën, recente lobectomie, pneumorragie (ophoesten van bloed en bloed gekleurd
sputum, recente pneumothorax of barotrauma.

• Misselijkheid.

• Acute pneumonie.

• Beperkte instrueerbaarheid van de patiënt.

• Indien een patiënt een opgeblazen trachea cuff heeft bij tracheotomie patiënten (indien
patienten een tracheotostoma hebben is er sprake van een Voorbehouden handeling).

• (Verhoogde intracraniele druk, tevens aanwezigheid van ventrikel drains).

• (Verlaagd bewustzijn/onvermogen tot communiceren).

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Westermann 2005), (Le Blanc 2007).
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Het verdient aanbeveling om als fysiotherapeut van een ALS-team te starten met air-
stacken bij patiënten met ALS wanneer:
• PCF<275l/min spontaan,

óf 
• PCF<300l/min bij recidiverende luchtweginfecties,

óf 
• VC<50% van voorspeld of FVC>1,5L.

Wanneer bij ademhalingsregistraties blijkt dat de patiënt een duidelijke achteruitgang in
de respiratoire functie heeft kan het airstacken eerder aangeleerd worden dan de ge-
noemde grenswaarden.

Aanbeveling 25

Het wordt aanbevolen om als fysiotherapeut van het ALS-team bij de overweging om te
starten met airstacken bij patiënten met intrinsiek longlijden zoals COPD, bronchiectasieën,
astma e.d, of wanneer patiënten last hebben van overvloedig secreet, zorgvuldige analyse
van de hoeveelheid van sputum en de aanwezige risico’s te inventariseren. Hiervoor is over-
leg met een longarts/intensivist/CTB nodig. De arts stelt dan de indicatie vast. Indien er
sprake is van (ernstige) bulbaire dysfuctie wordt met de logopedist samengewerkt.
Zie ook Bijlage 4 Zie link “Protocol airstacken”

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/04/10-Fysiotherapie-Bijlagen-kleur.bewerkt-2.pdf
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/04/10-Fysiotherapie-Bijlagen-kleur.bewerkt-2.pdf


Vraag 26
Welke overige disciplines moeten altijd betrokken worden bij de indicatie en instructie
voor airstacken?

Conclusie 
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de numerieke beoordelingsschaal “slikken” van de ALS
Severity Scale (ALSSS), op snelle wijze goede informatie geeft over de functionele status
van de slikfunctie. De logopedist gebruikt deze schaal in dysfagie-onderzoek. De logope-
dist kan de mate van bulbaire dysfunctie en eventueel daaraan gekoppeld de mate van
veiligheid van de slikfunctie bepalen (Score ALSSS zes-vijf gevaar voor aspiratie).

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Hille l. 1989).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat voor patiënten met ALS met bulbaire dysfunctie
of dysfagie waarbij de indicatie voor airstacken gesteld is, het van toegevoegde waarde is
om dit samen met de logopedist uit te voeren.

D: Mening van de werkgroep.

Niveau 4: Experts zijn van mening dat het nuttig kan zijn dat de fysiotherapeut en logope-
dist moeten samenwerken wanneer het gaat om stimuleren van diafragmafunctie en de
intercostale spieren tijdens ademing en spreken.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Corcia 2008).

Vraag 27
Wat zijn de behandelmogelijkheden om atelectase te voorkomen?

Conclusie 
Niveau 2: Het is aannemelijk dat het voorkomen van atelectase samenhangt met een goede
“klaring” van secreet en een hoge PCF. Eveneens is vastgesteld dat een behoud van de long
compliance belangrijk is voor het handhaven van voldoende PCF. Het bereiken van de maxi-
male insufflatie capaciteit middels airstacken lijkt hiervoor de meest aangewezen techniek.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Brito 2009, Kang 2000), C (Bach 2007).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat indien airstacken niet mogelijk is, bewegen, het
regelmatig veranderen en positionering van lichaamshouding en (inspiratoire) ademha-
lingsoefeningen van (preventief) nut zijn bij het voorkomen van atelectasen.

Overige overwegingen
Deze onderzoeken hebben alle plaatsgevonden bij patiënten met Duchenne, maar worden
internationaal ook als bewijslast voor patiënten met ALS gebruikt.
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Aanbeveling 26

Het verdient aanbeveling dat bij de indicatiestelling voor airstacken bij patiënten met
bulbaire dysfunctie en dysfagie de logopedist in consult gevraagd wordt.



Vraag 28
Wat is de beste behandeling van sputumevacuatie?
De gevonden technieken zullen hierna afzonderlijk worden besproken met specifieke
aanbevelingen. Algemene aanbevelingen worden aan het einde van de verschillende
interventies gegeven en zijn ingedeeld naar mogelijkheden volgens 1e, 2e en 3e lijn.

Mechanische Insufflatie/Exsufflatie (MI-E)

Conclusie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat mechanische insufflatie/exsufflatie (Hoestmachines) een
“klaring”sessie bespoedigt; een verhoging van de PCF geeft boven meer conventionele
respiratoire therapie zoals ACBT en manuele compressie bij neuromusculaire patiënten
(waaronder ALS).

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Senent 2010, Chatwin 2003).

Niveau 2: Het is aannemelijk dat mechanische insufflatie/exsufflatie bij patiënten met ALS
met bulbaire dysfunctie en een PCF<2,7L geen stijging van de PCF geeft.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Sacho 2004, Mustfa 2003).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat mechanische insufflatie/exsufflatie, bij patiënten met een
milde longfunctiebeperking, geen toegevoegde waarde heeft boven manueel geassis-
teerd hoesten behalve tijdens een acute respiratoire aandoening.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Sancho 2004).

Niveau 4: De werkgroep is van mening mechanische insufflatie/exsufflatie alleen toegepast
kan worden door gespecialiseerde centra die kennis hebben met deze apparatuur. MI-E
wordt door het Centrum voor Thuisbeademing genoemd als een risicovolle handeling.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Bij patiënten met bulbaire ALS en een PCF<2,7 L is het belangrijk om na te gaan in hoe-
verre de patiënt nog mogelijkheden heeft om de stembanden voldoende te sluiten of een
Vasalva manouvre kan uitvoeren en in hoeverre er sprake is van pharyngeale zwakte (naast
de gemeten PCF) (in overleg met de logopedie) om kans op het eventueel optreden van dy-
namische totale of partiële collaps van de bovenste luchtwegen in kaart te brengen.
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Het wordt aanbevolen om als fysiotherapeut van een ALS-team airstacken toe te passen
met als doelstellingen: verbeteren van de hoestkracht, behouden van de longcompliantie
en het voorkomen van atelectasen.
Indien airstacken niet mogelijk is kunnen als alternatief bewegen, het regelmatig veran-
deren en positionering van lichaamshouding en (inspiratoire) ademhalingsoefeningen
nuttig zijn bij het voorkomen van atelectasen.



Airstacken

Conclusie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat airstacken met abdominale compressie bij de expiratie het
hoesten ondersteunt en leidt tot een hogere PCF, meer dan de technieken afzonderlijk bij
neuromusculaire aandoeningen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Brito 2009, Toussaint 2009, Ishikawa 2008).

Niveau 2: Het is aannemelijk dat mechanische insufflatie/exsufflatie (hoestmachines) tot
een hogere PCF leidt dan airstacken met manueel geassisteerd hoesten.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Senent 2010).

High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO)

Conclusie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO) een po-
sitief effect heeft op de mate van vermoeidheid en het gevoel van “buiten adem zijn” bij
patiënten met ALS. HFCWO lijkt bovendien veilig te zijn bij patiënten met ALS en wordt
goed getolereerd.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Lange 2006).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO)
alleen toegepast kan worden door gespecialiseerde centra omdat HFCWO geen invloed
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Het gebruik van MI-E behoort in Nederland niet tot “usual care” en moet daarom alleen
door hierin gespecialiseerde centra worden uitgevoerd.
Het wordt afgeraden om MI-E toe te passen bij patiënten met milde longfunctiebeper-
kingen, maar andere “klaringstechnieken” zoals ACBT in combinatie met manueel on-
dersteund hoesten (comprimeren).
Toepassing van mechanische insufflatie/exsufflatie bij stabiele niet bulbaire patiënten
met ALS met een PCF<2,7L kan worden overwogen. In verband met de veiligheid moet
beoordeeld worden of de patiënt nog mogelijkheden heeft om de stembanden vol-
doende te sluiten of een Vasalva manouvre kan uitvoeren en in hoeverre er sprake is
van pharyngeale zwakte.
Zie ook Bijlage 5.

Aanbeveling 28b

Het wordt aanbevolen om airstacken met manuele compressie toe te passen om het
hoesten te ondersteunen.

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/04/10-Fysiotherapie-Bijlagen-kleur.bewerkt-2.pdf


heeft op de hoestefficientie en de patiënt mogelijk na de behandeling endotracheaal zal
moeten worden uitgezogen of andere interventies die de respiratie ondersteunen. HFCWO
kan daarom beschouwd worden als een risicovolle handeling.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Een pilot studie van acht patiënten met ALS naar High Frequency Chest Wall Oscillation
(HFCWO) vond geen toegevoegde waarde op alle uitkomstmaten, echter de RCT is van
veel hogere methodologische kwaliteit vandaar dat de pilot-studie (Chaisson 2006) niet in
de conclusie wordt meegenomen.

Intrapulmonaire Percussie Ventilatie (IPV)

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat Intrapulmonaire Percussie Ventilatie mogelijk
toegepast kan worden bij het mobiliseren van perifeer sputum bij patiënten met ALS, mits
er apparatuur aanwezig is om het sputum uit de longen te verwijderen.

D: Mening van de werkgroep.

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat Intrapulmonaire Percussie Ventilatie (IPV) alleen
toegepast kan worden door gespecialiseerde centra die kennis hebben met deze appara-
tuur. IPV kan beschouwd worden als een risicovolle handeling.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Toussaint et al (2003) concludeerde in een pilot studie van acht patiënten met Duchenne
(tracheostomaal beademd) dat IPV een veilige methode is en waarmee gesuggereerd kan
worden dat IPV een verhoging van de effectiviteit van andere “klaringstechnieken” van mucus
kan ondersteunen. De patiënten werden na de behandeling tracheostomaal uitgezogen.
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Aanbeveling 28c

Het is te overwegen om, onder gecontroleerde omstandigheden, dat wil zeggen met de
mogelijkheid om de patiënt acuut respiratoir te ondersteunen (uitzuigen e.d.), High Fre-
quency Chest Wall Oscillation (HFCWO) toe te passen bij patiënten met ALS met veel
secreet. Deze aanbeveling is op basis van één studie en heeft bij de behandelaars van
patiënten met ALS in Nederland geen bekendheid en moet daarom alleen door hierin
gespecialiseerde centra uitgevoerd worden.
HFCWO heeft geen invloed op de hoestefficiëntie. Er moet dus bij patiënten met onvol-
doende hoestkracht bekeken worden of de patiënt door middel van technieken, zoals
ACBT of Manueel ondersteund hoesten, de mucus kan klaren, zoniet, dan moet er geke-
ken worden of MI-E een optie is of zal de patiënt zonodig uitgezogen moeten worden.



Active Cycle of breathing techniques (ACBT)

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de veel gebruikte Active Cycle of breathing
techniques (Pryor & Webber 1979 1998) gebruikt kan worden bij het mobiliseren en klaren
van sputum. De cyclus is flexibel en kan aangepast worden aan het individu.
Eveneens kan het ACBT goed gecombineerd worden met andere technieken, zoals air-
stacken en gebruik van Positieve Expiratoire drukapparaten (PEP).

D: Mening van de werkgroep.

FET: Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Ishii 2004).

Algemene aanbevelingen

Toepassing in 1e en 3e lijn:

• Aanbevolen wordt om het ACBT te gebruiken bij het mobiliseren en klaren van sputum.
Wanneer airstacken is geinstrueerd door de fysiotherapeut van het ALS-team kan dit
aan de ACBT cyclus gekoppeld worden (stap 2 Thoracic Expansion Exercises).

• Aanvullend bij (veel) perifeer sputum kan een PEP apparaatje na het airstacken gebruikt
worden om het mucus verder te mobiliseren. De fysiotherapeut van het ALS-team zal
deze behandeling inzetten en coachen.
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Aanbeveling 28d

Overwogen kan worden IPV toe te passen bij het mobiliseren van perifeer muscus bij
patiënten met ALS eventueel in combinatie met mechanische in-exsufflatie bij patiënten
met onvoldoende hoestkracht. Het gebruik van IPV behoort in Nederland niet tot “usual
care” en moet daarom alleen door hierin gespecialiseerde centra worden uitgevoerd.

Aanbeveling 28e

Aanbevolen wordt om het ACBT te gebruiken als uitgangspunt voor ademhalingsoefe-
ningen. Tijdens de cyclus kunnen combinaties worden gemaakt met andere technieken
die het best passen bij de individuele patiënt. Dit dient te worden vastgesteld op basis
van de beoordeling van de hoestkracht, al dan niet aanwezigheid van sputum, al dan
niet aanwezigheid van bulbaire zwakte en de technieken die de patiënt kan uitvoeren.
Het gebruik van een PEP-apparaatje kan goed gecombineerd worden met het ACBT bij
(bulbaire) patiënten met ALS wanneer de patiënt voornamelijk last heeft van veel peri-
feer sputum (bij gebruik van een PEP apparaat zijn er 2 toepassingsmogelijkheden, de
bedoeling is hier het sputum te mobiliseren, zie ook Vraag 23).
Zie ook Bijlage 6.

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/04/10-Fysiotherapie-Bijlagen-kleur.bewerkt-2.pdf


Toepassing in 2e lijn:

Criterium: Met mogelijkheid tot begeleiding van een intensive care verpleegkundige of in-
tensivist in ieder geval met betrekking tot endotracheaal uitzuigen.
• Het wordt aanbevolen om mechanische insufflatie/exsufflatie bij stabiele niet bulbaire pa-

tiënten met ALS toe te passen met een PCF<2,7L om een verhoging van PCF te genere-
ren en daarmee de “klaring”sessie te bespoedingen. In verband met de veiligheid moet
beoordeeld worden of de patiënt nog mogelijkheden heeft om de stembanden voldoende
te sluiten of een Vasalva manouvre kan uitvoeren en in hoeverre er sprake is van pharyn-
geale zwakte.

• Het is te overwegen om, High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO) toe te passen
bij patiënten met ALS met veel secreet. HFCWO heeft geen invloed op de hoestefficiën-
tie. Er moet dus bij patiënten met onvoldoende hoestkracht bekeken worden of de pa-
tiënt door middel van technieken, zoals ACBT of Manueel ondersteund hoesten, de
mucus kan klaren, zoniet, dan moet er gekeken worden of MI-E een optie is of zal de
patiënt zonodig uitgezogen moeten worden.

• Het verdient aanbeveling om IPV toe te passen bij mobiliseren van perifeer muscus bij
patiënten met ALS eventueel in combinatie met mechanische in/exsufflatie bij patiënten
met onvoldoende hoestkracht.

Vraag 29
Op welke wijze kan de fysiotherapeut rekening houden met de invloed van medicatie?

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat indien de patiënt medicatie gebruikt, de fysio-
therapeut het tijdstip van de ademhalingsoefeningen met name gericht op sputumevacuatie
aanpast aan de optimale werktijd van de medicatie.

• Mucolytica: circa 15 voor de ademhalingsoefeningen.

• Antibiotica (via inhalatie): na toepassen van de ademhalingsoefeningen.

• Ontstekingsremmers: na toepassen van de ademhalingsoefeningen.

D: Mening van de werkgroep.

34

M
ul
tid

is
ci
pl
in
ai
re
 r
ic
ht
lij
n 
A
LS

Fy
si
o
th
er
ap
ie
 A
an
b
ev
el
in
g
en

Aanbeveling 29

Het verdient aanbeveling te informeren of de patiënt medicatie gebruikt met betrekking
tot het respiratoire systeem en hierop het behandeltijdstip aan te passen.



Vraag 30
Wat voor rol spelen mantelzorgers bij de behandeling van ademhalingsproblemen?

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat mantelzorgers een cruciale rol spelen bij de
behandeling van ademhalingsproblemen en moeten, indien mogelijk, worden betrokken
bij de behandeling. Daarnaast moeten zij geschoold worden in technieken gericht op spu-
tumevacuatie zoals manueel ondersteund hoesten.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
De beslissing om de mantelzorgers te instrueren moet plaatsvinden op basis van de aan-
bevelingen van het behandelteam.

Inspanningsintolerantie (vermoeibaarheid)

Vraag 31
Zijn er fysiotherapeutische interventies voor het verminderen van vermoeidheids-
klachten bij patiënten met ALS?

Conclusie 
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een matig intensief oefenprogramma geen verergering
geeft van vermoeidheid bij patiënten met ALS; in een studie vond men zelfs meer ver-
moeidheidsklachten in de controle groep maar dit was niet statistisch significant.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Dal Bello-Haas 2007, Drory 2001).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut samen met de ergotherapeut
een analyse kan maken van de activiteiten van de patiënt. De fysiotherapeut moet beoor-
delen of de patiënt efficiënte strategieën uitvoert tijdens het uitvoeren van activiteiten
(zoals transfers) en deze waar nodig aanpast.

D: Mening van de werkgroep.

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het de taak van de fysiotherapeut is om patiënten
te informeren en adviseren met betrekking tot het nut van bewegen en de gevolgen van
afnemende mobiliteit.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 30

Het wordt aanbevolen om de mantelzorgers van de patiënt te betrekken bij de behan-
deling van ademhalingsproblemen met name gericht op sputumevacuatie, zoals ACBT
met manueel ondersteund hoesten, maar ook bij het airstacken.



Vraag 32
Op welke wijze kan de fysiotherapeut rekening houden met vermoeidheidsklachten
van patiënten met ALS? 

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat er geen interventies aan de patiënt moeten
worden aangeboden die een toename van vermoeidheidsklachten geven, daar vermoeid-
heid bij ALS nauw samenhangt met de te ervaren kwaliteit van leven (Lou 2003).

D: Mening van de werkgroep.

Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies

Vraag 33
Welke fysiotherapeutische interventies worden aanbevolen met betrekking tot be-
handeling van functiestoornissen van het bewegingssysteem of aan beweging ver-
wante functies?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een gewicht-ondersteunend programma op een loop-
band positieve effecten heeft op de loopafstand, loopsnelheid en paslengte.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Sanjak 2010).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat interventies met betrekking tot het domein functie-
stoornissen van het bewegingssysteem of aan beweging verwante functies zijn:

• Range of motion oefeningen ter behoud van de gewrichtsmobiliteit (zowel actief als passief).
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Aanbeveling 32

Het wordt aanbevolen geen intensieve oefenprogramma’s aan te bieden die vermoeid-
heidsklachten veroorzaken.
Verder moet bij het inzetten van een interventie de frequentie van behandelen niet te
hoog liggen.

Aanbeveling 31

• De fysiotherapeut kan overwegen om een matig intensief oefenprogramma in te zet-
ten als interventie bij vermoeidheidsklachten wanneer er sprake is van “disuse” bij de
patiënt. Het oefenprogramma moet gesuperviseerd plaatsvinden zodat het effect
goed gemonitord kan worden en negatieve effecten van een dergelijk programma
gesignaleerd kunnen worden.

• De fysiotherapeut kan, samen met de ergotherapie, de patiënt compensatie strate-
gieën aanleren voor het uitvoeren van activiteiten.

• De fysiotherapeut geeft informatie en advies over het nut van bewegen.



• Actieve of passieve technieken ter behoud van spierlengte en ter voorkoming van spier-
krampen.

• Aërobe training ter behoud van cardiopulmonale fitheid.

• Hydrotherapie ter reducering van klachten van spasticiteit en behoud van gewrichts-
mobiliteit.

• Spierversterkende oefeningen gericht op krachtuithoudingsvermogen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Lui 2009, Rocha 2005, Simmons 2005, Peruzzi 1996).

Vraag 34
Wat is de waarde van aërobe training?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een aëroob oefenprogramma (10-15 minuten op een
loopband) een positief effect heeft mits met een BIPAP de oxygenatie gewaarborgd blijft
en wanneer er minimaal een spierkracht van MRC 3 aanwezig is.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Pinto 1999).

Niveau 4: Experts zijn van mening dat een aëroob oefenprogramma in de vroege fase van
de aandoening en wanneer de patiënt voldoende spierkracht heeft (>MRC 3) en geen te-
kenen van ernstige respiratoire spierzwakte vertoont, mogelijk zinvol is ter behoud van de
cardio-respiratoire fitheid.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dal Bello-Haas 1998, Peruzzi 1996).

Overige overwegingen
De laatste tien jaar is er meer en meer bewijs gekomen voor de effectiviteit van aërobe
trainingsprogramma’s bij neuromusculaire aandoeningen. Een systematische review
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Aanbeveling 33

De fysiotherapeut kan overwegen om met betrekking tot het domein functiestoornissen
van het bewegingssysteem of aan beweging verwante functies te kiezen uit de vol-
gende interventies:

• Range of motion oefeningen ter behoud van de gewrichtsmobiliteit (zowel actief als
passief).

• Actieve of  passieve technieken ter behoud van spierlengte en ter voorkoming van
spierkrampen.

• Aërobe training ter behoud van cardiopulmonale fitheid (vooral in de vroege fase van
de aandoening; wanneer de patiënt zelfstandig functioneert).

• Hydrotherapie ter reducering van klachten van spasticiteit en behoud van gewrichts-
mobiliteit.

• Spierversterkende oefeningen gericht op krachtuithoudingsvermogen.



(Cup 2007) vond onder andere bewijs voor effectiviteit van een aëroob oefenprogramma
bij spierziekten. Ook bij ALS wordt hier momenteel onderzoek naar gedaan maar is ten
tijde van het schrijven van deze richtlijn nog niet gepubliceerd.

Vraag 35
Wat is de waarde van actieve oefentherapie gericht op contractuurpreventie en ter
behandeling van spasticiteit?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een matig intensief oefenprogramma na drie maanden
een positief effect heeft op de mate van spasticiteit.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Drory 2001).

Overige overwegingen
In de vroege fase van de aandoening is een matig intensief oefenprogramma wellicht mo-
gelijk. Echter naarmate de belastbaarheid van de patiënt verandert wordt medicamen-
teuze behandeling door de (revalidatie)arts met bijvoorbeeld Baclofen of Botuline als
gangbare interventie toegepast.

38

M
ul
tid

is
ci
pl
in
ai
re
 r
ic
ht
lij
n 
A
LS

Fy
si
o
th
er
ap
ie
 A
an
b
ev
el
in
g
en

Aanbevelingen

De fysiotherapeut kan overwegen een gesuperviseerd aëroob oefenprogramma voor te
stellen of om adviezen te geven waarmee de patiënt zelfstandig zijn fysieke fitheid kan
behouden mits de patiënt nog voldoende respiratoire functie heeft en voldoende spier-
kracht (>MRC 3) bezit.

Aanbeveling 35

Het wordt aanbevolen, wanneer de patiënt nog voldoende spierkracht heeft en geen
beperkingen in mobiliteit heeft van gewrichten die het uitvoeren van oefeningen kunnen
hinderen, een matig intensief actief oefenprogramma op te stellen dat de patiënt zelf-
standig thuis kan uitvoeren met als doelstelling: het verminderen van spasticiteit, het op
lengte houden van musculatuur en het behouden van de gewrichtmobiliteit. Voor pa-
tiënten met spasticiteit kan het prettig zijn om deze oefenprogramma’s in een vorm van
hydrotherapie uit te voeren.



Vraag 36
Wat is de waarde van balanstraining?

Conclusie 
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de loopvaardigheid bij patiënten met ALS met name af-
hangt van de spierkracht van de onderste extremiteiten.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Jette 1999, Slavin 1998).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat er bij patiënten met ALS instabiliteit in het lopen wordt
gevonden. Het is in dit onderzoek niet bevestigd dat er een relatie is met spierzwakte, er
werd ook een toename van verandering van het loopritme (variantie en fluctuatie dyna-
miek; verandering in schrede tijd van de ene schrede ten opzichte van de anderen, onaf-
hankelijk van de variante) gezien bij patiënten met een vrijwel normale loopsnelheid.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Hausdorff 2000).

Vraag 37
Wat is de waarde van passieve mobilisaties van de extremiteiten?

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat passieve mobilisaties zinvol zijn ter voorkoming van
contractuurvorming.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dal Bello-Haas 1998, Peruzzi 1996).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de techniek (kortdurende) passieve mobilisaties
(doorbewegen) onvoldoende werkzaam is bij de preventie en behandeling van contracturen.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
De effectiviteit van passief mobiliseren, “doorbewegen” of “stretching” in de literatuur ge-
noemd, staat al enige jaren ter discussie. Harvey (2011) stelt dat er geen effect te ver-
wachten is op gewrichtsmobiliteit wanneer er minder dan 30 minuten per dag (per spier)
wordt bewogen bij patiënten met een dwarslaesie. Voorgesteld wordt dat, wanneer er lan-
ger dan 30 minuten mobilisatietechnieken moeten worden toegepast, men hier beter een
spalk of orthese voor kan gebruiken.
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Aanbeveling 36

Het wordt aanbevolen dat, indien er sprake is van balansproblemen bij de patiënt, een
aantal sessies balanstraining te geven en het effect daarvan te effectueren. Parallel
daaraan moet worden beoordeeld of er aanwijzingen zijn voor een verhoogd valrisico
en of er naast balanstraining ook het gebruik van hulpmiddelen en orthesen moet wor-
den geadviseerd.
Zie ook Vraag 40 en 41.



Ook wordt in een recente Cochrane review (Katalinic 2011) geen klinisch relevant effect ge-
vonden van “stretching” op gewrichtsmobiliteit, pijn, spasticiteit, beperkingen in activiteiten
en participatie en kwaliteit van leven bij patiënten met een neurologische aandoening.
Naast deze bevindingen zijn er ervaringen uit het werkveld die aangeven aan dat patiënten
met ALS bewegen als zeer prettig ervaren. Het gaat hierbij vooral om het bewegen wat
deze patienten zelf niet meer kunnen als gevolg van spierzwakte. Ook kan het in sommige
gevallen leiden tot tijdelijk makkelijker bewegen waardoor passieve mobilisaties kunnen
bijdragen aan de kwaliteit van leven van de patiënt. Daarnaast zijn er soms praktische
en/of financiële redenen waardoor de patiënt niet (kan) kiezen voor langdurige mobilisa-
tietechnieken.
De fysiotherapeut kan ervoor kiezen de mantelzorgers te instrueren en te trainen in mobi-
lisatietechnieken wanneer de situatie dit toelaat.

Vraag 38
Wat is de waarde van massage?

Conclusie 
Niveau 4: Experts zijn van mening dat massage, mogelijk een (tijdelijke) meerwaarde heeft
in de klachten die de patiënt ervaart als gevolg van spasticiteit of pijn, vooral wanneer on-
gewenste bijwerkingen van medicatie een rol spelen.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Blatzheim 2009).
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Aanbeveling 37

• De fysiotherapeut kan overwegen om passieve mobilisaties, als één van de interven-
ties, toe te passen ter voorkoming van contracturen.

• Het wordt aanbevolen om te analyseren hoe langdurige mobilisaties in het dagelijks
leven geïntegreerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld aan het
gebruik van een zogenaamde sta-unit, of een passieve zit/ligfiets.

• Het wordt aanbevolen om hierbij met name te kijken naar positionering tijdens het
zitten in de (rol)stoel en de houding in bed (tezamen met de ergotherapeut) tevens
wordt de patiënt geadviseerd regelmatig van houding te wisselen.

• Het wordt aanbevolen om bij langer bestaande (pijn) klachten als gevolg van (drei-
gende) contracturen te overleggen met de coördinerend medicus over het gebruik
van additionele therapieën (zoals het gebruik van medicatie of een intra-articulaire in-
jectie bijvoorbeeld bij een “capsulitis” van de schouder).

Aanbeveling 38

De fysiotherapeut kan massage gebruiken als interventie bij klachten aan het bewegings-
apparaat, indien dit ten opzichte van of samen met andere middelen een meerwaarde
is voor de kwaliteit van leven.



Functies van huid en verwante structuren

Vraag 39
Wat is de waarde van manuele lymfdrainage bij de behandeling van oedeem bij pa-
tiënten met ALS?

Conclusie
Niveau 3: Er is onvoldoende bewijs over de effectiviteit van manuele lymfdrainage bij de
behandeling van oedeem bij patiënten met ALS.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Clemens 2010).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat er over het algemeen sprake is van orthostatisch
oedeem als gevolg van een verminderde spierpomp en niet als gevolg van chronische
veneuze insufficiëntie. Meestal leidt oedeem niet tot pijnklachten of discomfort. Conserva-
tieve technieken zoals elevatie en wisselen van positie van lichaamsdelen lijken in eerste
instantie voldoende effectief. Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar met betrek-
king tot Medical Taping®.
Wanneer er twijfel ontstaat over de aanwezigheid van chronische veneuze insufficiëntie
kan een consult door een oedeemtherapeut nuttig zijn.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
In de studie van Clemens (2010) werden 90 patiënten retrospectief geïncludeerd en twee
daarvan hadden ALS. De patiënten werden voor en achteraf gemeten, er werden geen
subgroepen gemaakt en vergeleken. Dit leidde ertoe dat patiënten met kanker vergeleken
werden met de patiënten met ALS. Bij patiënten met kanker is er wel sprake van lymfoe-
deem en dus is de pathogenese van een heel andere oorzaak.
Behandeling van oedeem kan op locaties niet tot het domein van de fysiotherapeut beho-
ren maar tot het domein van de revalidatiearts of verpleegkundige.
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Aanbeveling 39

Terughoudend is geboden met het gebruik van manuele lymfdrainage bij patiënten met ALS.
Conservatieve technieken zoals elevatie en wisselen van positie van lichaamsdelen lijken
in eerste instantie voldoende effectief.



Activiteiten en participatie
Mobiliteit

Vraag 40
Wat is de meerwaarde van (loop-) hulpmiddelen en orthesen bij de behandeling van
patiënten met ALS?

Conclusie 
Niveau 4: Experts zijn van mening dat er een meerwaarde is voor het gebruik van loop-
hulpmiddelen en orthesen bij de behandeling van patiënten met ALS. Uit de literatuur bij
andere neuromusculaire aandoeningen zoals Polio en Duchenne blijkt dat er veel verschil
is in het voorgeschreven type orthese. Wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van
een loophulpmiddel of (type)orthese bij patiënten met ALS is niet beschikbaar.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dal Bello-Haas 1998, Lewis 2007, Morris 2006,
Rocha 2005, Simmons 2005, Francis 1999, Peruzzi 1996).

Overige overwegingen
Gezien de snelle progressie van de ziekte ALS gaat de voorkeur van orthese uit naar een
type dat snel leverbaar is.

Vraag 41
Is er een meerwaarde voor valtraining?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat vallen bij patiënten met ALS primair veroorzaakt
wordt als gevolg van spierzwakte van de onderste extremiteiten en veelal voorkomt bij
een overgangsfase (bijvoorbeeld van een situatie onafhankelijk functioneren met hulpmid-
delen naar afhankelijk zijn van hulpmiddelen bij het functioneren). (zie ook Vraag 34,35 en 36).
Gezien de snelle progressie van de ziekte ALS lijkt het aanleren en automatiseren van
nieuwe valtechnieken in de praktijk meestal niet haalbaar voor de meeste patiënten.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 40

• Aanbevolen wordt om hulpmiddelen voor het lopen en het uitvoeren van transfers
zoals een rollator, stok of (hoge) draaischijf in de behandeling/begeleiding van pa-
tiënten met ALS te adviseren.

• Orthesen worden aanbevolen in overleg met de revalidatiearts en/of ergotherapeut.
Belangrijke overwegingen hierbij zijn het draagcomfort voor de patiënt en de toege-
voegde waarde van de orthese zoals verminderen van pijnklachten, maar ook het
verbeteren van de stabiliteit van het lopen door middel van een enkel-voet orthese.



Overige overwegingen
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de effecten van valpreventieprogramma’s of de ef-
fectiviteit van (judo)technieken om letsel als gevolg van een val bij patiënten met ALS te
voorkomen dan wel te beperken. Het blijkt dat een oefenprogramma gericht op kracht en
uithoudingsvermogen in veel gevallen een van de effectiefste onderdelen is van een val-
trainings-programma. Valtechnieken zijn tot op heden alleen onderzocht in laboratoriums-
ituatie en zijn niet geëffectueerd in het dagelijks leven.

Behandeling: Tussentijdse evaluatie

Vraag 42
Wanneer vindt welke informatie-uitwisseling plaats tussen fysiotherapeut en verwijzer?

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat berichtgeving, hetzij mondeling (tijdens een
multidisciplinair overleg) danwel schriftelijk aan de verwijzer minimaal éénmaal per drie
maanden moet plaatsvinden, gezien de snelle progressie van de aandoening. Indien de
patiënt in de 1e lijn wordt behandeld stuurt de fysiotherapeut dit verslag op, of doet mon-
deling verslag, per telefoon aan de behandelend fysiotherapeut van het ALS-team.

D: mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 41

Het wordt aanbevolen om vooral adviezen te geven omtrent de omgeving (thuissituatie)
van de patiënt en het (op tijd) inschakelen van hulpmiddelen, alsmede het oefenen van
bepaalde activiteiten zoals transfers, waarbij er kans is op een valincident, en oefenen
(samen met de mantelzorgers) van het veilig opstaan van de grond na een eventuele val.

Aanbeveling 42

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut minimaal één maal per drie maanden (mon-
deling of schriftelijk) rapporteert aan de verwijzer. In de rapportage vermeldt de fysiothe-
rapeut minimaal de ingezette interventies, de behandelperiode en frequentie, het effect
en de te verwachten prognose. Indien mogelijk, worden de resultaten van de behande-
ling ondersteund met resultaten uit onderzoek door middel van gebruikte meetinstru-
menten. Wanneer de patiënt in de 1e lijn wordt behandeld stuurt de fysiotherapeut dit
verslag op of doet mondeling verslag, per telefoon verslag aan de behandelend fysio-
therapeut van het ALS-team.



Vraag 43
Wat zijn indicaties voor doorverwijzing naar het CTB/longgeneeskunde?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de revalidatiearts de indicatie voor doorverwij-
zing naar het CTB/longgeneeskunde bepaalt. De revalidatiearts bepaalt dit in overleg met
de patiënt en mede op basis van de bevindingen die de revalidatiearts van de longarts of
de fysiotherapeut ontvangt. (zie ook bijlage 7 Indicatiekaart CTB)

D: mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Op dit moment is er een veldnorm ‘Chronische beademing’ (VCSA) in ontwikkeling waarin
criteria en indicaties voor doorverwijzing naar het CTB worden vastgesteld.

Vraag 44
Wanneer is terugkoppeling naar de huisarts/revalidatiearts van belang?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat terugkoppeling naar huisarts/revalidatiearts van
belang is:
• Wanneer de eerder genoemde “red flags” (vraag 18) worden waargenomen.

• Wanneer de eerder genoemde doelstelling (vraag 19) niet haalbaar blijkt.

• Wanneer er een indicatie is voor het inschakelen van andere disciplines.

• Wanneer de patiënt vragen heeft over keuzes rondom het levenseinde.

• Bij het beëindigen van de fysiotherapeutische behandeling.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
De logistiek is in Nederland op locatie niet overal hetzelfde, er kunnen situaties bestaan
wanneer een patiënt met ALS kennismaakt met (een deel van) het ALS-team, waarna een
keuze kan volgen hoe de patiënt verder behandeld wordt. Dit kan in de 1e lijn maar ook
verdere begeleiding bij het ALS-team of een combinatie van beide.
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Aanbeveling 43

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut van het ALS-team de revalidatiearts infor-
meert over de verrichte diagnostiek ten behoeve van respiratoire interventies. Zoals be-
sproken in vraag 18 is deze diagnostiek te gebruiken als hulpmiddel bij het stellen van
de indicatie voor non-invasieve beademing.

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/04/10-Fysiotherapie-Bijlagen-kleur.bewerkt-2.pdf


Vraag 45
Met welke frequentie is multidisciplinair overleg noodzakelijk?

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat minimaal éénmaal per drie maanden een multi-
disciplinair overleg noodzakelijk is.

D: mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
In Nederland zijn er op locatie veel verschillen hoe de zorg rond patiënten met ALS geor-
ganiseerd is, er is op sommige locaties gekozen voor eenmaal per zes weken maar er
wordt ook veelal onderling tussen de verschillende hulpverleners gecommuniceerd waar-
door er bij een snel progressief beloop de frequentie van overleggen aangepast wordt.

Vraag 46
Welke ICF domeinen/aandachtsgebieden dient de fysiotherapeut specifiek bij patiënten
met ALS periodiek te evalueren? En met welke instrumenten?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Timed-Up-en-Go test (TUG) vallen voorspelt bij pa-
tiënten met ALS.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Montes 2007).
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Aanbeveling 45

Gezien de snelle progressie van de aandoening wordt het aanbevolen om minimaal
éénmaal per drie maanden een multidisciplinair overleg te plannen zodat hulpverleners
kunnen anticiperen op de zorg die nodig is of in de nabije toekomst nodig zal worden.
Indien er sprake is van een mild of snel progressief beloop wordt aanbevolen de fre-
quentie hierop aan te passen.

Aanbeveling 44

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut een terugkoppeling geeft aan de huisarts
of revalidatiearts:

• Wanneer de eerder genoemde “red flags” (vraag 18) worden waargenomen.

• Wanneer de eerder genoemde doelstelling (vraag 19) niet haalbaar blijkt.

• Wanneer er een indicatie is voor het inschakelen van andere disciplines.

• Wanneer de patiënt vragen heeft over keuzes rondom het levenseinde.

• Bij het beëindigen van de fysiotherapeutische behandeling.



Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de tien meter looptest een eenvoudige maat is om
loopsnelheid te bepalen en dat dit een goede weergave is van functie van de onderste ex-
tremiteiten en loopvaardigheid bij patiënten met ALS.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Inam 2010).

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Manueel Muscle Testing (afgeleid van de Medical
Research Council: MRC schaal) de aangewezen manier is om spierkracht te meten bij pa-
tiënten met ALS mits er voldoende spiergroepen getest worden. Het meten van spier-
kracht is een betrouwbare maat om ziekte progressie te meten.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Great Lakes ALS Study Group 2003).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het zinvol is om de genoemde aandachtsge-
bieden periodiek te evalueren om reële behandeldoelen op te stellen en te evalueren of
de gestelde doelen nog wel haalbaar zijn. Door verandering van inzichten bij patiënt en fy-
siotherapeut kunnen andere prioriteiten worden gesteld.

D Mening van de werkgroep.

Niveau 4: Experts zijn van mening dat eenmaal per drie maanden een respiratoire evalua-
tie noodzakelijk is.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Corcia 2008, Gregory 2007, Lechtzin 2006, Rocha 2005).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de mobiliteit van spieren en gewrichten alleen
wanneer er daartoe aanleiding voor is uit anamnese of observaties gecontroleerd moet wor-
den door de fysiotherapeut om secundaire complicaties zoals contracturen te voorkomen.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
De werkgroep is van mening dat het regelmatig testen van spiergroepen een onnodige
confrontatie en belasting voor de patiënt kan betekenen. Er komen echter situaties voor
waarin de fysiotherapeut spierkrachtonderzoek nodig heeft om zijn klinisch redeneren te
ondersteunen.
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Afsluiting behandeling: Eindevaluatie

Vraag 47
Op welke wijze vindt de eindevaluatie plaats?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat dit veelal samenhangt met het afronden van de
behandeling.
De behandeling kan worden afgerond als de gestelde doelen behaald zijn of wanneer de
patiënt geen hulpvraag meer heeft. De evaluatie kan op eenzelfde wijze worden vormge-
geven als de tussentijdse evaluatie, waarna een verslag van deze evaluatie naar de verwij-
zer wordt verstuurd.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 46

• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut, naast observaties van lopen en transfers,
de Timed-Up-en-Go (TUG) gebruikt om een inschatting te maken wat betreft het val-
risico.

• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut periodiek (eenmaal per drie maanden) de
tien meter looptest gebruikt om de loopvaardigheid te beoordelen.

• De fysiotherapeut onderzoekt de spierkracht wanneer dit noodzakelijk is om het me-
thodisch handelen van de fysiotherapeut te ondersteunen. De te testen spieren zijn:

-  Nekflexoren en -extensoren.

-  Schouderabductie en -exorotatoren.

-  Elleboogflexoren en -extensoren.

-  Polsflexoren en -extensoren.

-  Abductor Pollicis brevis en flexor digiti minimi.

-  Heupflexoren, -extensoren en -abductoren.

-  Knieflexoren en -extensoren.

-  Enkel dorsaal en plantairflexoren en extensor hallucis longus.

• Het wordt aanbevolen dat fysiotherapeut periodiek (eenmaal per drie maanden), res-
piratoire diagnostiek uitvoert om fysiotherapeutische respiratoire interventies te indi-
ceren, te evalueren en ter ondersteuning van het ALS-team.

Respiratoire Testen: FVC zit en lig, FEV1, SNIP, PCF en MIP/MEP.

• Het wordt aanbevolen, indien daartoe aanleiding voor is uit anamnese of observatie van
de patiënt, dat de mobiliteit van gewrichten evenals de spierlengte gecontroleerd
worden door de fysiotherapeut om secundaire complicaties te voorkomen.



Overige overwegingen
De werkgroep is van mening dat de behandeling veelal wordt afgerond, op het moment dat
de patiënt geen bijdrage van de fysiotherapeutische interventie ervaart aan de kwaliteit
van zijn leven of wanneer zijn levenseinde nadert.
Na het stoppen van de behandeling of na het levenseinde wordt in sommige instellingen
een evaluatie gedaan met betrekking tot de geleverde zorg. Uitkomstmaten zijn dan
vooral gericht op aspecten van tevredenheid van de patiënt en diens betrokkenen. In veel
gevallen zal dit niet de fysiotherapeut zijn die dit evalueert maar iemand met een meer
coördinerende functie zoals de revalidatiearts.

Afsluiting behandeling: Afsluiting

Vraag 48
Wanneer wordt de fysiotherapeutische behandeling afgerond?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de behandeling kan worden afgerond als de
gestelde doelen behaald zijn of doordat de patiënt geen bijdrage van de fysiotherapeuti-
sche interventie ervaart aan zijn kwaliteit van leven, geen hulpvraag heeft, danwel wan-
neer het zijn levenseinde nadert.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Gedurende het ziekteproces kunnen steeds nieuwe hulpvragen zich manifesteren waar-
door de fysiotherapeutische doelstellingen vaak veranderd worden en er vaker sprake is
van een langdurig behandeltraject.
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Aanbeveling 47

De behandeling kan worden afgerond als de gestelde doelen behaald zijn of wanneer de
patiënt geen hulpvraag meer heeft. De evaluatie kan op eenzelfde wijze worden vorm-
gegeven als de tussentijdse evaluatie, waarna een verslag van deze evaluatie naar de
verwijzer wordt verstuurd.

Aanbevelingen

Het wordt geadviseerd dat de fysiotherapeutische behandeling kan worden afgerond als
de gestelde doelen behaald zijn of indien de patiënt geen winst van de interventie ervaart
op het gebied van de kwaliteit van zijn leven, danwel wanneer zijn levenseinde nadert.
Indien er gedurende het ziekteproces een nieuwe hulpvraag ontstaat, kan opnieuw een
behandelrelatie met de fysiotherapeut worden aangegaan.



Vraag 49
Op welk moment moet of kan de behandeling overgedragen worden naar de eerste lijn?

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de behandeling van de patiënt zoveel mogelijk
in de eigen vertrouwde omgeving moet plaatsvinden dat wil zeggen op korte reisafstand
van de eigen woning dan wel behandeling aan huis naarmate het ziekteproces vordert
(terminale fase). De fysiotherapeut van het ALS-team blijft een consulterende rol spelen.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
De logistiek is instellingsgebonden, deze vraag is mogelijk voor een beperkt aantal centra
in Nederland van toepassing.

Vraag 50
Op wat voor wijze vindt de overdracht plaats en wat is in ieder geval opgenomen in
de rapportage?

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de overdracht door middel van een schriftelijke
rapportage plaatsvindt maar veelal ondersteund kan worden door een telefonisch overleg.

D: Mening van de werkgroep.

Overige overwegingen
Er zijn eisen geformuleerd waaraan een verslag met betrekking tot informatieverstrekking
aan de huisarts moet voldoen. Deze staan in de NHG-KNGF Richtlijn Gestructureerde in-
formatieuitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut (NHG 2010) en KNGF Richtlijn Ver-
slaglegging (KNGF 2011). Deze eisen gelden als minimum eisen.
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Aanbeveling 50

Het wordt geadviseerd om de rapportage en fysiotherapeutische overdracht aan de hand
van de NHG-KNGF Richtlijn Gestructureerde informatieuitwisseling tussen huisarts en fysi-
otherapeut (NHG 2010) en KNGF Richtlijn Verslaglegging (KNGF 2011) te geven, waarbij er
specifiek wordt ingegaan op de formulering van het behandelplan en waarin de eventueel
bekende afspraken rondom levenseinde zijn opgenomen.
Daarnaast wordt aanbevolen de rapportage te ondersteunen middels een telefonisch overleg.

Aanbeveling 49

Het wordt geadviseerd de fysiotherapeutische behandeling in de terminale fase zoveel
mogelijk (in de buurt van) de eigen vertrouwde omgeving plaats te laten vinden.



Vraag 51
Is het wenselijk dat de fysiotherapeut uit het ALS-team de patiënt nog terugziet indien
deze wordt behandeld door de fysiotherapeut uit de 1e lijn?

Conclusie 
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeuten uit ALS teams periodiek
(dat wil zeggen: éénmaal per drie maanden) consulten uitvoeren wanneer de patiënt
onder behandeling is van een 1e lijnsfysiotherapeut. Dit vanwege hun specifieke kennis en
ervaring op de domeinen Ademhalingsfuncties, Bewegingsfuncties en Activiteiten.
Eveneens is de werkgroep van mening dat het inzetten van ademhalingsinterventies door
fysiotherapeuten van een ALS-team moet gebeuren.

D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 51

Het is aan te raden om een fysiotherapeut van een ALS-team in te schakelen voor perio-
dieke consulten voor patiënten met ALS die in de 1e lijn fysiotherapeutisch worden be-
handeld. Het initiëren van ademhalingsinterventies wordt bij voorkeur door een
fysiotherapeut van een ALS-team uitgevoerd.



Richtlijn Fysiotherapie bij ALS

Werkkaarten
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M
ul
tid

is
ci
pl
in
ai
re
 r
ic
ht
lij
n 
A
LS

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/8-Fysiotherapie-Werkkaarten-zw-w1.pdf
mailto:info@als-centrum.nl


Richtlijn fysiotherapie bij ALS: inhoudsopgave werkkaarten

• Werkkaart 1 Diagnostisch proces: Anamnese.
• Werkkaart 2 Diagnostische proces: Onderzoek.
• Werkkaart 3 Therapeutisch proces: Aangrijpingspunten.
• Werkkaart 4 Behandelplan.
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Diagnostisch Proces
Werkkaart 1 Anamnese

Hulpvraag en motivatie
van de patiënt

Aard en beloop van de ziekte

Stoornissen in functies

Beperkingen in activiteiten
en participatie

Overige factoren

Comorbiditeit

Behandeling

Verwachtingen

duur sinds diagnose, aanvang klachten, ernst van het beloop

mentale functies: informatie via neuropsycholoog, ergotherapie, logopedie.
 Signalerende functie wat betreft verbale vloeiendheid, geheugen,
 taal, lagere psychomotore snelheid, executieve functies

vestibulaire functies: balans

pijn: locatie pijn, houdingsgerelateerd, aard van de pijn,
 intensiteit van pijn, pijn als gevolg van,
 spierkrampen, spasticiteit, drukplekken,
 beperkte gewrichtsmobiliteit en spierzwakte.

ademhaling: dyspoe, orthopneu, vermeerderde sputumproductie,
 problemen met ophoesten, ochtendhoofdpijn, onrustig slapen en
 vermoeidheid, beperkt uithoudingsvermogen

vermoeidheid: aard en mate van ervaren vermoeidheid, vermoeden van hypoventilatie,
 vermoeidheid relatie met ADL (overleg ET )

bewegingssysteem: mobiliteit gewrichten, kramp, spierverkortingen,
 spasticiteit, fasciculaties, spierkracht en gangpatroon.

mobiliteit: handhaven en veranderen van lichaamshouding (inclusief bedmobiliteit),
 uitvoeren van transfers, dragen van iets of
 iemand, lopen, verplaatsen, gebruik van transportmiddelen en vallen

zefverzorging en
huishouden: aankleden, eten, toiletgang

valrisico: valincidenten en bijna vallen

problemen met: relaties, beroep en werk, maatschappelijk leven, recreatie en vrije tijd

persoonsgebonden  leefstijl, mening patiënt over gezondheidstoestand (coping),
factoren:  verwachtingen patiënt, attitude, sociaal-culturele achtergrond,
externe factoren: ondersteuning en relaties; huisvesting, arbeid. Attitudes van de omgeving;

decubitus, COPD, cardiale problematiek, longlijden (pneumonie)

huidige behandeling fysiotherapie en eerdere fysiotherapie

verwachtingen van de patiënt ten aanzien van functionele prognose; doel en verloop behandeling,
behandelresultaat; behoefte aan informatie, adviezen en coaching

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/Werkkaart-1-fysio.pdf
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Werkkaart 2 Onderzoek

Zich uitend in:
    Antalgische houding
    Bewegingsbeperkingen
    Hypertonie
    Roodheid
    Drukgevoeligheid bij
       palpatie
    Huidpijn
   
    Spierverkortingen:
    Mm. Trapezius
       ascendens
    Mm. Levator scapulae
    Overige

    Spierzwakte:
    Anteflexie arm
    Abductie arm
    Flexie hoofd
    Extensie hoofd
    Rotator cuff
    Flexie bovenbeen
    Extensie onderbeen
    Overige

Zich uitend in:

    Versnelde

       ademfrequentie

    Oppervlakkig

       ademen

    Resp. alternans

    Paradoxaal

       ademen

    Hypertone

       hulpademhalings-

       musculatuur

    Orthopneu

Zich uitend in:
    Beperkt
       uithoudingsvermogen
    Kortademigheid
    (ervaren)
       vermoeidheid

Zich uitend in:
    Slaapzucht
    Kortademigheid
    Gebrek aan energie
    Concentratieproblemen
    Volhouden arbeid
       en werk

Zich uitend in:

    Spierzwakte

    Balansproblemen

    Beperkt

       spieruithoudings-

       vermogen

    Beperkingen in

       gewrichten

    Spierverkortingen

    Hypo/Hypertonie

    Spasticiteit

    Verminderde
       rompbalans

Problemen met:

    Lopen

    In/uit bed komen

    Omrollen

    Zitten en

       opstaan van stoel

    Opstaan vanaf

       de grond

    In/uit auto

       stappen

    Gebruik van

       transportmiddelen

    Zich verplaatsen

       per vervoermiddel

    Arm/

       handvaardigheid

       taken

    Vallen

Problemen met:

    Toiletgang

    Aan- uitkleden

    Eten/drinken

Pijn Ademhalingsstelsel Aerobe capaciteit Vermoeidheid Bewegingssysteem Mobiliteit Zelfverzorging

Spierkracht MRC

schaal:

    Nekflexoren en

       extensoren

    Schouderabductie

       en exorotatoren

    Elleboogflexoren

       en extensoren

    Abductor Pollicis

    Brevis

    Flexor digiti minimi

    Heupflexoren,

       extensoren en

       abductoren

    Knieflexoren en

       extensoren

    Voetheffers en

       plantairflexoren

    Mobiliteit

       gewrichten

    Spierlengte

Inventarisatie en evaluatieInventarisatie en evaluatie

Aanvullende Inventarisatie

en evaluatie

Aanvullende Inventarisatie

en evaluatie

Aanvullende Inventarisatie

en evaluatie

Eventueel aanvullende

Inventarisatie en evaluatie

Aanvullende Inventarisatie

en evaluatie

Aanvullende Inventarisatie

en evaluatie

Aanvullende Inventarisatie

en evaluatie

Inventarisatie en evaluatie Inventarisatie en evaluatie Inventarisatie en evaluatie Inventarisatie en evaluatie Inventarisatie en evaluatie

1 minuut

ademfrequentie

tellen

Borg CR10

BPI

VAS

6 MWT CIS Fatigue

ESS

10 meter

looptest

TUG

Via ET

FVC zit/lig

FEV1

SNIF

PCF

MIP

MEP

Geen specifiek

meetinstrument

geadviseerd

Geen specifiek

meetinstrument

geadviseerd

Geen specifiek

meetinstrument

geadviseerd

Via ET MFM-32

Tinetti

6 MWT

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/Werkkaart-2-Fysio.pdf
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Werkkaart 3 
Therapeutisch proces: aangrijpingspunten

Medische
behandeling

Longfunctie
Bloedgas
Slaaponderzoek

Medicatie (non)-invasieve
beademing
medicatie

Ademhalingsstelstel

Fysiotherapeutische
behandeling

Doel:
behoud inspiratoire kracht.
Indicatie:
FVC 70%
MIP:50%
Overweeg: IMT

Doel:
behoud compliance en
mobiliteit thoraxwand
preventie secreetstase
preventie atelectase
Indicatie:
PCF 300 L/min
FVC 50% of <1,5 L FV

Doel:
mobiliseren sputum
Indicatie:
perifeer sputum
Overweeg:
Airstacken met MAC (cave!)
PEP
HFCWO
IPV

Doel:
klaren van sputum
Gebruik:
ACBT en/ of PEP met MAC
Niet bulbair:
Overweeg MI-E

ACBT

Tijd

Overige stoornissen in functie en Activiteiten en Participatie

Patiënt is zelfstandig
Doel:
Pijndemping
Behoud zelfstandig
gewrichtsmobiliteit en
spierlengte
Behoud fysieke �theid
Behoud ADL zelfstandigheid

Patiënt is zelfstandig met
hulpmiddelen en
voorzieningen
Doel:
Als fase 1
Veilig uitvoeren van transfers
Behoud van loopvaardigheid
met hulpmiddelen en orthese

Patiënt is afhankelijk
Doel:
Als eerder beschreven fasen
Contractuurpreventie
Indien MRC <3 stop training
K-UHV

Terminale fase
Doel:
Preventie secundaire
complicaties:
(Schouder/hand) pijn
contracturen
Decubitus
Bijdrage aan comfort patiënt

Tijd

Tijd

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/Werkkaart-3-fysio.pdf
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Werkkaart 4 Behandelplan

Preventie Doel Strategie

Pijnklachten Voorkomen van pijnklachten door beperkte gewrichtsmobiliteit Instrueren en adviseren thuisoefenprogramma gericht op beweeglijkheid
krachtverlies en drukplekken gewrichten en spierlengte. Het geven van houdings- en bewegingsadviezen

gericht op het voorkomen van overbelasting van spieren ten gevolge van krachtverlies

Inactiviteit Onderhouden dan wel verbeteren van conditie Geven van informatie over het belang van bewegen, aërobe training
en trainen van krachtuithoudingsvermogen van grote spiergroepen
(indien MRC >3) en specifiek behoud inspiratoirre spierkracht

Contracturen Voorkomen van contracturen Instrueren en adviseren thuisoefenprogramma gericht op
beweeglijkheid gewrichten en spierlengte

Vallen Verminderen of voorkomen en valincidenten Inventariseer mogelijke valoorzaken; geven van informatie en
voorlichting omtrent omgeving. Trainen van
krachtuithoudingsvermogen (indien MRC >3). Aanleren
valtechnieken. Inschakelen hulpmiddelen.

Pijn Pijndemping Adviezen en aanpassen van houding in bed, stoel of tijdens lopen.
Actief oefenen, zonodig passieve mobilisaties, TENS. Massage en
gebruik van hulpmiddelen (zie ook bij lichaamshouding)

Balans Bevorderen balans Oefenen van balans en coördinatie, indien mogelijk trainen
krachtuithoudingsvermogen, adviseer hulpmiddelen/orthesen

Adempatroon en hoesttechnieken Verbetern adempatroon en optimaliseren hoesttechnieken Instrueer ademhalingsoefeningen en hoesttechnieken(overleg LOGO)

Algemeen fysiek uithoudingsvermogen Verbeteren of behoud fysiek uithoudingsvermogen en Trainen van fysiek uithoudingsvermogen door middel van aërobe
vewrminderen vermeidheid training en kracht-uithoudingsvermogen

Mobiliteit gewrichten en spierlengte Behoud range of motion van gewrichten (Geleid) actief of passieve (langdurige) mobilisaties van gewrichten en passief op 
lengte brengen spieren. Positionering tijdens zitten en houding in bed

Gangpatroon en spieruithoudingsvermogen Optimaliseren gangpatroon en spieruithoudingsvermogen Verbeteren gangpatroon door instructie van hulpmiddelen en
eventueel training van spieruithoudingsvermogen

Tonus Reduceren hypertonie/spasticiteit Matig internsief oefenprogramma en behoud spierlengte, eventueel hydrotherapie

Oedeem Verminderen oedeem Adviezen omtrent elevatie, wisselen van posities en bewegingsadvies

Lichaamshouding en bedmobiliteit Veranderen lichaamshouding, handhaven adequate Oefenen van transfers, bedmobiliteit, geven van feedback en
lichaamshouding voorlichting gericht op normalisering lichaamshouding en

inschakelen hulpmiddelen (eventueel in overleg met de
ergotherapeut). Positionering tijdens zitten en houding in bed

Transfers Volledige uitvoering van transfers Oefenen van transfers met mantelzorger en gebruik van hulpmiddelen

Lopen Verbeteren van het lopen Intrainen orthesen en hulpmiddelen (onder andere rollator, stok, e.d.)

http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2013/03/Werkkaart-4-fysio.pdf
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Bijlage 1. Zoekstrategie

De zoekstrategie voor het literatuuronderzoek was als volgt opgebouwd:
1. ALS, 2. RCT’s en CCT’s, 3. Overige designs, 4. Verschillende modaliteiten van fysio-
therapie. Type interventie: (bij patiënten met ALS);

• Klinimetrie en diagnostiek voor functies van het ademhalingsstelsel en functies van het
bewegingssysteem, mobiliteit en zelfverzorging en huishouden.

• Behandeling (Functies): ademhalingsoefeningen.

• Actieve en passieve oefentherapie, spierversterkende oefeningen, aërobe training, loop
en balansoefeningen, rekoefeningen, hydrotherapie en manuele lymfdrainage, TENS.

• Behandeling (Activiteiten):transfers en bedmobiliteit, lopen met hulpmiddelen/EVO’s,
functionele training en valtraining.

Voor de verschillende databases werden MeSH termen gezocht en opgeslagen. MeSH
termen (Medical Subject Headings) vormen een hiërarchisch classificatiesysteem van me-
dische termen waarmee alle artikelen geïndexeerd worden. Bij het opzetten van de litera-
tuursearch verdient het aanbeveling gebruik te maken van deze MeSH terminologie
aangezien bibliotheken zoals Pubmed alle synoniemen en extensies bij elkaar zoekt die
refereren aan de ingevoerde MeSH term. De uitgebreide gegevens van de zoekstrategie
zijn in beheer van de eerste auteur en kunnen desgewenst opgevraagd worden.
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Bijlage 2: Lijst van afkortingen

ACBT Active Cycle of Breathing Techniques.
ADL Activiteiten van het Dagelijks Leven.
ALSFRS-R Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-Revised.
BDI/TDI Baseline Dyspnea Index en Transition Dyspnea Index.
BIPAP Bilevel Positive Airway Pressure.
BPI Brief Pain Inventory.
CCT Controlled Clinical Trial.
CIS Checklist Individual Strength.
CF Cystic Fibrosis.
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
CTB Centrum voor Thuis Beademing.
ESS Epworth Sleepiness Scale.
EVO Enkel Voet-Orthese.
FIM Functional Independence Measure.
FVC Forced Vital Capacity.
FTD Fronto Temporale Dementie.
HFCWO High Frequecy Chest Wall Oscillation.
IMT Inspiratory Muscle Training.
IPV Intrapulmonaire Percussie Ventilatie.
MEP Maximum Expiratory Pressure.
MFM-32 Motor Function Measure.
MI-E Mechanische Insufflatie-Exsufflatie.
MIP Maximum Inspiratory Pressure.
MMSE Mini-Mental State Examination.
MMT Manual Muscle Testing.
MRC Medical Research Council.
MRI Magnetic Resonance Imaging.
MVI Multidimensional Fatigue Inventory.
NPPV Non-invasive Positive Pressure Ventilation (ook wel NIV genoemd).
PCF Peak Cough Flow.
PEF Peak Expiratory Flow.
PEG/PRG Percutane Endoscopische/Radioscopische Gastrostomie.
PEP Positive Expiratory Pressure.
PET Positron-Emissie Tomografie.
PNF Propioceptieve Neuromusculaire Fascilitatie.
RAP Revalidatie Activiteiten Profiel.
RCT Randomised Controlled Trial.
SNIP Sniff Nasal Inspiratory Force.
TENS Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie.
TPPV Tracheostomale Positive Pressure Ventilation.
TUG Timed Up en Go.
VAS Visueel Analoge Schaal.
VC Vitale Capaciteit.
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Bijlage 3: Meetinstrumenten
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1.Borg schaal
Borg GAV. Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Sports Exerc. 
1982;14(5):377-91 www.meetinstrumentenzorg.nl

2.6 minuten looptest
Butland RJ, Pang J, Gross ER, Woodcock AA, Geddes DM. Two-, six-, and 12-
minute walking tests in respiratory disease. BMJ. 1982 May 29;284(6329):1607-1608 
de Jong K, et al. Richtlijnen 6-minutes timed walking test. Utrecht: 
Revalidatiecentrum de Hoogstraat ; 2000 
In: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson, Praktijkrichtlijn 2006 p.28

3.10 meter looptest
Collen FM, Wade DT, Bradshaw CM. Mobility after stroke: reliability of measures of 
impairment and disability. International disability studies. 1990 Jan-Mar;12(1):6-9 
Kwakkel G, et al. Klinimetrie van CVA patiënten. Utrecht: VU academisch ziekenhuis; 
2000 In: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson, Praktijkrichtlijn 2006 p.28

4.CIS
Vercoulen JHMM, Swanink CMA, Fennis JFM, Galama JMD, Meer van der 
JWM & Bleijenberg G. Dimensional assessment of chronic fatigue syndrome. 
Journal of Pychosomatic Research 1994; 38(5): 383-392.
Vercoulen JHMM, Alberts M & Bleijenberg G. De Checklist Individual Strength 
(CIS). Gedragstherapie 1999; 32: 131-136.

5.ESS
Johns MW. A new method for measuring daytime sleepiness: The Epworth 
Sleepiness Scale. Sleep 1991; 14: 540-545

6.Timed Up en Go

Mathias S, Nayak US, Isaacs B. Balance in elderly patients: the “get-up and go” 
test. Archives of physical medicine and rehabilitation. 1986; 67(6):387-389 
de Jong K, et al. Richtlijnen Timed „Up & Go‟ test. Utrecht: Revalidatiecentrum De 
Hoogstraat; 2000 
In: KNGF-richtlijn Ziekte van Parkinson, Praktijkrichtlijn 2006 p 32

7.Tinetti
Tinetti ME, Williams TF, Mayewski R, Fall Risk Index for elderly patients based on 
number of chronic disabilities.Am J Med 1986; 80:429-434

8. BBS
Berg KO, Wood-Dauphinee SL, Williams JI, Gayton D. Measuring balance in the 
elderly: preliminary development of an instrument. Physiotherapy Canada. 
1989;41:304-311 www.meetinstrumentenzorg.nl

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
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10. Korte Pijn Inventarisatie
Daut RL, Cleeland CS, Flanery RC. Development of the Wisconsin Brief Pain 
Questionnaire to assess pain in cancer and other diseases. Pain 1983;17:197–210.

11. Motor Function Measure
Bérard C, Payan C, Hodgkinson I, Fermanian J and the MFM collaborative study 
group. A motor function measure scale for neuromuscular diseases. Construction 
and validation study. Neuromuscular Disorders 2005;15:463-470
www.motor-function-measure.org

12. Functional Indepence Measure
Uniform Data System for Medical Rehabilitation. (1996).Guide for the uniform data 
set for medical rehabilitation.Buffalo, NY: State University of New York.
Uniform Data System for Medical Rehabilitation. (1999). The FIMware® user guide 
and self-guided training manual,Version 5.20. Buffalo, NY: UDSMR.

9. VAS (Visual Analogue Scale)
McCormack HM, Horne DJ, Sheather S. Clinical applications of visual analogue 
scales: a critical review. Psychological medicine. 1988;18(4):1007-1019 
www.meetinstrumentenzorg.nl

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
http://www.motor-function-measure.org/home.aspx


Bijlage 4
ALS richtlijn fysiotherapie: Protocol airstacken

Doel

Het verbeteren van de effectiviteit van de hoest, het voorkomen of verminderen van het
verstijven van de borstkas, voorkomen van slijmophoping in de luchtwegen en samenval-
len van de longblaasjes.

Door de verminderde respiratoire compliance (veroorzaakt door alveolaire collaps), spier-
zwakte en verminderd(e) hoest(en)(kracht) kunnen NMA en dwarslaesie patiënten respira-
toire insufficiëntie ontwikkelen. Om dit te voorkomen of de kans hierop te verminderen,
kan men kiezen om te airstacken. Hiermee wordt de maximale insufflatiecapaciteit (zoals
bij hoesten), door het stapelen van lucht in de longen, bereikt tot het niveau dat er bijna
geen lucht meer in kan.

• De gevolgen van airstacken zijn.

• Verbeteren van de hoestkracht (de PCF verbetert evident na air stacken).

• Ontplooien van de long(en)(blaasjes).

• Verbeteren van de ventilatie door preventie van atelectase.

• Mobiliseren van brochiaal secreet.

• Uitrekken van de ademhalingsspieren.

• Behoud van compliance en mobiliteit van de thoraxwand.

• Preventie secundaire luchtweginfecties.

• Op termijn mogelijk uitstel van trachetomie.

• Verminderen van het aantal opnames en de opname duur.

Pathofysiologie

Patiënten met een dwarslaesie of NMA (bijv. ALS, Guillan-Barre Syndroom (GBS), Myast-
henia gravis, Myotone Dystrofie, MS, Post-polio) hebben regelmatige respiratoire proble-
men. Bij patiënten met NMA leidt respiratoire spierzwakte, verminderd vermogen tot
efficiënte spiercontractie en hiermee samenhangende stijfheid van de thoraxwand tot een
verminderd vermogen om secreet uit de longen op te hoesten. Respiratoire spierzwakte
vermindert tevens de maximale negatieve inspiratoire druk en de maximale positieve expi-
ratoire druk. Zowel het inspiratoire als het expiratoire reserve volume daalt, waardoor de
vitale capaciteit daalt en het tidal volume wordt benadert. Wanneer de vitale capaciteit het
ademteugvolume benadert, is er meer ademarbeid nodig voor de gasuitwisseling; hierbij
moet onder andere expiratoire kracht gebruikt worden om de expiratoire flow te verhogen.
Dit uit zich klinisch in een hoge ademfrequentie met kleine teugjes (RSB: rapid shallow
breathing), zodat normocapnie kan worden gehandhaafd. Als het ademminuutvolume hierbij
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te gering wordt, ontstaat hypercapnie. Hypercapnie wordt voorafgegaan door een toegeno-
men (pulmonale) elastance. De meest voorkomende oorzaak van een verhoogde elastance
bij NMA is micro-atelectase, thoraxafwijkingen of een combinatie van beiden. Micro-atelec-
tase ontstaat o.a. door een monotone houding tijdens slapen (na 10 minuten!), verstopping
van kleine luchtwegen door bronchiaal secreet en het onvermogen om af en toe diep te
zuchten. Door de rapid shallow breathing vindt er minder ontplooiing van de longen plaats
hetgeen kan leiden tot een toename van diffuse microateclectase waardoor de pulmonale
elastance opnieuw toeneemt. Met versterking van RSB.

Voor het handhaven van normocapnie, normale oxygenatie en een open luchtweg zijn een
goede hoestkracht en luchtwegreflexen essentieel. Hoesten gebeurt in 3 fasen:

1 Tijdens de inspiratiefase moet een volume van 85-90% van de totale inspiratoire capa-
citeit worden geïnhaleerd.

2 Tijdens de compressiefase wordt dit volume bij gesloten stembanden ongeveer 0.2 se-
conden vastgehouden en door het starten van een krachtige uitademing onder druk gezet.

3 Daarna openen de stembanden explosief, hetgeen leidt tot een peak cough flow (PCF)
van 6-12L.

Een verminderd vermogen tot effectief (op)hoesten verhoogt het risico op pulmonale mor-
biditeit, acute chronische respiratoire insufficiëntie en mortaliteit bij NMA-patiënten. Een
(geassisteerde) PCF van meer dan 160L/min is vereist voor een adequate clearance van
de luchtwegen. Indien de PCF groter is dan 270L/min dan is het risico op het ontwikkelen
van een acute respiratoire insufficiëntie bij luchtweg infecties klein.

Onderstaande 2 blokken tekst zijn overgenomen uit: Westerman, E: Reader Cursus Long-Volume rekrute-

rende technieken 16-5-2008.

Bij airstacken wordt via een mondstuk lucht ingeblazen met behulp van een beademings-
ballon of een beademingsmachine. Bij patiënten met bulbaire zwakte kan met een mond-
neusmasker lucht worden ingeblazen.
De lucht kan in één keer gegeven worden of met een aantal kleine teugen waarbij de pa-
tiënt tussen twee teugen de adem moet inhouden. De lucht wordt ingeblazen tot de maxi-
maal inblaasbare hoeveelheid is bereikt. Waarschijnlijk zal dit in het begin niet zoveel zijn,
maar door deze handeling regelmatig te herhalen (minstens 3 keer per dag vijf maal stac-
ken) is de verwachting en ervaring dat de hoeveelheid lucht die ingeblazen wordt, toe kan
nemen. (vanwege het mobiliserend effect op de thoraxwand).
Belangrijk is dat tijdens het inblazen via een mondstuk de lippen goed om het mondstuk
worden gesloten en dat de adem wordt ingehouden. (bij een stugge borstkas en het niet
kunnen inhouden van de adem lukt deze techniek niet goed). Om het effect en de uitvoer-
baarheid van het airstacken en de manuele hoestondersteuning te beoordelen zullen en-
kele eenvoudige metingen (longinhoud en hoestkracht) worden gemeten.
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Manuele hoestondersteuning

Deze techniek wordt ook wel manueel comprimeren of manueel ondersteunend hoesten
(manually assisted cough MAC). Zij beoogt om te helpen bij het ophoesten van slijm uit
de luchtwegen bij patiënten met zwakke in- en uitademingsspieren. Anders dan veelal
wordt gedacht (en gedaan) dient men bij deze manoeuvre de handen niet op de borstkas
maar op de buik (onder de ribbenboog) van de patiënt te plaatsen en vlak voor het hoes-
ten, na het airstacken, de buik naar binnen en schuin omhoog te duwen. Daar echter dit
voor de patiënt als zeer onaangenaam kan worden ervaren wordt soms ook gekozen voor
compressie middels expiratie door middel van een steeklaken of handdoek.
Door het airstacken te combimeren met de manuele hoestondersteuning wordt het hoes-
ten mogelijk nog verder verbeterd. Het is belangrijk te zorgen voor een goede positie van
de handen en de handeling bij voorkeur niet uitvoeren binnen 2 uur na een maaltijd of het
toedienen van sondevoeding.

Voorwaarden Air Stacken

• Coöperatieve patiënt met een redelijke motivatie, begrip en ziekte inzicht.

• Moet in staat zijn adem in te houden bij een open mond.

Indicatie14

Patiënten met een dwarslaesie, NMA zoals ALS, Guillan-Barre Syndroom (GBS) Myasthe-
nia gravis, Myotone Dystrofie, MS, Post-polio, Kyphoscoliose en syringomyelie.
en
PCF<275l/min spontaan,
óf
PCF<300l/min bij recidiverende luchtweginfecties,
óf
VC<50% van voorspeld,
FVC>1,5L.

Contra indicaties

• ALS of PSMA én bulbaire dysfunctie (risico op aspiratie).

• Chronische longlijden bijv. COPD, CF, bronchiëctasieën.

• Dubbelzijdige stemband paralyse.

• Voor Long-Volume rekruterende technieken zijn patiënten met een slechte slikfunctie
gecontraindiceerd vanwege het gevaar voor aspiratie( Bij patiënten met ALS vanaf Hillel
Swallowing Score 6-5) (Hillel, ALS Severity scale).

• Pneumorragie (ophoesten van bloed en bloed gekleurd sputum.

• Recente Pneumothorax.

• Bullous emphyseem (abnormaal met lucht gevulde holtes in de long als gevolg van ziekte
van de alveoli).
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• Misselijkheid.

• Ernstige COPD (gold 3 en 4).

• Astma.

• Recente Lobectomie.

• Verhoogde Intracraniele druk, tevens ventrikel drains.

• Verlaagd bewustzijn/onvermogen tot communiceren.

• Indien een patiënt een opgeblazen trachea cuff heeft.

• Air Stacken is niet geïndiceerd als patiënt een endotracehale tube heeft.

Relatieve contra-indicaties

• Recent Barotrauma (Bach 2004).

• Acute Pneumonie.

• Respiratoire insufficiëntie.

• Pneumothorax in de voorgeschiedenis en COPD.

• Niet net na de maaltijd Air Stacken.

• Grote hoeveelheden vocht in de borstholte (pleurale effusie).

NB Air Stacken bij patiënten met intrinsiek long lijden zoals COPD , bronchiectasieen, CF,
pulmonaire fibrose en astma met overvloedig secreet moeten met zorg worden geanaly-
seerd en is soms niet geïndiceerd. Overleg met de longarts of Intensivist is nodig!

Voorzorgmaatregelen

Patiënten die cardiaal instabiel zijn moeten gemonitord worden wat betreft ritmestoornissen,
saturatie, dyspnoe, vitale tekenen (bloeddruk, pols en temparatuur)en andere symptomen
van cardiale instabiliteit.
Patiënten met een combinatie van intrinsieke aandoening en zwakte en of restrictieve
stoornissen moeten verwezen worden door intensivist of longarts.
Een druk manometer kan de MIC minimaliseren voor patiënten met een primaire longaan-
doening in combinatie met zwakte of een restrictieve stoornis. Overleg met intensivist is
nodig om te beoordelen of een drukmeter niet geïndiceerd is.
Patiënten met een lang bestaande borstkas restrictie (b.v. scoliose) hebben fors vermin-
derde thoracale compliance en moeten langzaam progressief opbouwend geinsuffleerd
worden gedurende de introductiefase van het Air Stacken.

Benodigd materiaal

handbeademingsballon; al of niet met overdrukventiel, mondstuk met verbindingsslang of
mond- neusmasker.
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Werkwijze

Het inblazen van lucht met behulp van een beademingsballon tot de maximale inblaasbare
hoeveelheid is bereikt:

• Bij voorkeur de techniek zittend uitvoeren maar ruglig is mogelijk.

• Leg de procedure uit aan de patiënt.

• Zorg voor een gedesinfecteerde ballon/mondstuk.

• Plaats het mondstuk in de mond of het mond- neusmasker op het gezicht.

• Vraag de patiënt uit te ademen.

• Vraag daarna om rustig in te ademen met weinig inspanning en tegelijkertijd of iets
erna wordt er met de beademingsballon rustig lucht ingeblazen.

• Let erop dat de patiënt de mond goed om het mondstuk sluit en dat de borstkas om-
hoog gaat.

• De patiënt moet de adem inhouden. (niet in de wangen).

• Nogmaals de patiënt in laten ademen en lucht inblazen met de beademingsballon.

• Patiënt adem in laten houden (vasthouden).

• Dit herhalen tot maximale inblaasbare hoeveelheid is bereikt.

• Indien mogelijk de patiënt de maximaal inblaasbare hoeveelheid 3-5 seconden vast
laten  houden.

• Patiënt hoest of ademt uit; evt. comprimeren bij secreet.

• Deze procedure 5 keer herhalen.

• Minimaal 3 x per dag herhalen!

Observatie 
Aandachtspunten

• Observeer de patiënt goed, maak afspraken wie het tempo van inblazen aangeeft; b.v.
vinger omhoog.

• Het is van belang dat de lucht ingeblazen wordt op het moment dat de patiënt inademt.

• Let op het omhoog komen van de borstkas, hieruit blijkt dat de lucht in de longen
komt. De lippen moeten goed om het mondstuk geklemd worden.

• Als de wangen opbollen is dit een teken dat de lucht niet wordt ingeademd.

• Knijp niet te hard maar zeker ook niet te zacht in de beademingsballon.

• Doe het niet te snel achter elkaar, er bestaat dan een risico op hyperventilatie.

• Klachten hiervan kunnen zijn: een licht gevoel in het hoofd en tintelingen in de handen.
• Door even pauze te nemen gaan de klachten weer over of even de adem in te houden.

• Wanneer er veel luchtlekkage is via de neus, kan een neusklem gebruikt worden.

Indien het niet mogelijk is de lippen goed om het mondstuk te sluiten dient een mond-
neusmasker gebruikt te worden.
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• Zorg bij gebruik van een mond-neusmasker voor een goede ondersteuning van het hoofd,
het masker moet stevig aangedrukt worden om lekkage te voorkomen.

• De handeling bij voorkeur niet met een volle maag uitvoeren. (bij voorkeur 2 uur na een
maaltijd).

Complicaties

• Extra lucht in de maag. Dit is te verhelpen door de lucht te laten opboeren, de patiënt
goed recht op te laten zitten of door de eventuele PEG-katheter te openen. Het drinken
van een koolzuurhoudende drank (cola) kan soms helpen.

• Hyperventilatie als gevolg van het te snel uitvoeren van de handeling.

• Spierpijn, door het uitzetten van de borstkas. De pijn treedt alleen op tijdens het air-
stacken en geeft aan dat de handeling goed is uitgevoerd. Spierpijn gaat gewoonlijk
binnen enkele dagen weer voorbij. Indien de pijn ook na het airstacken blijft bestaan,
contact opnemen met de behandelend arts.

Referenties

1 Kang SW, Bach JR.: Maximum insufflation capacity. Chest 2000;118;61-65.

2 Bach JR, Ishikawa Y, Heakyung K: Prevention of pulmonary morbidity for patients
with duchenne muscular dystrophy. Chest 1997;112:1024-28.

3 Alice C, Tzeng MD, Bach JR: Prevention of pulmonary Morbidity for patients with
neuromuscular disease. Chest 2000;118:1390-1396.

4 Brito MF, Moreira GA, Pradella-Hallinan M, Tufik S: Air staking and chest compres-
sion increase peak cough flow in patients with Duchenne muscular dystrophy. Bras
Pneumol. 2009 Oct;35(10):973-9.

5 Westerman EJA; Long volume recrutering; periodiek respiratoir onderhoud door de
fysiotherapeut; symposium 16-05-2008.

6 Bach JR, Bianchi C, Vidigal-Lopes M, Turi S, Felisari G: Lung inflation by glossopha-
ryngeal breathing and “air stacking” in Duchenne muscular dystrophy. Am J Phys
Med Rehabil. 2007 Apr;86(4):295-300.

7 Ambrosino N, Carpenè N, Gherardi M: Chronic respiratory care for neuromuscular
diseases in adults. Eur Respir J. 2009;34:444-451.

8 Pryor JA, Webber BA, Hodson ME, Batten JC: Evaluation of the forced expiration
technique as an adjunct to postural drainage in treatment of cystic fibrosis. BMJ
1979;2:417-418.

9 Wilson GE, Baldwin AL, Walshaw MJ; A comparison of traditional chest physiother-
apy with the active cycle of breathing in patients with chronic suppurative lung dis-
ease. Eur Respir J 1995;8:Suppl.19,171S.
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11 Van der Schans CP: Conventional Chest Physical Therapy for Obstructive Lung Dis-
ease. Respiratory Care; September 2007:52:9:1198-1209.

12 Suarez, A. A., et al. “Peak flow and peak cough flow in the evaluation of expiratory
muscle weakness and bulbar impairment in patients with neuromuscular disease.”
Am.J.Phys.Med.Rehabil. 81.7 (2002): 506-11.
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Bijlage 5: Protocol Mechanische insufflatie exsufflatie 

Definitie

Het geven van afwisselend een inspiratoire en expiratoire flow via een mond/neusmasker
met behulp van een daartoe bestemd apparaat.

Doel

• Rekrutering van longvolume.

• Verwijderen van bronchiaal secreet.

• Preventie en bestrijden van atelectase, retentie van bronchiaalsecreet en desaturaties.

• Preventie en bestrijden van (lage) luchtweginfectie (pneumonie).

• Vermijden tracheostoma.

Indicatie

• Retentie van bronchiaalsecreet, al dan niet in het kader van een luchtweginfectie, samen-
hangend met insufficiënte hoestkracht ondanks airstacken en/of thoraco/adominale
compressie.

• Mechanische insufflatie kan alleen worden gebruikt wanneer airstacken niet mogelijk is.

Contra-indicaties

• Spontane of recidiverende pneumothoraces.

Voorwaarden

• Coöperatieve patiënt met motivatie, begrip en ziekte-inzicht.

• Pulse-oximetrie.

• Uitzuigapparatuur.

• Bij een beginnende luchtweginfectie alleen intramuraal.

Benodigdheden

• Coughlator.

• Basisslangenset voor coughlator met bacteriefilter, evt. extra slang 30cm.

• Mond-neusmasker.

• Stroomvoorziening 230 Volt.
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Werkwijze

• Patiënt informeren.

• Zet de coughlator aan.

• Kies voor de manual  mode wanneer de patiënt voor het eerst aan de coughlator gaat;

• Stel de druk in op +15cm H20 “inhale”en -15cm H20“exhale”.

• De insufflatiefase duurt ongeveer 2-3 seconden, de exsufflatie 1-2 seconden.

• Positioneer de patiënt op de meest comfortabele wijze in bed. Zittend is vaak beter dan
liggend. De behandeling kan overigens ook in de rolstoel plaatsvinden.

• Plaats het mond-neus masker stevig op het gelaat; let op dat de kin niet op de borst
wordt geduwd waardoor de hypofarynx dichtgedrukt zou kunnen worden.

• Geef inspiratoire flow door de knop naar inhale te zetten.

• Zet de knop naar exhale voor expiratoire flow en laat de patiënt meehoesten.

• Verwijder het mond-neusmasker.

• Verwijder eventueel zichtbaar bronchiaalsecreet uit de mondholte en het masker.
Cyclus 4-5 x herhalen en de druk langzaam opvoeren tot tenminste 40cm H20, maximaal
50cm H20. Dit is een sessie. Drie tot vijf van deze sessies vormen een behandeling.

Aandachtspunten

• Comprimeren tijdens de uitademing kan het resultaat verbeteren, maar dan is er een
extra hulpverlener nodig.

• Er kan gestopt worden met de coughlator als blijkt dat de luchtwegen schoon zijn (dit
blijkt uit afname van de opbrengst, p.ox.sat>95% bij FiO2 0,21 en SR).

• Wanneer de conditie van de patiënt achteruit gaat: dyspnoe neemt toe en/of beade-
mingsafhankelijkheid wordt groter, thoraxfoto verslechterd, bloedgassen verslechteren
enzovoorts, dient in overleg met de CTB arts besloten te worden dat de patiënt overge-
plaatst wordt naar de IC.

• In de klinische setting: observeer de patiënt en wees bedacht op desaturaties;

Indien de saturatie daalt onder de 90% preoxygeneren of zuurstof geven tijdens de
couglator sessies, maar nooit via coughlator zelf i.v.m. brandgevaar.

• Deze patiënten hebben een verminderde hoestkracht. Houdt uitzuigapparatuur bij de
hand om eventueel het opgehoeste sputum te kunnen verwijderen.

• Monitoren: effect sputumopbrengst.
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Complicaties

• Barotrauma.

• Obstructie grote luchtwegen door proppen bronchiaalsecreet. Probeer deze te verwij-
deren door te comprimeren of, indien nodig, intubeer de patiënt.

Bronnen

Westerman E.: Reader Cursus Long-Volume rekruterende technieken 16-5-2008.
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Bijlage 6: protocol ACTB

The Active cycle of breathing techniques (ACBT)

De ACBT is een cyclus waarin 3 verschillende technieken (zie Figuur) worden aangewend
om tot mobiliseren van broncheaal secreet te komen:

1 Breathing control (BC)=ademcontrole
De ademcontrole is een essentieel deel van de cyclus waarbij men, gebruik makend van
het onderste deel van de thorax,  zo ontspannen mogelijk tracht te ademen op het tidal
volume (TV). Ademcontrole wordt toegepast tijdens de rustperiodes tussen de meer
actieve delen van de cyclus.

2 Thoracic expansion exercises (TEE)=mobiliserende oefeningen van de thorax.
Deze mobiliserende oefeningen van de thorax zijn gebaseerd op de ademhaling, met
de nadruk op het inademen van grote volumes. Door de toename van de longvolumes
verlaagt de weerstand in het collaterale ventilatie systeem en kan er lucht, welke de
drainage ten goede zal komen, achter de secreties terecht komen. Een drietal secon-
den pauze na de diepe inademing zal dit effect nog vergroten.

3 Forced expiration technique (FET)=geforceerde expiratie techniek (->huffen)
De FET (Pryor & Webber) is gebaseerd op het principe van het Equal Pressure Point
(=EPP) naar Mead. Ter hoogte van het EPP zal een verhoogde luchtstroomsnelheid de
drainage bevorderen. De lokalisatie van het EPP wordt bepaald door het volume ingea-
demde lucht.

De FET bestaat uit geforceerde expiraties (huffen) gecombineerd met periodes van
ademcontrole. Door de begrenzing van de expiratoire kracht bij het huffen (=hoesten
met open glottis) en het nauwkeurig doseren van het ingeademde luchtvolume, be-
komt men een versnelling van de luchtstroom in welbepaalde luchtweggeneraties. Huf-
fen (~ een zachte en goed gelokaliseerde hoest) vanuit een laag longvolume zal
bijdragen tot het ontkleven van het mucus ter hoogte van de perifere luchtwegen. Wan-
neer het mucus de centrale luchtwegen heeft bereikt, zal huffen of hoesten vanuit een
hoog longvolume zorgen voor de evacuatie van het mucus.
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De ACBT is een cyclisch proces waarbij er na iedere stap gecontroleerd moet worden of er
kan worden doorgegaan naar de volgende fase of dat de voorgaande fase opnieuw moet
worden aangeboden. De BC dient te leiden tot een normaal tidal volume. De TEE tot een
maximale inspiratie en bij het huffen van hoog en laag longvolume moet de patiënt voelen
dat er sputum verplaatst wordt. Het huffen van een hoog longvolume of hoesten moet
worden uitgesteld tot er een grote kans op een productieve huff of hoest is.
De therapeut hoort voelt en ziet aan de reacties van de patiënt of dit het geval is.

Wanneer de wanneer de expiratie bemoeilijkt is tijdens BC, kan overwogen worden of het
toevoegen van PEP de expiratie kan verlengen waardoor het tidal volume verbetert.
Wanneer de TEE onvoldoende mogelijk is kan overwogen worden om airstack technieken
toe te passen om een maximale inspiratie te bereiken.
Wanneer de expiratoire kracht of coördinatie onvoldoende is kan door manuele compressie
en eventueel het gebruik van een sluitlaken deze kracht efficiënter ingezet worden.

Referenties

Pryor JA, Webber BA, Hodson ME, Batten JC: Evaluation of the forced expiration technique
as an adjunct to postural drainage in treatment of cystic fibrosis. BMJ 1979;2:417-418.

Wilson GE, Baldwin AL, Walshaw MJ; A comparison of traditional chest physiotherapy
with the active cycle of breathing in patients with chronic suppurative lung disease. Eur
Respir J 1995;8:Suppl.19,171S.
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Bijlage 7

Link naar CTB. (Via: ALS centrum.nl)

Bijlage 8
Literatuurlijst
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