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1. INLEIDING 
 
 
1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING 
 
Jaarlijks worden in Nederland gemiddeld 36.000 mensen getroffen door een beroerte, ook wel 
Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd. Hiervan krijgen 30.000 mensen voor de eerste keer een 
beroerte. Momenteel leven er circa 120.000 mensen in Nederland met de gevolgen van een beroerte. 
De beroerte is in Nederland bij vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak, en bij mannen de derde 
doodsoorzaak. Tevens is de beroerte de belangrijkste oorzaak van invaliditeit (Siepman, Koudstaal et 
al. 2004). De verwachting is dat door de vergrijzing de incidentie, en door de voortschrijdende 
medische ontwikkelingen ook de prevalentie zal toenemen (CVA-Revalidatie 2001).  
 
De laatste jaren is er veel aandacht voor de kwaliteit van zorg voor mensen na een beroerte en hun 
omgeving. In 1999 verscheen de herziene ‘CBO richtlijn Beroerte’, een publicatie van het 
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (CBO 1999). De doelstellingen van deze richtlijn zijn 
het geven van een samenvatting van de wetenschappelijke stand van zaken, gefundeerde 
aanbevelingen geven voor de praktijk en daarmee een handreiking geven aan elke zorgverlener die 
met een cliënt met een beroerte te maken krijgt (CBO 1999). In navolging van de ‘Ergotherapierichtlijn 
Beroerte’ heeft de Nederlandse Hartstichting het initiatief genomen om een multidisciplinaire 
commissie CVA-Revalidatie te installeren. Deze commissie heeft de adviezen van de CBO richtlijn 
beroerte verder uitgewerkt voor de praktijk van de revalidatie. Dit resulteerde in 2001 in het rapport 
‘Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners’ (CVA-Revalidatie 2001).  
 
Cliënten na een beroerte blijken de grootste groep cliënten te zijn die door ergotherapeuten wordt 
behandeld in instellingen (Driessen 1997) en in de eerste lijn (Rijken en Dekker 1998). Sinds 
ergotherapie in 2001 officieel is opgenomen als verstrekking in het kader van de ziekenfondswet wordt 
steeds meer ergotherapie bij cliënten in de thuissituatie gegeven (Hofhuis, De Boer et al. 2003). De 
Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE) kreeg signalen uit het werkveld dat er geen 
uniformiteit is in het handelen van ergotherapeuten bij cliënten na een beroerte. Dit leidde tot het 
voornemen om in navolging van de ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ een specifieke ‘Ergotherapierichtlijn 
Beroerte’ samen te stellen.  
 
Het ontwikkelen van richtlijnen past binnen het landelijke kwaliteitsbeleid zoals dat op de landelijke 
kwaliteitsconferenties (Leidschendam) in de afgelopen jaren vorm heeft gekregen. Op de conferentie 
in 2000 was invoering van zorgprogramma’s rond grote cliëntencategorieën één van de hoofdthema’s 
en in dit thema spelen richtlijnen een belangrijke rol (Grol and Wensing 2001). Het is wenselijk dat de 
richtlijnen aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Een groep van onderzoekers uit 13 landen heeft 
vervolgens het AGREE (Appraisal of Guidelines Research and Evaluation) instrument ontwikkeld 
(WOK and CBO 2003). Het doel van het AGREE-instrument is het bieden van een raamwerk om de 
kwaliteit van klinische richtlijnen te beoordelen. Klinische richtlijnen worden beschreven als 
‘systematisch ontwikkelde aanbevelingen om zorgverleners en cliënten te helpen bij beslissingen over 
passende zorg in specifieke situaties. Deze hebben als doel invloed uit te oefenen op het handelen 
van clinici’ (Collaboration, WOK et al. 2001). Bij de ontwikkeling van de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ 
is gebruik gemaakt van de kwaliteitseisen zoals deze beschreven staan in het het AGREE-instrument. 
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1.1.1 DOELEN EN KLINISCHE VRAGEN 
 
De doelen van de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ zijn: 

- Bevorderen van eenduidig en evidence based handelen van alle ergotherapeuten die cliënten 
na een beroerte behandelen;  

- Bieden van concrete praktische handreikingen, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en 
meningen van experts, aan alle ergotherapeuten die cliënten na een beroerte behandelen;  

- Inzichtelijk maken van de mogelijkheden en inhoud van de ergotherapiebehandeling voor 
verwijzers en andere disciplines; 

- Richting geven aan de competentie-eisen voor ergotherapeuten werkzaam met cliënten na 
een beroerte; 

- Bieden van handreikingen voor de samenwerking met andere disciplines.  
 
De ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ geeft antwoord op veelgestelde klinische vragen over:  

- De plaats van de ergotherapie binnen de multidisciplinaire behandeling van cliënten na een 
beroerte; 

- Aanbevolen middelen en methoden bij de ergotherapiediagnostiek en –behandeling; 
- De inhoud van de ergotherapiebehandeling in verschillende werkvelden waar 

ergotherapeuten werkzaam zijn. 
 
 
1.1.2 DOELGROEP: CLIËNTEN NA EEN BEROERTE EN NAASTBETROKKENEN  
 
De ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ is te gebruiken bij alle cliënten die recent of in een langer verleden 
een beroerte hebben doorgemaakt en voor behandeling worden verwezen naar een ergotherapeut. Er 
zijn geen beperkingen voor wat betreft leeftijd, geslacht, klinisch beeld en co-morbiditeit. De cliënten 
kunnen zich in alle fasen van herstel (acute fase, revalidatie fase en chronische fase) bevinden en in 
alle mogelijke omgevingen (bijvoorbeeld ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, 
verzorgingshuis, eerstelijns praktijk of thuis). Ook naastbetrokkenen (familie, begeleiders of 
verzorgers) kunnen cliënt van de ergotherapeut worden.  
In de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ wordt veelal gesproken over de cliënt en zijn naasten. Voor de 
leesbaarheid is de aanvulling ‘en zijn naasten’ vaak weggelaten. Echter in de meeste gevallen wordt 
met de cliënt zowel de persoon die een beroerte doorgemaakt heeft als zijn naaste omgeving bedoeld.  
 
 
1.1.3 ERGOTHERAPIE 
 
Ergotherapie is gericht op het handelen van mensen. Onder het handelen wordt het uitvoeren van 
activiteiten verstaan waarmee individuen en groepen individuen betekenis geven aan hun leven. Het 
belangrijkste doel van de ergotherapie is een optimale participatie, in ergotherapietermen het vorm 
geven aan of behouden van rollen. De ergotherapeut besteedt dan ook vooral aandacht aan het 
uitvoeren van betekenisvolle activiteiten (taken waarmee de cliënt vorm geeft aan zijn rol) door 
cliënten die door ziekte, lichamelijke of psychische beperkingen of door sociale redenen problemen 
ervaren in het handelen. Het doel van de ergotherapiebehandeling is het creëren van, voor de cliënt, 
een optimale afstemming tussen de mogelijkheden van het individu en de eisen die de activiteit en de 
omgeving waarin gehandeld wordt stellen. De autonomie van de cliënt staat in het proces van de 
behandeling centraal. Vanuit een cliëntgerichte werkwijze wordt het behandelproces vormgegeven. Dit 
is vooral herkenbaar in de aandacht die er bestaat voor het duidelijk krijgen van de betekenis van 
beperkingen in het handelen voor de cliënt en in het duidelijk krijgen van de wensen en behoeften van 
de cliënt met betrekking tot het vormgeven van de rollen. De gezamenlijk vast te stellen 
behandeldoelen en het gezamenlijk bepalen op welke wijze hier aan gewerkt gaat worden zijn 
gebaseerd op deze informatie. 
Om uiting te geven aan de focus op participatie en het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten wordt 
in de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ vastgehouden aan de ICF-indeling (International Classification of 
Functioning, Disability and Health)  waarbij als eerste richtlijnen met betrekking tot participatie, daarna 
richtlijnen met betrekking tot het activiteitendomein en vervolgens richtlijnen met betrekking tot de 
lichaamsfuncties beschreven worden. Als laatste komen ook de richtlijnen die met omgevingsfactoren 
en persoonsfactoren te maken hebben aan bod. 
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1.1.4 BEOOGDE GEBRUIKERS 
 
De ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ is in eerste instantie geschreven voor ergotherapeuten die werken 
met cliënten na een beroerte en hun naastbetrokkenen in alle mogelijke werkvelden. Hierbij wordt 
uitgegaan van de ergotherapeut-behandelaar en niet de ergotherapeut-adviseur. De ergotherapeut-
behandelaar werkt op verwijzing van een arts en richt zich op het verlenen van individuele zorg aan de 
cliënten en de naastbetrokkenen. Daarnaast is de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ bruikbaar voor alle 
zorgverleners waar de ergotherapeut mee samenwerkt en voor zorgmanagers.  
 
 
1.2. METHODOLOGIE 
 
1.2.1 UITGANGSPUNTEN 
 
De NVE heeft voor de ontwikkeling van de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ de volgende uitgangspunten 
geformuleerd: 

- De ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ is ‘evidence-based’, dat wil zeggen zoveel mogelijk 
gebaseerd op kennis uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Daar waar geen 
wetenschappelijk bewijs voorhanden is, heeft de werkgroep op basis van consensus een 
aanbeveling geformuleerd;  

- De ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ is een specificatie van de ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ 
(CVA-Revalidatie 2001), aangevuld met nieuwe beschikbare informatie over ergotherapie na 
een beroerte; 

- De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, World Health 
Organisation 2001) wordt als basis gebruikt voor het beschrijven van de gevolgen van een 
beroerte. Internationaal wordt de ICF door veel disciplines gebruikt en is ontwikkeld met het 
doel uniformiteit in terminologie te bewerkstelligen. De ICF biedt handvatten om functies, 
activiteiten en participatie te beschrijven. Daarnaast kunnen persoonsgebonden factoren en 
externe factoren die van invloed zijn beschreven worden. In de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ 
wordt de nadruk gelegd op de domeinen ‘activiteiten en participatie’, ‘persoonsgebonden’ en 
‘omgevingsfactoren’; 

- De ergotherapeut moet praktische handreikingen krijgen voor de behandeling en voor de 
samenwerking met andere disciplines in de zorg voor cliënten na een beroerte; 

- Naast richtlijnen en aanbevelingen die specifiek gelden voor cliënten na een beroerte, worden 
ook algemene ergotherapierichtlijnen en aanbevelingen opgenomen;  

- Er wordt uitgegaan van een cliëntgerichte benadering. Aangezien de term cliënt beter past in 
deze benadering dan de term patiënt, wordt gesproken van cliënt;  

- Conform de ‘CBO richtlijn beroerte‘ is gekozen voor de Nederlandse term beroerte;  
- Er is gekozen voor de term ‘naastbetrokkenen’, waarmee zowel de mantelzorger wordt 

bedoeld als het in de ergotherapiejargon gebruikte ‘cliëntsysteem’; 
- In plaats van extramurale enkelvoudige ergotherapie (EEE), wordt gesproken van 

ergotherapie in de eerstelijn.  
 
 
1.2.2 METHODE VOOR HET OPSTELLEN VAN RICHTLIJNEN EN AANBEVELINGEN 

 
In 2002 heeft de Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE) een ergotherapeut/onderzoeker 
(Edith Cup) benaderd om een eerste concept van de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ te schrijven. 
Tevens is een werkgroep van negen deskundige ergotherapeuten uit verschillende werkvelden 
(ziekenhuizen, revalidatie, verpleeghuizen, eerste lijn) en van onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
samengesteld om kritisch mee te lezen en te schrijven. In 2003 werd de nieuwe stafmedewerker van 
de NVE met als aandachtsgebied onderzoek en kwaliteit (Esther Steultjens) verantwoordelijk voor de 
‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’. Samen met de ergotherapeut/onderzoeker en de werkgroep is de 
richtlijn verder uitgewerkt. In 2003, 2004 en 2005 heeft de werkgroep vijf maal vergaderd om de opzet 
van de richtlijn en concept teksten te bespreken en goed te keuren. 
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Vervolgens is een brede achterban van ergotherapeuten, vertegenwoordigers van andere 
beroepsgroepen (neuroloog, verpleegkundige, revalidatiearts, verpleeghuisarts, fysiotherapeut, 
logopedist, neuropsycholoog en maatschappelijk werker) en vertegenwoordigers van de CVA-
vereniging ‘Samen Verder’ geraadpleegd. Zij zijn gevraagd de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ te 
beoordelen op bruikbaarheid en volledigheid vanuit het perspectief van de beroepsbeoefenaar, het 
multidisciplinaire team en de cliënt.  
 
Bij de samenstelling van de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte‘ is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

- Vier reviews over ergotherapie na een beroerte (Ma and Trombly 2002; Trombly and Ma 
2002; Steultjens EMJ 2003; Walker, 2004); 

- Engelse en Amerikaanse richtlijnen over revalidatie en zorg na een beroerte (Gresham, 
Duncan et al. 1995; CBO 1999; NANOT 2000; CVA-Revalidatie 2001); 

- Resultaten van de EDISSE studie (iBMG/iMTA 2001); 
- NVE-uitgaven en standaarden.  

Wanneer in deze bronnen onvoldoende informatie aanwezig was bepaalde onderwerpen uit te werken 
is naar aanvullende informatie gezocht in verschillende zoeksystemen (CCE, PubMed, Doconline) en 
in de aanwezige bronnen van leden van de werkgroep. Literatuur is beoordeeld op bruikbaarheid voor 
de ergotherapiebehandeling. Per onderwerp is door één of meerdere leden van de werkgroep 
relevante literatuur verzameld en op basis hiervan zijn richtlijnen en aanbevelingen geformuleerd. 
 
 
1.2.3 BEWIJSKRACHT 
 
In navolging van de eerdere richtlijnen (CBO 1999; CVA-Revalidatie 2001) is gekozen voor vier 
niveaus van bewijskracht. In de onderstaande tabellen 1 en 2 worden de niveaus van bewijskracht 
toegelicht voor diagnostische tests en voor interventieonderzoek. Op basis hiervan worden richtlijnen 
van een bepaald niveau of aanbevelingen geformuleerd (tabel 3).  
 
Tabel 1. Indeling van onderzoeksresultaten naar mate van bewijskracht voor diagnostische tests 
 
A1  Vergelijkend onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten of onderzoek waarbij 

met behulp van besliskundige modellen of multivariate analyses de toegevoegde informatie wordt 
beoordeeld van de te onderzoeken test ten opzichte van de referentietest. 

A2  Vergelijkend onderzoek waarbij van tevoren criteria zijn gedefinieerd voor de te onderzoeken test en 
voor de referentietest. Tevens is er een beschrijving van de onderzochte klinische populatie. Bovendien 
moet het een voldoende grote serie van opeenvolgende cliënten betreffen, moet gebruik zijn gemaakt 
van tevoren gedefinieerde afkapwaarden van de test en de resultaten van de test en de ‘gouden’ 
standaard onafhankelijk zijn beoordeeld. 

B  Vergelijking met een referentietest, beschrijving van de onderzochte test en van onderzochte populatie, 
maar niet de kenmerken die verder onder A staan genoemd. 

C Niet vergelijkend onderzoek. 
D Mening van deskundigen. 
  

Tabel 2. Indeling van onderzoeksresultaten naar mate van bewijskracht voor interventiestudies 

 
A1 Meta-analyses die tenminste enkele gerandomiseerde onderzoeken van A2-niveau betreffen, waarbij de 

resultaten van de afzonderlijke onderzoeken consistent zijn. 
A2 Gerandomiseerd klinisch vergelijkend onderzoek van goede kwaliteit (gerandomiseerde, dubbelblind 

gecontroleerde trials), voldoende omvang en consistentie. 
B  Gerandomiseerde klinische trials van mindere kwaliteit of onvoldoende omvang of ander vergelijkend 

onderzoek (niet-gerandomiseerd: cohort studies, cliëntcontrole onderzoek). 
C Niet-vergelijkend onderzoek. 
D  Mening van deskundigen. 
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Tabel 3. Niveau van advies op basis van literatuuranalyse 
 

- Indien ondersteund door tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau 
A (bijvoorbeeld: het is aangetoond dat …, men dient …) 

- Indien ondersteund door tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau 
B (bijvoorbeeld: het is aannemelijk dat…, men zou … moeten …) 

- Indien niet ondersteund door onderzoek van niveau A of B (bijvoorbeeld: er zijn aanwijzingen dat … , 
men kan …) 

- Op grond van de mening van de werkgroepleden (bijvoorbeeld: de werkgroep is van mening dat …) 
 

 
 

1.2.4 OPBOUW EN LEESWIJZER 
 
De opbouw van de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ is als volgt: In dit inleidende hoofdstuk wordt de 
verantwoording gegeven voor het ontwikkelen van de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’. In hoofdstuk 2 
wordt de plaats en rol van de ergotherapie binnen de multidisciplinaire zorg na een beroerte 
beschreven. Er wordt naast de samenwerking met andere zorgverleners aandacht besteed aan het 
ergotherapeutisch proces (signalering, indicatiestelling, verwijzing, start, intensiteit, duur, ontslag en 
overdracht), de financiering van de ergotherapie en aan de kwaliteit van de ergotherapeutische zorg. 
In hoofdstuk 3 worden richtlijnen en aanbevelingen (met toelichting) gepresenteerd voor de 
ergotherapeutische diagnostiek en evaluatie. Per hoofdstuk worden in de inleiding de vragen 
benoemd waarop de verschillende paragrafen antwoord geven. Onderwerpen komen aan bod 
conform de ICF-indeling waarbij gestart wordt met het domein participatie. Hoofdstuk 4 beslaat de 
richtlijnen en aanbevelingen (met achtergrondinformatie) voor het trainen en begeleiden van het 
handelen. De indeling in paragrafen komt overeen met hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 en 4 beslaan de 
inhoud van het gehele ergotherapieproces en zullen dus vaak in samenhang bekeken worden. 
Als bijlagen zijn enkele hulpmiddelen voor implementatie, enkele klinimetrische instrumenten en een 
begrippenlijst toegevoegd. 
 
 
1.2.5 PROCEDURE VOOR HERZIENING VAN DE RICHTLIJN 
 
Aangezien een richtlijn nooit helemaal af is, is regelmatige herziening noodzakelijk. De NVE neemt in 
haar beleidsplan op om de richtlijn om de vijf jaar te herzien. In 2009 zal opnieuw een aantal 
deskundigen uit verschillende werkvelden bijeengeroepen worden om de huidige richtlijn te evalueren 
en aan te vullen met het op dat moment beste beschikbare bewijs. De huidige richtlijn bevat een 
aantal algemene onderwerpen die, waar mogelijk, gespecificeerd zijn voor cliënten na een beroerte, 
maar die ook voor andere cliëntengroepen gelden. Het is de verwachting dat er in de toekomst 
specifieke richtlijnen komen die voor meerdere cliëntengroepen gelden; bijvoorbeeld een richtlijn 
cliëntgericht werken, counseling, narratieve benadering of ergotherapie voor de naastbetrokkenen. De 
verwachting is verder dat ook kwalitatief onderzoek een plaats gaat krijgen in evidence based 
richtlijnen. Tevens worden toekomstige inzichten op het gebied van multidisciplinaire 
behandelconcepten (paragraaf 4.1.1) meegenomen in de herziening van de ‘Ergotherapierichtlijn 
Beroerte’.  
 
 
1.3. IMPLEMENTATIE 
 
Implementatie wordt omschreven als ‘een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen 
en/of veranderingen van bewezen waarde met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het 
(beroepsmatig) handelen, in het functioneren van organisatie(s) of in de structuur van de 
gezondheidszorg’ (Zorg Onderzoek Nederland (ZON) 1997). De implementatie van een richtlijn zoals 
deze vereist een systematische aanpak. De NVE heeft veel geleerd van een eerder 
implementatietraject waarbij cliëntgericht werken met behulp van de Canadian Occupational 
Performance Measure (COPM) met succes werd geïmplementeerd (CBO 2004). Hierbij vormden een 
stafmedewerker van de NVE, inhoudsdeskundigen uit de praktijk en een implementatiedeskundige 
van het CBO gezamenlijk een implementatiewerkgroep.  
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Bij het implementatieplan wordt gebruik gemaakt van de fasen in een proces van verandering van 
zorgverleners (Grol and Wensing 2001). Het betreft de volgende fasen:  

- Oriëntatie (bewustzijn van de innovatie, interesse en betrokkenheid); 
- Inzicht (kennis, begrip, inzicht in eigen werkwijze); 
- Acceptatie (positieve houding, motivatie, intentie of besluit tot veranderen); 
- Verandering (invoering in de praktijk, bevestiging van nut); 
- Behoud (integratie in routines, verankering in de organisatie). 

De verschillende fasen vereisen verschillende maatregelen en strategieën, zoals informatie via 
nieuwsbrief of de website van de NVE, artikelen in het tijdschrift, aandacht op congressen en 
algemene ledenvergaderingen en verschillende trainingen op maat in regio’s, zorgketens, instellingen 
en/of in werkgroepen. Het implementatieplan heeft als doel dat het merendeel van de 
ergotherapeuten, werkzaam met cliënten na een beroerte, verschillende fasen van het 
veranderingsproces doorlopen.  
 
De eerste activiteiten ten behoeve van de oriëntatie zijn gestart. Via de nieuwsbrief zijn de leden 
geïnformeerd over de ontwikkeling van de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’. In februari 2005 organiseert 
de NVE een congres over ‘Ergotherapie na een beroerte’, waarbij de richtlijn centraal staat. Daarna 
wordt op kleine schaal begonnen met scholing van gemotiveerde personen, teams of instellingen 
binnen een keten. Met deze groep wordt de richtlijn getest op bruikbaarheid en haalbaarheid. 
Vervolgens wordt het implementatieplan bijgesteld en verder uitgewerkt volgens de verschillende 
fasen van het veranderingsproces. 
 
 
1.3.1 BEVORDERENDE EN BELEMMERENDE FACTOREN 
 
Aangezien cliënten na een beroerte de grootste groep cliënten is die door ergotherapeuten wordt 
behandeld, is de verwachting dat de interesse in de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ groot is. Er is 
behoefte aan handvatten (richtlijnen en aanbevelingen) die de ergotherapeut ondersteunen in de 
dagelijkse praktijk.  
 
Aangezien iedere cliënt na een beroerte andere problemen, wensen en behoeften heeft en iedere 
instelling, afdeling ergotherapie en iedere ergotherapeut zijn eigen visie, kennis, ervaring en budget 
heeft, is het duidelijk dat implementatie van de richtlijn verschillende maatregelen en strategieën 
vereist. Sommige instellingen en ergotherapeuten zullen reeds vele richtlijnen en aanbevelingen in 
praktijk brengen, voor anderen zijn richtlijnen en aanbevelingen wellicht niet haalbaar in de praktijk 
door gebrek aan tijd, formatie en geld. 
 
De NVE wil met haar implementatieplan op alle niveaus insteken en cliëntgerichte ondersteuning op 
maat bieden, afgestemd op de verschillende behoeften van de ergotherapeuten in instellingen, 
multidisciplinaire teams, zorgketens, regiogroepen of in de eerste lijn. 
 
 
1.3.2 KOSTENIMPLICATIES 
 
De ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ is voor leden van de NVE beschikbaar via de website in PDF-
format. De richtlijn zal worden opgenomen in het cursusmateriaal voor trainingen en symposia. De 
richtlijn is te koop via de NVE. 
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1.3.3 TOETSINGSCRITERIA 
 
Voor het evalueren van een goed gebruik van de richtlijn zijn op de kerndomeinen van de richtlijn 
criteria geformuleerd. Dit betreft vooral criteria die met het proces van de behandeling te maken 
hebben. Voor een goede toepassing van de richtlijn worden op alle kerndomeinen meerdere criteria 
toegepast in de praktijk. Met behulp van bijlage 1.0 kunnen de criteria in de praktijk getoetst worden. 
 
CLIËNTGERICHTE BENADERING: 

- Het behandelproces wordt vorm gegevens volgens de stappen van de Occupational 
Performance Proces Model (OPPM); 

- De COPM wordt gebruikt om de hulpvraag van de cliënt te verhelderen. 
BETEKENISVOLLE ACTIVITEITEN: 

- De behandeldoelstellingen worden geformuleerd in termen van betekenisvolle activiteiten die 
belangrijk zijn voor de cliënt; 

- De activiteiten worden getraind in een betekenisvolle context met betekenisvolle voorwerpen. 
MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING: 

- Het verzamelen van gegevens wordt in overleg met het multidisciplinaire team gedaan, zodat 
de cliënt niet bij meerdere hulpverleners dezelfde testen uit moet voeren; 

- Gegevens worden vastgelegd in rapportages die op het juiste tijdstip beschikbaar zijn voor het 
multidisciplinaire team.  

NAASTBETROKKENEN: 
- Tijdens het behandelproces is meerdere keren contact met de naasten van de cliënt, zowel 

voor het vragen van informatie als het verstrekken van informatie (voorlichting);  
- De belangen, problemen en wensen van de cliënt na een beroerte en de naastbetrokkenen 

worden in samenhang met elkaar beschouwd. 
TRANSMURALE ZORG (KETENZORG) 

- In de regionale zorgketen zijn afspraken gemaakt over klinimetrie en overdracht;  
- Zodra het mogelijk is, wordt ergotherapie thuis gegeven.   

 
 
1.3.4 HULPMIDDELEN VOOR IMPLEMENTATIE 
 
Naast de volledige richtlijn is een samenvatting gemaakt met alle richtlijnen en aanbevelingen uit de 
verschillende hoofdstukken in bijlagen 2.0, 3.0 en 4.0. De volledige richtlijn kan als naslagwerk 
gebruikt worden om de begeleidende tekst of de referenties na te zoeken.  
 
Bij hoofdstuk 3 over de diagnostiek zijn bijlagen opgenomen met alle aanbevolen meetinstrumenten: 
bijlage 5.0 tot en met bijlage 5.5. De aanbevolen lijsten, die zonder uitgebreide scholing gebruikt 
kunnen worden en die niet langer zijn dan twee pagina’s, zijn eveneens als bijlagen opgenomen. Op 
de “Kennispagina Beroerte” op de NVE website zijn links geplaatst naar websites met informatie over 
de aanbevolen instrumenten.  
 
De NVE gaat in samenwerking met andere partijen studiedagen, workshops en trainingen aanbieden 
die aansluiten bij de vragen en behoeften van het werkveld.  
 
 
1.4. BETROKKENHEID BELANGHEBBENDEN 
 
 
1.4.1 WERKGROEP 
 

- M. Bieleveld (Marja), ergotherapeut, Orbis Medisch en zorgconcern Maaslandziekenhuis, 
Sittard; 

- H.J.M. Blokker (Erica), ergotherapeut, RC de Trappenberg, Huizen; 
- M.H.R. Boerrigter (Mariolein), ergotherapeut, RC Heliomare, Wijk aan Zee; 
- W. van Doorn (Wieneke), ergotherapeut, Academisch Medisch Centrum van Amsterdam; 
- M.J.A. Driessen, (Marie-José), directeur NVE tot 06-2004, Voorzitter werkgroep tot 12-2003, 

Utrecht; 
- M. Dijk (Marieke), ergotherapeut, stedelijke dienst, zorggroep Almere; 
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- E.H.C. Cup (Edith), ergotherapeut/ gezondheidswetenschapper, Universitair Medisch Centrum 
St. Radboud Nijmegen; 

- C.Hogewoning (Caroline), hoofd ergotherapie, Evean Zorg afdeling Behandelzaken, 
Wormerveer; 

- S. Jellema (Sandra), docent ergotherapie AMPO Hogeschool van Amsterdam, Ergotherapeut 
Amstelring Thuiszorg, Amstelveen;  

- A.M. Koel-Wardenaar (Anne), ergotherapeut, Evean Eduard Douwes dekker, Amsterdam; 
- J.C. Stehman-Saris (Fieneke), docent ergotherapie AMPO Hogeschool van Amsterdam; 
- E.M.J. Steultjens (Esther), stafmedewerker NVE (ergotherapeut/psycholoog), Utrecht. 

 
 
1.4.2 ACHTERBAN  
 
De volgende ergotherapeuten, werkzaam in verschillende werkvelden of verbonden aan de opleiding 
ergotherapie, hebben de richtlijn beoordeeld op juistheid en bruikbaarheid in de praktijk: 

- Ramon Daniëls 
- Bianca van Hees 
- Adrie Kanis 
- Karin Karis 
- Nico Oskam 
- Margriet Pol 
- Elsa van Schouwen 
- Cindy Smeets 
- Monique Veltman 

 
De achterban bestond verder uit: 

- C. Geusgens, onderzoeker, IRV kenniscentrum voor revalidatie en handicap, Heerlen; 
- E. Groet, klinisch neuropsycholoog, Heliomare Revalidatie, Wijk aan Zee; 
- C. van Heugten, programmaleider, IRV kenniscentrum voor revalidatie en handicap, Heerlen, 

en Universiteit Maastricht, Instituut hersenen en gedrag, Maastricht; 
- K. Idema, consulent Nederlandse CVA-Vereniging ‘Samen Verder’, Bunnik; 
- H. Kalf, logopedist, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen; 
- P. Koppe, revalidatiearts, Revalidatie Centrum Amsterdam, Amsterdam; 
- P. de Kort, neuroloog, TweeSteden Ziekenhuis en Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg; 
- G. Kwakkel, coördinator onderzoek afd. fysiotherapie, VU Medisch Centrum, Amsterdam; 
- R. Wimmers, programmamanager, Hartstichting, Den Haag. 

 
 
1.4.3 PERSPECTIEF CLIËNTEN NA EEN BEROERTE 
 
De CVA-vereniging ‘Samen Verder’ is als achterban betrokken bij de ontwikkeling van de 
‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’. De NVE en CVA-vereniging ‘Samen Verder’ hebben het voornemen 
om een folder te maken voor cliënten en naastbetrokkenen waarin in voor hen begrijpelijke taal de 
hoofdlijnen van de richtlijnen en aanbevelingen en consequenties voor de ergotherapiebehandeling 
worden vermeld. 
 
 
1.4.4 ONAFHANKELIJKHEID VAN DE OPSTELLERS 
 
De richtlijn is gefinancierd en ontwikkeld door de NVE. In de werkgroep hadden ergotherapeuten 
zitting die als docent actief zijn in het geven van Post-HBO onderwijs zoals de NDT-cursus (Neuro 
Developmental Treatment), de A-ONE cursus (Arnadottir OT ADL Neurobehavioral Evaluation) en de 
cursus over de Apraxierichtlijn. 
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2. ORGANISATIE VAN ERGOTHERAPEUTISCHE ZORG 
 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 
 

- Wat is de plaats en rol van de ergotherapeut in de zorg voor cliënten na een beroerte? 
o Welke rol heeft de ergotherapeut in de verschillende fasen na een beroerte? 
o Welke rol heeft de ergotherapeut in de regionale zorgketen? 
o Welke rol heeft de ergotherapeut intramuraal? 
o Welke rol heeft de ergotherapeut extramuraal? 

- Hoe is het ergotherapeutisch proces georganiseerd? 
o Hoe verloopt de signalering, indicatiestelling en verwijzing? 
o Wat is er bekend over de start, intensiteit en duur van de behandeling? 
o Wat is de rol en wat zijn de taken van een ergotherapeut bij ontslag en overdracht? 
o Hoe wordt de ergotherapiebehandeling gefinancierd? 

- Welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de ergotherapeutische zorg?  
o Wanneer verlenen ergotherapeuten kwalitatief goede zorg? 
o Wat is de waarde van een cliëntgerichte benadering? 
o Wat moeten ergotherapeuten met evidence based practice? 

- Welke eisen worden gesteld op het gebied van scholing?  
 
 
2.1. DE PLAATS VAN ERGOTHERAPIE IN DE ZORG VOOR CLIËNTEN NA EEN BEROERTE 
 
Bij het beschrijven van de plaats van de ergotherapie in de zorg voor cliënten na een beroerte wordt 
enerzijds uitgegaan van de verschillende fasen na een beroerte: acute fase, revalidatiefase en 
chronische fase. Anderzijds wordt de rol van de ergotherapeut in de verschillende settings intramuraal 
en extramuraal beschreven.  
 
 
2.1.1 ERGOTHERAPIE IN DE VERSCHILLENDE FASEN NA EEN BEROERTE 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut in alle fasen na een beroerte ingeschakeld kan 
worden voor: 
- Diagnostiek en behandeling van problemen van de cliënt in activiteiten en participatie;  
- Preventie van complicaties; 
- Instructie en begeleiding van verzorgenden en naasten.  
 
ERGOTHERAPIE IN DE ACUTE FASE 
 
De acute fase is de periode die aanvangt bij het optreden van de beroerte en loopt tot aan het 
moment dat de cliënt lichamelijk stabiel is (Stolker 1997). In de acute fase wordt de medische 
diagnose gesteld en wordt, indien mogelijk, de behandeling ingezet. Het hoofddoel van de 
behandeling is het voorkomen van progressieve schade aan de hersenen en andere complicaties. De 
regie in de acute fase ligt bij de neuroloog. Zodra het medisch mogelijk is, wordt de cliënt 
gemobiliseerd en wordt reeds in de acute fase gestart met revalidatie.  
 
Richtlijn (niveau 3) (iBMG/iMTA 2001)  
Er zijn aanwijzingen dat, zodra de cliënt medisch stabiel is, zo spoedig mogelijk (binnen 72 uur) 
gestart moet worden met ergotherapeutische diagnostiek en behandeling (intensieve training).   
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In het EDISSE-rapport (Evaluation Dutch Integrated Stroke Services Experiments), opgesteld naar 
aanleiding van een studie naar het functioneren van zorgketens voor cliënten na een beroerte in 
Nederland, staat beschreven dat ergotherapie vroeg (binnen 72 uur) moet starten (iBMG/iMTA 2001). 
Als uitzonderingen worden aangegeven cliënten waarbij geen uitvalsverschijnselen zijn of cliënten met 
een zeer slechte algemene conditie. Ten aanzien van deze uitzonderingen zijn door de werkgroep 
twee aanbevelingen geformuleerd. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij cliënten waarbij ogenschijnlijk geen uitvalsverschijnselen zijn de 
ergotherapie ingeschakeld kan worden voor een evaluatie van niet direct zichtbare cognitieve 
stoornissen in relatie tot  het dagelijks handelen (activiteiten en participatie). 
 
Veel cliënten worden na een beroerte gehinderd door vertraagde informatieverwerking, geheugen- en 
concentratieproblemen (Hochstenbach 1999). Problemen in het dagelijks handelen zijn echter niet in 
alle gevallen direct duidelijk zichtbaar. Bovendien hebben cliënten in het ziekenhuis buiten de zelfzorg 
activiteiten nog weinig in de woon- en/of werksituatie betekenisvolle activiteiten uitgevoerd. Wanneer 
de leden van het multidisciplinaire team twijfelen of cliënten in staat zullen zijn om na ontslag weer de 
dagelijkse routines in wonen en/of werken op te pakken, kan de ergotherapeut ingeschakeld worden 
om dit te evalueren. De ergotherapeut beschikt over instrumenten waarmee het handelen tijdens 
dubbeltaken of complexe activiteiten geëvalueerd wordt. Hiermee kunnen de zogenaamde 
‘onzichtbare’ problemen zichtbaar worden. Deze instrumenten worden in hoofdstuk 3 
(Ergotherapeutische diagnostiek en evaluatie) verder uitgewerkt. Het team heeft een belangrijke 
signalerende functie voor de minder zichtbare problemen. In sommige ziekenhuizen wordt de 
ergotherapeut standaard bij iedere cliënt ingeschakeld voor een korte screening. De achtergrond 
hiervan is dat door tijdige screening en advies naar de eerstelijn problemen en heropnames 
voorkomen kunnen worden. Voorlichting, informatie en begeleiding aan de cliënt en de 
naastbetrokkenen over de minder zichtbare problemen is noodzakelijk. Indien nodig kan ergotherapie 
thuis geadviseerd worden. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij cliënten met een zeer slechte algemene conditie de rol van de 
ergotherapeut zich kan richten op:  
- Preventie en behandeling van complicaties; 
- Begeleiding, advies en instructie aan verzorgenden en naasten; 
- Adviseren ten aanzien van lig- en zithouding en transfers; 
- Adviseren ten aanzien van een passende rolstoel; 
- Advies ten aanzien van de ontslagbestemming. 
 
Bij cliënten met een zeer slechte algemene conditie in de acute fase is diagnostiek en behandeling 
van activiteiten niet aan de orde. De ergotherapeut kan bij deze cliënten ingeschakeld worden met als 
doel preventie en behandeling van complicaties, zoals een oedeemhand, schouderpijn of decubitus. 
Ook kan instructie en advies gegeven worden aan naasten en verzorgenden over de verzorging en 
benadering van de cliënt. Ook voor het adviseren en controleren van een passende rolstoel ten 
behoeve van de mobiliteit kan de ergotherapeut ingeschakeld worden. Binnen instellingen zijn vaak 
multidisciplinair afspraken gemaakt over de rolverdeling ten aanzien van deze aspecten. 
Steeds vaker is de wens van cliënten en naastbetrokkenen dat cliënten ondanks een zeer slechte 
conditie toch naar huis gaan. De ergotherapeut kan mede analyseren en adviseren wat de 
mogelijkheden en beperkingen zijn ten aanzien van ontslag naar de thuissituatie.  
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ERGOTHERAPIE IN DE REVALIDATIEFASE 
 
In de revalidatiefase is het doel het voorkomen en verminderen van beperkingen in activiteiten en 
participatie. Hiermee is, zodra het mogelijk is, al in de acute fase gestart. De revalidatiefase kan zich 
afspelen in de polikliniek van ziekenhuizen, revalidatiecentra of verpleeghuizen, in de vorm van 
dagbehandeling of in de eerste lijn. De revalidatiefase is de periode van ongeveer twee weken tot 
ongeveer zes maanden na de beroerte.  
Er wordt naar gestreefd dat de cliënt zo snel mogelijk terugkeert naar de eigen oorspronkelijke 
leefomgeving met gestructureerde thuiszorg, aangevuld met dagbehandeling of thuisbehandeling (zie 
ook paragraaf 2.1.4 Ergotherapie extramuraal). Voor de uitwerking van de ergotherapiebehandeling in 
de revalidatie- en chronische fase wordt verwezen naar hoofdstuk 4 (Trainen en begeleiden van het 
handelen). 
 
ERGOTHERAPIE IN DE CHRONISCHE FASE 
 
In de chronische fase ligt de nadruk op het verwerken van en leren omgaan met de ontstane 
beperkingen in de activiteiten en participatie van de cliënt met een beroerte en zijn naasten.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeutische behandeling in de chronische fase gericht is 
op het aanleren van compensatiestrategieën (aanpassing van de betekenisvolle activiteit, vervanging 
van activiteiten, aanpassing van de omgeving en/of instructie en begeleiding van naasten). 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut in de chronische fase aandacht dient te besteden 
aan een zinvolle dagbesteding en dagindeling.  
 
De ergotherapeut besteedt aandacht aan activiteiten die belangrijk zijn voor de cliënt of diens naasten, 
maar die de cliënt niet meer naar wens kan uitvoeren. Gezamenlijk wordt naar alternatieven gezocht. 
Hierbij kan de activiteit of de omgeving aangepast worden, kan gebruik gemaakt worden van 
hulpmiddelen en wordt gekeken welke begeleiding nodig is. Het is hierbij van belang om na te gaan of 
de naasten deze begeleiding kunnen geven of dat extra begeleiding nodig is. Vaak wordt pas in de 
chronische fase voor iedereen duidelijk wat de mogelijkheden en beperkingen op het dagelijks leven 
zijn voor de cliënt en diens naasten. Vanuit dat perspectief is het belangrijk dat in deze fase vooral 
aandacht besteed wordt aan een zinvolle dagbesteding. Hiermee wordt onder andere bedoeld het 
(her)vinden van een dagelijkse routine of dagindeling waarin de cliënt betekenisvolle activiteiten 
uitvoert en vorm geeft aan zijn maatschappelijke rollen. Daarnaast is het belangrijk dat er gewaakt 
wordt voor overbelasting van de naasten van de cliënt. In hoofdstuk 3 worden vragenlijsten 
beschreven die de mate van belasting en belastbaarheid van de mantelzorger inventariseren. De 
ergotherapiebehandeling richt zich niet alleen op de cliënt, maar ook op de naastbetrokkenen. 
Signalering voor indicaties voor ergotherapie vindt in deze fase veelal plaats in de extramurale zorg. 
Cliënten en hun naasten die geen bevredigende dagbesteding hebben, overbelast dreigen te worden 
en/of moeite hebben hun rollen te behouden, komen in aanmerking voor ergotherapie.  
 
 
2.1.2 ERGOTHERAPIE IN DE REGIONALE ZORGKETEN 
 
Binnen enkele dagen nadat een cliënt na een beroerte is opgenomen, wordt idealiter reeds gestart 
met planning van het ontslagtraject en het aanvragen van opname in een vervolginstelling 
(iBMG/iMTA 2001). Bij de keuze voor een vervolgsetting, spelen de volgende factoren een rol: 

- De ernst van de beperkingen; 
- De prognose; 
- De leerbaarheid of het leervermogen; 
- De wens van de cliënt en zijn naasten; 
- De psychische en sociale draagkracht van de cliënt en naastbetrokkenen; 
- De beschikbaarheid van noodzakelijke zorg en voorzieningen. 
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Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij voorkeur vanaf het begin ingeschakeld worden 
om bij te dragen aan de multidisciplinaire diagnostiek en de optimale ontslagbestemming en eventuele 
nazorg, behandeling en begeleiding van cliënt en zijn/haar naasten.  
 
Het uitgangspunt wordt gehanteerd dat de cliënt vanaf de stroke unit naar huis terugkeert, eventueel 
met revalidatiebehandeling extramuraal, aanvullende poliklinische zorg of dagbehandeling. Wanneer 
door gecoördineerde multidisciplinaire revalidatie een belangrijke meerwaarde kan worden behaald, is 
het revalidatiecentrum of een gespecialiseerde revalidatieafdeling van een verpleeghuis de meest 
aangewezen locatie. Wanneer de cliënt niet in aanmerking komt voor terugkeer naar huis of voor 
revalidatie, is opname op een chronisch somatische afdeling van een verpleeghuis noodzakelijk. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten werkzaam in de verschillende schakels van een 
zorgketen regionale afspraken moeten maken over diagnostiek, behandeling en overdracht. 
 
Voor cliënten en hun naasten is het belangrijk dat er continuïteit geboden wordt in de zorg en 
behandeling tussen de verschillende schakels van de zorgketen. Voor de ergotherapeuten in de 
zorgketen betekent dit dat zoveel mogelijk dezelfde meetinstrumenten gebruikt moeten worden. Bij 
overplaatsing worden de bevindingen bij voorkeur meegegeven met de cliënt zo snel mogelijk 
verstuurd, zodat de ergotherapeut in de volgende setting hier meteen mee verder kan. (Zie ook 
paragraaf 2.2.3 Ontslag en overdracht) 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij het in gang zetten van procedures voor het 
aanvragen van hulpmiddelen en/of woningaanpassingen de cliënt ondersteuning geeft bij de aanvraag 
en een oplossingsrichting aangeeft. 
 
Indien een cliënt terug naar huis gaat en hulpmiddelen en/of woningaanpassingen noodzakelijk zijn, 
dan kan de ergotherapeut ondersteuning bieden bij het in gang zetten van procedures voor het 
aanvragen van hulpmiddelen en/of woningaanpassingen. De ergotherapeut is op de hoogte van de 
wet- en regelgeving voor hulpmiddelen en voorzieningen bij de zorgverzekeraars (regeling 
hulpmiddelen) en gemeenten (Wet Voorzieningen Gehandicapten, WVG). Wanneer er sprake is van 
de aanvraag van voorzieningen in het kader van de WVG, dan biedt de ergotherapeut-behandelaar de 
cliënt ondersteuning bij de aanvraag en geeft hierbij een oplossingsrichting aan. De indicatiestelling en 
het uiteindelijke advies worden door de adviseurs van het Centrum Indicatiestelling Zorg  
(CIZ) of de gemeente gegeven. Instellingen in een zorgketen moeten met het CIZ en de gemeenten 
afspraken maken over de procedures, taken en verantwoordelijkheden ten behoeve van een spoedige 
terugkeer van de cliënt naar huis. Met het in werking treden van de WMO (Wet op de 
Maatschappelijke Ondersteuning) veranderen de processen rondom het aanvragen van hulpmiddelen 
en woningaanpassingen. Er zullen dan opnieuw met gemeenten en andere partijen werkbare 
afspraken gemaakt dienen te worden. 
 
 
2.1.3 ERGOTHERAPIE INTRAMURAAL (ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis) 
 
De ergotherapeut die intramuraal werkt is altijd lid van een behandelteam. Dit behandelteam bestaat 
uit een kerngroep, doorgaans gecoördineerd door een neuroloog in het ziekenhuis, een revalidatiearts 
in het revalidatiecentrum, of een verpleeghuisarts in het verpleeghuis. Idealiter bestaat het 
behandelteam verder uit een verpleegkundige, transferverpleegkundige, fysiotherapeut, 
ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog, maatschappelijk werker en activiteitenbegeleider. De 
bezetting van het team wordt bepaald door de locatie van opname en de fase van herstel waarin de 
cliënt zich bevindt. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat in de revalidatiefase een orthopedisch 
instrumentmaker aan het team deelneemt. Het team zal in multidisciplinair overleg communiceren 
over afstemming van geformuleerde behandeldoelen, de daarbij gevolgde behandelstrategieën en de 
veranderingen die tijdens het revalidatieproces optreden (conform richtlijnen CVA-Revalidatie 2001).  
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Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten reeds bij de start van de behandeling de 
voorbereiding tot ontslag in ogenschouw moeten nemen.  
 
Aanbeveling (niveau 4) (iBMG/iMTA 2001) 
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut zowel in het ziekenhuis, als in het 
revalidatiecentrum, als in het verpleeghuis een multidisciplinair overleg (MDO) waarin cliënten na een 
beroerte worden besproken, dient bij te wonen.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut zijn/haar bevindingen zowel schriftelijk (bijv. in een 
gezamenlijk zorgdossier) als mondeling (bijv. in multidisciplinair overleg)  moet communiceren met de 
leden van het multidisciplinair team en moet rapporteren naar de verwijzer.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut in het multidisciplinair team afspraken moet maken 
over diagnostiek en behandeling van sensomotoriek, cognitie, emotie en gedrag.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het een meerwaarde heeft voor het afstemmen van het behandelplan 
om zo snel mogelijk na opname in nauw overleg met de fysiotherapeut diagnostiek van 
sensomotorische functies en mobiliteit te plegen en in nauw overleg met de neuropsycholoog de 
diagnostiek van cognitie, emotie en gedrag uit te voeren. 
 
Onderlinge afstemming en afspraken in het multidisciplinaire team over de diagnostiek en 
behandelstrategieën zijn noodzakelijk. Behalve voor de samenwerking en afstemming is het 
gezamenlijk onderzoek doen een manier om efficiënt gegevens te verzamelen en de cliënt niet 
onnodig te testen. Wanneer samen onderzoeken niet haalbaar is, is het van belang de verkregen 
gegevens direct toegankelijk te maken voor de andere betrokkenen. 
 
Voor de inhoud van de ergotherapeutische diagnostiek (de gebruikte meetinstrumenten) wordt 
verwezen naar hoofdstuk 3. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het meerwaarde heeft om vanuit een instelling de 
ergotherapiebehandeling thuis te laten plaatsvinden.  
 
Het heeft over het algemeen de voorkeur om cliënten, waar mogelijk, in hun eigen omgeving te 
behandelen. Bij cliënten die zijn opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis kan 
dit op verschillende manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld door het plannen van huisbezoeken, 
thuisbehandeling of het bezoeken van de cliënt tijdens ‘proefontslag’. Ook kan informatie verzameld 
worden uit proefverlof. In de bijlagen en in  ‘Zorg voor de mantelzorg’ (Visser-Meilly and Van Heugten 
2004) worden lijsten aangereikt voor het evalueren van een proefverlof.  
 
 
2.1.4 ERGOTHERAPIE EXTRAMURAAL (THUIS, VERZORGINGSHUIS) 
 
Richtlijn (niveau 1) (Logan, Ahern et al. 1997; Walker, Gladman et al. 1999; Gilbertson, Langhorne et 
al. 2000) 
Het is aangetoond dat ergotherapie thuis een positief effect heeft op het kunnen uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten van cliënten na een beroerte.  
 
Richtlijn (niveau 2) (Logan, Ahern et al. 1997; Walker, Gladman et al. 1999) 
Het is aannemelijk dat ergotherapie thuis een positief effect heeft op het welbevinden en de ervaren 
belasting van de centrale verzorger. 
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Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat in een regionale zorgketen in de eerste lijn ergotherapeuten 
aanwezig moeten zijn die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met een beroerte.   
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat, zodra het mogelijk is, ergotherapie in de thuissituatie gegeven moet 
worden. 
 
Indien het mogelijk is, heeft behandeling in de eigen (woon)omgeving de voorkeur boven behandeling 
in een instelling (CVA-Revalidatie 2001). In de thuissituatie wordt direct duidelijk welke praktische 
problemen de cliënt tegenkomt in de uitvoering van zijn dagelijkse activiteiten. Het trainen in de 
thuissituatie laat bovendien een meerwaarde zien ten aanzien van de effecten die bereikt worden. Bij 
thuisbehandelen kan tevens optimaal aangesloten worden bij de wensen, behoeften en de leefsituatie 
van de cliënt en de naastbetrokkenen. Behandeling van de thuiswonende cliënt na een beroerte kan 
plaatsvinden vanuit een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum of vanuit een particuliere 
ergotherapiepraktijk. Voor de diverse vormen van financiering van de ergotherapie zie paragraaf 2.2.4. 
 
 
2.2.     DE ORGANISATIE VAN HET ERGOTHERAPEUTISCHE PROCES 
 
Met de organisatie van het ergotherapeutisch proces wordt het proces van signalering, 
indicatiestelling, verwijzing, diagnostiek en behandeling tot en met ontslag en overdracht bedoeld. De 
verschillende onderdelen van dit proces worden beschreven. Daarnaast wordt in twee paragrafen 
apart aandacht besteed aan de financiering van de ergotherapie en de formatie ergotherapie. 
 
 
2.2.1 SIGNALERING, INDICATIESTELLING EN VERWIJZING 
 
Signalering van een indicatie voor de ergotherapie kan in alle fasen na een beroerte en in alle settings 
plaatsvinden door alle zorgverleners, de cliënt zelf en zijn naasten. Om een indicatie voor 
ergotherapie te kunnen signaleren is het van belang dat andere disciplines en cliënten op de hoogte 
zijn van hetgeen de ergotherapeut te bieden heeft. 
 
 Aanbeveling (niveau 4) (CVA-Revalidatie 2001) 
De werkgroep is van mening dat alle zorgverleners die betrokken zijn bij cliënten na een beroerte op 
de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden en de beschikbaarheid van de ergotherapie zowel intra- 
als extramuraal.  
 
Intramuraal biedt het wekelijks multidisciplinair overleg een goede gelegenheid om over de 
indicatiestelling en verwijzing naar ergotherapie te communiceren. Dit geldt voor ergotherapie tijdens 
de opname, maar ook voor een indicatie voor eerstelijns ergotherapie na ontslag.  
 
Wanneer een cliënt niet meer is opgenomen, maar in de thuissituatie problemen ervaart in het 
dagelijks handelen en/of in het vervullen van rollen in de maatschappij, dan kunnen verschillende 
hulpverleners in de thuissituatie een signalerende rol hebben bijvoorbeeld een 
transferverpleegkundige, zorgcoördinator of indicatiesteller van Centrum voor Indicatie en Zorg (CIZ), 
wijkverpleegkundigen, medewerkers van de thuiszorg en fysiotherapeuten kunnen tijdens het contact 
met de cliënt signaleren dat er ten aanzien van het handelen vragen liggen. Ten slotte hebben 
verpleegkundigen van een nazorgpoli of een nazorgcoördinator een sleutelpositie om in het 
nazorgtraject een indicatie voor ergotherapie te signaleren.  
 
De verwijzing moet altijd geschreven worden door een arts. In een instelling is dit de neuroloog, 
revalidatiearts of verpleeghuisarts. In de thuissituatie kan ook de huisarts een cliënt verwijzen naar de 
ergotherapeut.  
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2.2.2 START, INTENSITEIT EN DUUR VAN DE BEHANDELING 
 
Het is mogelijk om de ergotherapeut via een korte screening zelf de signalering tot mogelijkheden 
voor behandeling te laten uitvoeren. In hoofdstuk 3 worden hiervoor richtlijnen beschreven. De 
beslissing tot al dan niet behandelen wordt genomen op basis van de geïnventariseerde problemen in 
het handelen en de participatie en de mogelijkheid van de ergotherapie om deze positief te 
beïnvloeden (zie hoofdstuk 3 en 4). 
 
Richtlijn (niveau 1) (CVA-Revalidatie 2001) 
Het is aangetoond dat vroegtijdig (binnen 72 uur) inzetten van intensieve revalidatie een gunstig effect 
heeft op het herstel van functies.  
 
Richtlijn (niveau 1) (Kwakkel, Van Peppen et al. 2004) 
Het is aangetoond dat het intensiever (langduriger en vaker) trainen van cliënten met een beroerte ten 
goede komt aan het herstel van de hemiparese en ADL-zelfstandigheid. 
 
In het rapport ‘Revalidatie na een beroerte’ wordt verwezen naar twee meta-analyses en een klinische 
trial, die het effect van vroegtijdige intensieve revalidatie aantonen (Langhorne, Wagenaar et al. 1996; 
Kwakkel, Wagenaar et al. 1997; Cifu and Stewart 1999; Kwakkel, Wagenaar et al. 1999). De 
verbetering bij intensieve revalidatie is het meest uitgesproken gedurende de eerste drie maanden na 
de beroerte. De verbetering is relatief klein in verhouding tot minder intensieve behandelvormen. Voor 
het al dan niet zelfstandig functioneren van de cliënt blijken deze kleine verbeteringen toch belangrijk 
te zijn. Op de langere termijn (zes, negen en twaalf maanden na de beroerte) zijn er geen significante 
verschillen meer gevonden in ADL-zelfstandigheid en kwaliteit van leven (Kwakkel 1998). In een 
systematische review naar effecten van intensiteit van training (Kwakkel, Van Peppen et al. 2004) 
komt naar voren dat de effecten van training groter zijn met betrekking tot ADL-zelfstandigheid bij een 
minimaal verschil in intensiteit van 16 uur in de eerste zes maanden therapie. Voor revalidatie van de 
paretische arm blijken de effecten bij een hogere intensiteit ook zes maanden na ontstaan van de 
beroerte nog te gelden (Feys, De Weerdt et al. 1998; Kwakkel, Kollen et al. 1999). 
 
In het EDISSE-onderzoek wordt op basis van de literatuur een concrete vertaalslag gemaakt naar 
criteria waaraan de zorg voor cliënten na een beroerte moet voldoen. Voor de ergotherapeutische 
behandeling wordt vroeg (binnen 72 uur) starten en intensieve gerichte training beschreven. Ook 
wordt doorgaan met de ergotherapeutische behandeling tot ongeveer zes maanden beschreven, 
eventueel ook nog daarna ter voorkoming van verdere achteruitgang, zowel intramuraal als in de 
thuissituatie. Afwijken van het criterium om binnen 72 uur te starten is acceptabel wanneer de cliënt 
een zeer slechte algemene toestand heeft (iBMG/iMTA 2001). Besluitvorming over de intensiteit en 
duur van de behandeling is mede afhankelijk van het fysieke uithoudingsvermogen, de aandacht en 
de wens van de cliënt (Gresham, Duncan et al. 1995).  
 
Ook zes maanden of meer na het doormaken van een beroerte kan een cliënt nog vooruitgang 
boeken in het functioneren. De beslissing wel of niet behandelen is bij het moment van de zorgvraag 
dus niet afhankelijk van het tijdstip waarop de beroerte doorgemaakt is.  
 
 
2.2.3 ONTSLAG EN OVERDRACHT 
 
In de ketenzorg heeft de cliënt vaak te maken met meerdere therapeuten. In de volgende schakel 
wordt de therapie vaak voortgezet door een andere ergotherapeut dan in een eerdere schakel. Het is 
vooral belangrijk dat deze organisatorische veranderingen zo min mogelijk invloed hebben op het 
proces van de ergotherapeutische behandeling. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten in een regionale zorgketen voor cliënten na een 
beroerte afspraken moeten maken over een snelle schriftelijke overdracht. 
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Wanneer een cliënt met ontslag gaat naar een andere schakel in de zorgketen dan moet de 
ergotherapeut zorgdragen voor een snelle overdracht van de ergotherapiebehandeling. In de 
overdracht dienen gegevens te staan over de volgende aspecten:  

- De problemen, doelen en wensen van de cliënt en zijn naasten; 
- De prognose van herstel en leermogelijkheden; 
- De sociale situatie van de cliënt; 
- De functionele mogelijkheden bij opname inclusief de resultaten van de afgenomen 

meetinstrumenten; 
- Het verloop van de ergotherapiebehandeling (interventies); 
- De functionele mogelijkheden bij ontslag, inclusief de resultaten van de afgenomen 

meetinstrumenten; 
- Behaalde en nog niet behaalde doelstellingen van de ergotherapiebehandeling; 
- Geadviseerde/aangevraagde hulpmiddelen/voorzieningen; 
- Aanbevelingen voor vervolgbehandeling door de ergotherapie. 

 
In hoofdstuk 4 worden richtlijnen geformuleerd voor het afsluiten van de ergotherapeutische 
behandeling. Dit gebeurt in een gezamenlijke beslissing op basis van de wensen van de cliënt en zijn 
naasten, de al dan niet bereikte doelstellingen en de (on)mogelijkheden voor verdere behandeling. 
 
 
2.2.4 FINANCIERING VAN DE ERGOTHERAPIE 
 
Financiering van de ergotherapie geschiedt afhankelijk van de setting waarin het geboden wordt. 
Intramuraal aangeboden ergotherapie in ziekenhuizen en revalidatiecentra wordt vergoed als 
behandeling die geïntegreerd is in de totale verstrekking van zorg. De ontwikkeling van Diagnose 
Behandel Combinaties (DBC’s) zal in de toekomst de financiering van ergotherapie gaan beïnvloeden.  
Intramuraal aangeboden ergotherapie in verpleeghuizen wordt vergoed vanuit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met de modernisering van de AWBZ wordt zorg (verpleeghuizen, 
GGZ en verstandelijk gehandicapten) ingedeeld in een zevental functies. Ergotherapie zal in de 
toekomst de aangeboden therapie moeten weergeven in productomschrijvingen.  
 
Op aanvraag van de revalidatiearts kan ergotherapie gefinancierd worden als Revalidatie Dag 
Behandeling (RDB) of Revalidatie Behandeluren (RBU’s). Eerstelijns behandeling (EEE) en 
thuisbehandeling worden vergoed als ziekenfondsverstrekking waarbij een maximum geldt van 10 uur 
ergotherapie per jaar. De vergoeding voor extramurale ergotherapie is in 2005 vastgesteld op � 12,90 
per 15 minuten met een toeslag van � 21,60 per behandeling aan huis. Ook een deel van de 
particuliere ziektekostenverzekeraars hebben ergotherapie in het pakket opgenomen.  
 
Behandeling in de thuissituatie vergt vaak meer dan de 10 uur die hiervoor per ziekenfondsverzekerde 
beschikbaar is. Uitbreiding van het aantal uren is wenselijk, zodat de mogelijkheden voor revalidatie in 
de thuissituatie optimaal worden. Aangezien de ergotherapeut bij de behandeling zowel de cliënt als 
zijn naasten behandeld, kan in een aantal gevallen nogmaals 10 uur besteed worden aan begeleiding 
van de partner. Hiervoor is een aparte verwijzing nodig.  
 
Sinds 2004 bestaat de mogelijkheid voor de bedrijfsarts om direct, zonder tussenkomst van huisarts of 
medisch specialist, door te verwijzen naar de paramedici. Voor problemen in het uitvoeren van 
activiteiten en rollen in de werksituatie is de ergotherapeut via de eerstelijns behandeling in te 
schakelen. Daarbij geldt het tarief voor de ziekenfondsverstrekking. 
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2.3. KWALITEIT VAN ERGOTHERAPEUTISCHE ZORG 
 
2.3.1 KWALITEITSZORG 
 
Kwalitatief goede zorg is verantwoorde zorg die tegemoetkomt aan de reële wensen en behoeften van 
de cliënt en die doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend (Ministerie van VWS, 1995). De 
individuele zorgverlener dient kwaliteitszorg in te zetten voor zowel het methodisch-technisch 
handelen, de organisatie van de geleverde zorg en de attitude in de zorg. Kwaliteitszorg wordt 
gekenmerkt door het beoordelen van de geleverde zorg en hier, indien nodig, verbetertrajecten voor te 
ontwikkelen en uit te voeren. Het vraagt een kritische houding van de beroepsbeoefenaar op zijn 
eigen handelen en de vaardigheid om verandertrajecten te doorlopen. Er zijn een aantal 
basisdocumenten en instrumenten ontwikkeld die hierbij van dienst kunnen zijn. 
 
Aanbeveling (niveau 4) (NVE 1999; NVE 2000; NVE 2001) 
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten het beroep moeten uitoefenen conform het 
Beroepsprofiel Ergotherapeut (NVE, 1999) en de Beroepscode Ergotherapeut (NVE, 2001). Tevens 
moeten zij gebruik maken van de Minimum eisen verslaglegging (NVE, 2000) en de NVE-
standaarden. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de doeltreffendheid en de kwaliteit van de ergotherapeutische 
organisatie van zorg en de attitude van de ergotherapeutische zorg gepeild hoort te worden via een 
cliënttevredenheidsenquête. 
 
Cliënten stellen kwaliteitseisen ten aanzien van de vakbekwaamheid van de therapeut, de bejegening, 
de besluitvorming en de inbreng van de cliënt, het ervaren van steun, de informatievoorziening, de 
organisatie van zorg en de accommodatie. In de NPCF-reeks (‘de kwaliteit van de gezondheidszorg in 
cliëntenperspectief’: De ergotherapeut (NPCF, 2001) worden criteria benoemd ten aanzien van deze 
punten. In de cliëntenzorg kunnen deze criteria een goede leidraad zijn voor het bewaken of 
verbeteren van de kwaliteit van zorg.  
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het regelmatig (op afgesproken tijden) evalueren van de voortgang 
tijdens de ergotherapiebehandeling noodzakelijk is om doelmatigheid en kwaliteit van zorg na te 
streven.  
 
Door regelmatige reflectie van het behandelproces, via het evalueren van het bereikte niveau van 
functioneren, is het behandelproces op tijd bij te sturen. In de Apraxierichtlijn (Stehmann-Saris, 
Daniëls, Satink et al. 2003) wordt na iedere vier trainingssessies een evaluatie uitgevoerd.  
 
 
2.3.2 CLIËNTGERICHTE BENADERING 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten een cliëntgerichte benadering bij cliënten na een 
beroerte en hun naasten moeten toepassen met behulp van het Occupational Performance Process 
Model (OPPM).  
 
Cliëntgericht werken is een benadering die uitgaat van de eigenheid van individuen en respect voor 
verschillen in sociaal-culturele achtergrond, normen, waarden en keuzes. Bij cliëntgericht werken 
heeft de cliënt een actieve rol en verantwoordelijkheid bij het formuleren en oplossen van de eigen 
ervaren problemen. De ergotherapeut luistert naar het verhaal van de cliënt. De ergotherapeut geeft 
informatie opdat de cliënt keuzes kan maken om met behulp van eigen sterke kanten en strategieën 
weer nieuwe manieren te vinden om met problemen om te gaan. In een cliëntgerichte benadering 
staat de interactie tussen de persoon, zijn omgeving en het handelen centraal. Goede, open 
communicatie tussen cliënt en therapeut is essentieel (Cardol and Dedding 2000). Voor 
achtergronden van een cliëntgerichte benadering binnen de ergotherapie wordt verwezen naar het 
Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) (Canadian Association of Occupational 
Therapists 1997) en het het Occupational Performance Process Model (OPPM) (Dedding and Cardol 
2001). Op de website van de NVE is op het ledendeel een speciale kennispagina over het OPPM. 
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Richtlijn (niveau 3) (Gibson and J.K. 1997; Sumsion 1999)  
Er zijn aanwijzingen dat een cliëntgerichte benadering leidt tot meer gemotiveerde cliënten, betere 
functionele uitkomsten, kortere opnames en ontslag naar meer zelfstandigere woonvormen 
vergeleken met een gestandaardiseerde geprotocolleerde aanpak die niet uitgaat van de individuele 
betekenisvolle rollen en activiteiten van de cliënt in zijn omgeving.  
 
Het succes van een cliëntgerichte benadering hangt samen met het trainen van voor de cliënt 
betekenisvolle activiteiten in een betekenisvolle context en de zelfevaluatie van het handelen door de 
cliënt die hierdoor meer betrokken en gemotiveerd is voor de revalidatie. 
 
In de praktijk van de revalidatie van cliënten na een beroerte worden verschillende belemmeringen 
ervaren bij de toepassing van een cliëntgerichte benadering. Deze belemmeringen liggen enerzijds op 
het niveau van de cliënt, zoals communicatieproblemen en verminderd inzicht in eigen functioneren.  
Anderzijds worden problemen ervaren op het niveau van de therapeut, zoals moeite om de routines 
en vertrouwde werkwijze te veranderen. Daarnaast zijn er belemmerende factoren op het niveau van 
de organisatie. Een ergotherapeut kan in zijn eentje geen cliëntgerichte benadering toepassen 
wanneer hij lid is van een multidisciplinair team met een andere visie. Een cliëntgerichte benadering 
dient door het gehele team uitgevoerd te worden.  
 
Ondanks het feit dat cliëntgericht werken in de gezondheidszorg steeds meer aandacht krijgt, wordt 
vaak nog een traditionele benadering toegepast volgens een medisch model. Bij een traditionele 
benadering, ook wel prescriptieve benadering genoemd, wordt uitgegaan van de vraagstelling van de 
verwijzend arts en het behandelaanbod van de professionals. Bij deze benadering worden de doelen 
en de behandelmethode veelal bepaald door de professionals (het multidisciplinaire team) en 
vervolgens met de cliënt besproken (Sumsion 1999). Hierin komt geleidelijk meer verandering. 
 
De NVE stimuleert de implementatie van een cliëntgerichte benadering met behulp van de Canadian 
Occupational Performance Measure (COPM), een cliëntgericht meetinstrument om de door de cliënt 
ervaren problemen in het dagelijks handelen te achterhalen en deze centraal te stellen in de 
ergotherapiebehandeling (zie hoofdstuk 3). De NVE kan ondersteuning bieden bij de implementatie 
van een cliëntgerichte benadering en het gebruik van de COPM onder andere door middel van 
workshops en incompany trainingen. 
 
 
2.3.3 EVIDENCE-BASED PRACTICE 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten gebruik moeten maken van de meest recente 
wetenschappelijke inzichten bij de keuze voor diagnostiek (valide en betrouwbare meetinstrumenten) 
en behandeling (evidence-based practice). 
 
Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de ergotherapeut naar behandeling die 
gebaseerd is op het beste beschikbare bewijs (‘best practice’). De ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ geeft 
de huidige stand van zaken aan ten aanzien van het beschikbare wetenschappelijke bewijs. De 
ergotherapeut streeft naar evidence based practice. Evidence based practice (EBP) is het 
gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om 
beslissingen te nemen voor individuele cliënten. De praktijk van EBP impliceert dat de ergotherapeut 
zijn individuele klinische deskundigheid integreert met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit 
systematisch onderzoek beschikbaar is en combineert dit met de waarden en voorkeur van de cliënt 
(Kuiper, Verhoef et al. 2004). Ook bij de implementatie van EBP kan de NVE ondersteuning bieden 
door middel van  workshops en incompany trainingen. 
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2.3.4 SCHOLING 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat regelmatige bij- en nascholing van ergotherapeuten standaard in de 
werkpraktijk opgenomen moet worden om de vakbekwaamheid te waarborgen.   
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat onder scholing verschillende activiteiten kunnen vallen zoals: 
- Intervisie en intercollegiale overlegvormen; 
- Het bijhouden van vakliteratuur; 
- Het volgen van post-HBO onderwijs; 
- Het volgen van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor de ergotherapie. 
 
Cliënten stellen als criterium aan de vakbekwaamheid dat de ergotherapeut op de hoogte moet zijn 
van de nieuwste ontwikkelingen binnen de ergotherapie. Daarnaast stellen ze eisen aan de 
afstemming van zorg met andere zorg. Zowel binnen het onderzoek naar de behandeling van cliënten 
na een beroerte als in de ergotherapie zijn vele ontwikkelingen gaande. Via scholingsactiviteiten is de 
ergotherapeut in staat op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en in staat vaardigheden te 
ontwikkelen om nieuwe ontwikkelingen toe te passen in de individuele zorg.  
Een overzicht van cursussen en studiedagen is te vinden op de website van de NVE. 
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3. ERGOTHERAPEUTISCHE DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE 
 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 
 

- Wat zijn de uitgangspunten bij de ergotherapeutische diagnostiek en evaluatie? 
o Waaruit bestaat het ergotherapeutisch diagnostisch proces? 
o Waarom klinimetrie ten behoeve van prognose en wetenschappelijk onderzoek? 

- Hoe wordt de diagnostiek van activiteiten en participatie vormgegeven? 
o Hoe wordt de betekenis van activiteiten en participatie onderzocht? 
o Welke meetinstrumenten worden aanbevolen voor de diagnostiek van activiteiten?  
o Hoe worden dagbesteding en dagindeling geëvalueerd? 

- Hoe wordt de diagnostiek van lichaamsfuncties vormgegeven? 
o Hoe worden de sensorische lichaamsfuncties onderzocht? 
o Hoe worden de motorische lichaamsfuncties onderzocht? 
o Hoe worden de cognitieve lichaamsfuncties onderzocht? 
o Hoe worden de mogelijke complicaties onderzocht? 

- Hoe wordt de diagnostiek van de omgevingsfactoren vormgegeven? 
o Hoe worden de mogelijkheden en beperkingen van de fysieke omgeving 

geëvalueerd? 
o Hoe worden de mogelijkheden en beperkingen van de sociale omgeving 

geëvalueerd? 
o Hoe worden de culturele invloeden geëvalueerd? 

- Hoe wordt de diagnostiek van de persoonlijke factoren vormgegeven? 
o Hoe worden psychosociale problemen geëvalueerd? 
o Hoe worden problemen in de seksualiteit geëvalueerd?  

- Hoe worden de doelen vastgesteld? 
  
 
3.1. UITGANGSPUNTEN BIJ DE ERGOTHERAPEUTISCHE DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE 
 
Meten is nooit een doel op zich. De ergotherapeut moet steeds duidelijk voor ogen hebben waarom 
gemeten wordt en welke meetinstrumenten hiervoor geschikt zijn. Redenen voor het gebruik van 
meetinstrumenten door ergotherapeuten bij cliënten na een beroerte zijn:  

- Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de ergotherapeutische diagnostiek; 
- Het kunnen geven van advies over het al dan niet starten of voortzetten van de behandeling; 
- Het richting geven aan de individuele behandeling; 
- Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek; 
- Communicatie tussen hulpverleners; 
- Afspraken binnen het multidisciplinair team of de regionale zorgketen ten behoeve van de 

functionele prognose. 
 
De ergotherapeutische diagnostiek gaat uit van problemen die ervaren worden in de activiteiten en 
participatie. Om deze problemen nader te analyseren en voor het bepalen van geschikte 
behandelstrategieën kan het nodig zijn om verschillende lichaamsfuncties nader te onderzoeken.  
In dit hoofdstuk wordt zoveel mogelijk de terminologie van de ICF gehanteerd. Echter, bij de 
beschrijving van ergotherapeutische meetinstrumenten is niet te ontkomen aan het gebruik van 
ergotherapeutisch jargon zoals het handelen, betekenisvolle activiteiten, taken en rollen. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten zoveel mogelijk gebruik moeten maken van 
meetinstrumenten die: 
- Gericht zijn op de hulpvraag van de cliënt; 
- Betrouwbaar en valide zijn;   
- Gericht zijn op activiteiten en participatie (gericht op taken en rollen die de cliënt wil en/of moet  

doen); 
- Uitspraken doen over de zelfstandigheid van de cliënt;  
- Aanknopingspunten bieden voor ergotherapeutische behandelkeuzen. 
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Het systematisch beoordelen van veranderingen aan de hand van gestandaardiseerde, betrouwbare 
en valide meetinstrumenten wordt klinimetrie genoemd. Klinimetrie verbetert de objectiviteit en 
vergemakkelijkt de communicatie tussen de hulpverleners in een stroke-service. Hiervoor is regionale 
consensus over de gebruikte meetinstrumenten noodzakelijk. Pas dan kan binnen een stroke-service 
goede continuïteit van behandeling en zorg geboden worden. Klinimetrie behoort een vast onderdeel 
te zijn bij het streven naar een wetenschappelijk onderbouwde werkwijze voor elke hulpverlener. 
 
 
3.1.1 HET DIAGNOSTISCH PROCES 
 
De ergotherapeutische diagnostiek is het vertrekpunt van de ergotherapeutische behandeling. Op 
basis van de ergotherapeutische diagnostiek bepaalt de ergotherapeut samen met de cliënt en zijn 
naasten of er een indicatie is voor behandeling.  
 
Ergotherapeutische diagnostiek wordt gedefinieerd als het formuleren van een beroepsspecifiek 
oordeel, op basis van gericht verzamelde en geïnterpreteerde gegevens over het handelen van de 
cliënt, over verstoringen en beperkingen in het handelen, over hoe de cliënt en zijn naasten deze 
verstoringen en beperkingen ervaren en over de mogelijkheden en beperkingen van de omgeving 
waarin de cliënt handelt of gaat handelen (NVE, 1999).  
 
De ergotherapeutische diagnostiek bestaat uit drie fasen: gegevens verzamelen, diagnose formuleren 
en adviezen geven over de al dan niet te volgen behandeling. De ergotherapeut gebruikt verschillende 
manieren om gegevens te verzamelen. De methoden moeten gegevens opleveren over het handelen 
in de huidige situatie, de verwachtingen, wensen en behoeften van de cliënt ten aanzien van zijn 
toekomstig functioneren en over de eisen die aan zijn toekomstig functioneren gesteld worden.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut voor de ergotherapeutische diagnose gegevens 
moet verzamelen over:  
- Het handelen van de cliënt. Wat zijn voor de cliënt relevante rollen en welke betekenis hebben de 

verschillende activiteiten hierin? Welk belang hecht de cliënt aan het zelf uit kunnen voeren van 
betekenisvolle activiteiten? Welke wensen en behoeften leven er ten aanzien van het handelen bij 
de cliënt en zijn naasten? 

-    Verstoringen (en beperkingen) in het handelen. Over welke vaardigheden beschikt de cliënt, welke 
functies spelen hierbij een belangrijke rol, welke beperkingen ondervindt hij/zij, welke stoornissen 
liggen ten grondslag aan die beperkingen en wat is de prognose; 

- Hoe worden deze verstoringen (en beperkingen) ervaren. Hierbij is van belang om te achterhalen 
welke betekenis de cliënt en zijn naasten aan de beperking geven; 

- De mogelijkheden en beperkingen van de fysieke en sociaal-culturele omgeving waarin de cliënt 
handelt of gaat handelen.   

 
Bij het verzamelen van de gegevens maakt de ergotherapeut gebruik van interviews, observaties en 
tests. Tevens maakt de ergotherapeut gebruik van gegevens van andere disciplines (overleg of inzage 
in dossiers), van informatie van naastbetrokkenen van de cliënt en van huis- of werkbezoeken. Op 
basis hiervan wordt in samenspraak met de cliënt en zijn naasten een behandeladvies gegeven en 
opgestart.  
 
Bij cliënten met een afasie is samenwerking met de logopedist noodzakelijk. Samen kan gekeken 
worden op welke manier communicatie mogelijk is en op welke manier instructies en opdrachten 
gegeven moeten worden.  
 
 
3.1.2 KLINIMETRIE TEN BEHOEVE VAN PROGNOSE EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 
Om de zorg voor cliënten na een beroerte optimaal te laten verlopen is het van belang om uitspraken 
te kunnen doen over het te verwachten herstel (prognose). Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om op 
vaste momenten na de beroerte gegevens te verzamelen. Binnen het multidisciplinaire team en 
binnen de stroke service kunnen hierover afspraken gemaakt zijn. Ook de ergotherapeut kan volgens 
deze afspraken gegevens verzamelen op vaste momenten in de behandeling. Daarnaast kunnen 
ergotherapeuten betrokken worden bij het meten van het functioneren van cliënten in het kader van 
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wetenschappelijk onderzoek naar het effect van behandelmethoden. Bij het inzetten van 
meetinstrumenten voor deze beide doelen dient de betekenis voor de cliënt meegenomen te worden.  
Voor prognostische studies van goede methodologische kwaliteit is het essentieel dat gebruik 
gemaakt wordt van valide en betrouwbare maten en van eenduidig gekozen meetmomenten. Bij de 
keuze van de meetmomenten sluiten we aan bij bestaande richtlijnen: aan het eind van de eerste 
week na de beroerte, na drie maanden en zes maanden na de beroerte (Van Peppen, Kwakkel et al. 
2004).  
 
 
3.2. DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN ACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE   
 
3.2.1 DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN DE BETEKENIS VAN DE BEPERKINGEN VOOR DE CLIËNT 
 
In deze paragraaf wordt een aantal meetinstrumenten besproken die de ergotherapeut kan gebruiken 
om te onderzoeken welke activiteiten voor een cliënt belangrijk zijn en waarom deze activiteiten 
belangrijk zijn, ofwel wat de betekenis van activiteiten is voor de cliënt. Om die betekenis te 
achterhalen is het verhaal van de cliënt belangrijk. Dit verhaal van de cliënt geeft tevens informatie 
over de gewoonten en waarden van de cliënt, welke eisen er aan de cliënt gesteld worden of welke 
eisen de cliënt zelf stelt aan het uitvoeren van zijn dagelijkse taken.    
In deze paragraaf worden twee instrumenten besproken die de ergotherapeut helpen de cliënt zijn 
verhaal te laten vertellen:  

- De Canadian Occupational Performance Measure (COPM) (Law, Baptiste et al. 1998); 
- De Occupational Performance History Interview (OPHI) (Kielhofner, Forsyth et al. 2002). 

 
Daarnaast wordt een lijst beschreven die de cliënt zelf kan invullen en die informatie verschaft over 
hoe de cliënt zijn eigen handelen ervaart en beoordeelt:  

- De Occupational Self Assessment (OSA) (Kielhofner, Forsyth et al. 2002). 
 
Richtlijn (niveau 3) (Cup, Thijssen et al. 2003; Cup, Scholte op Reimer et al. 2003) 
Er zijn aanwijzingen dat de COPM een geschikt instrument is om bij cliënten met wie communicatie na 
een beroerte nog mogelijk is, te achterhalen welke activiteiten betekenisvol zijn en welke van deze 
activiteiten de cliënt niet meer naar wens kan uitvoeren. 
 
Met de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) wordt informatie verkregen over voor 
de cliënt belangrijke activiteiten die hij of zij niet meer naar wens kan uitvoeren. Het instrument is 
gebaseerd op het Canadian Model of Occupational Performance (CMOP), een ergotherapeutisch 
praktijkmodel (Kinébanian 1998). De COPM is een praktisch hulpmiddel om cliëntgericht te werken. 
De COPM kan in alle fasen na een beroerte en in alle settingen worden gebruikt. 
 
De COPM heeft twee doelen:  

- Het identificeren van de belangrijkste problemen die de cliënt ervaart; 
- Het meten van veranderingen in het beeld dat de cliënt heeft van zijn handelen gedurende het 

ergotherapieproces.  
Naar aanleiding van de inventarisatie van problemen zoals de cliënt die ervaart, kunnen therapeut en 
cliënt samen de behandeling plannen. Na een bepaalde behandelperiode wordt een 
herhalingsonderzoek uitgevoerd. De problemen worden dan opnieuw in kaart gebracht. Naar 
aanleiding hiervan kan besloten worden welk vervolg aan de behandeling gegeven zal worden. 
 
De COPM kan niet afgenomen worden bij cliënten met een afasie. In dat geval kan ervoor gekozen 
worden de COPM af te nemen bij een naaste van de cliënt. De ergotherapeut moet zich dan echter 
wel realiseren dat de uitkomsten de problemen zijn die door de naaste worden ervaren, het hoeft niet 
zo te zijn dat dit ook problemen zijn die voor de cliënt spelen. Bij cliënten met verminderd inzicht is het 
van belang dat de ergotherapeut zich realiseert dat ook deze cliënten hun eigen visie hebben op wat 
de belangrijkste problemen zijn en hoe deze worden ervaren. Indien cliënten verminderd ziekteinzicht 
hebben, kan ervoor gekozen worden om de COPM ook af te nemen bij de naastbetrokkenen om te 
inventariseren welke problemen door hen worden ervaren. Bij cliënten met een sombere stemming die 
moeilijk kunnen verwoorden welke problemen ze ervaren, heeft de ergotherapeut extra 
gespreksvaardigheden nodig om informatie te verkrijgen over de betekenis van activiteiten voor de 
cliënt. Belangrijk is om aan te sluiten bij de ‘taal’ en metaforen van de cliënt (Cup and Thijssen 2004). 
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Gemiddeld duurt de afname van de COPM 30-45 minuten. Een herhalingsonderzoek na een 
afgesproken periode kost veel minder tijd (10-15 minuten).  
 
Voor meer informatie over de COPM wordt verwezen naar de kennispagina COPM via de website van 
de NVE: www.ergotherapie.nl. De COPM-formulieren en de scorekaartjes zijn te bestellen bij: 
Afdeling Ergotherapie, VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. Telefoon: 020-
4440012. Kostenindicatie: 100 lijsten en twee setjes scorekaartjes � 22,50. Losse scorekaartjes � 3,00 
(exclusief administratiekosten (4% minimaal), inclusief verzendkosten). 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de OPHI-II vooral in de chronische fase bruikbaar kan zijn om inzicht 
te krijgen in de betekenis van de beperkingen in activiteiten en participatie voor een cliënt.   
 
De Occupational Performance History Interview-II (OPHI-II) (Kielhofner, Forsyth et al. 2002) is 
gebaseerd op het Model Of Human Occupation (MOHO) van Gary Kielhofner (Thomas 1998; 
Kielhofner 2002). De kern van het model betreft ‘het verhaal’ van de cliënt. Het verhaal over verleden, 
heden en verwachtingen over de toekomst wat betreft activiteiten, taken of rollen die betekenis geven 
aan het leven van de cliënt.  
 
Het doel van de OPHI-II is het verzamelen van twee soorten informatie:  

- Informatie over feiten, omstandigheden en gebeurtenissen in het leven van de cliënt en hoe 
de cliënt de tijd doorbracht en brengt in het verleden en het heden;   

- Verhalende gegevens die inzicht verschaffen in de betekenis die de cliënt aan zijn/haar leven 
geeft en inzicht in het leven dat de cliënt wil leiden. 

 
De OPHI-II bestaat uit drie delen:  

- Een semi-gestructureerd interview over het handelingsverleden van de cliënt. Het is gericht op 
kwalitatieve gegevens over vijf thema’s: rollen, dagelijkse routine, handelingssituaties, 
activiteitenkeuzen en beslissende gebeurtenissen in het leven; 

- Drie scoreschalen: handelingsidentiteit, handelingscompetentie en handelingssituatie. Hierbij 
wordt informatie uit het interview omgezet in scores en levert zo kwantitatieve gegevens op; 

- Een verhaal over de levensgeschiedenis, waarin de (kwalitatieve) informatie uit het interview 
grafisch (visueel) wordt weergegeven.  

 
Door de afname van de OPHI-II kan de ergotherapeutische behandeling goed aansluiten bij de 
beleving en waarden van de individuele cliënt. Daarnaast krijgt de ergotherapeut inzicht in het beeld 
dat de cliënt over zijn eigen handelingscompetentie en –identiteit heeft (Melick, Graff et al. 1998). De 
OPHI-II kan alleen gebruikt worden bij cliënten die in staat zijn geïnterviewd te worden over hun 
levensgeschiedenis. De OPHI-II is een zeer persoonlijk interview, waarbij de cliënt gevraagd wordt 
veel over zijn leven te vertellen. Dit kan emotionele reacties oproepen. 
 
Afname van de OPHI-II duurt minimaal 45 minuten, maar neemt in de meeste gevallen meer dan een 
uur in beslag. Dit is afhankelijk van de cliënt en de ervaring van de ergotherapeut.  
 
Voor meer informatie over de OPHI-II wordt verwezen naar de website van het Expertise Centrum 
Ergotherapie (ECE) van de Hogeschool van Amsterdam: 
www.ece.hva.nl/expertisegebieden/methontw/mohod-2.htm.  
Een uitgebreide beschrijving van de OPHI-II inclusief de instrumenten is te vinden in de Samenvatting 
handleiding OPHI-II (Verhoef, Verschuur et al. 1998). Deze is te verkrijgen bij Scheltema 
Hogeschoolboekhandel, tel. 020-6521294. De uitgave is ook via bovenstaande website te bestellen. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de OSA vooral in de chronische fase bruikbaar kan zijn om inzicht te 
krijgen in de betekenis van beperkingen in activiteiten en participatie voor een cliënt.   
 
De Occupational Self Assessment (OSA) (Kielhofner, Forsyth et al. 2002) is een zelfevaluatielijst.  
Het doel van de OSA is het waarderen van het eigen handelen (handelingscompetentie) om een beeld 
te krijgen van vaardigheden, tevredenheid over gewoontepatronen, energieverdeling, tevredenheid 
over activiteiten of taken die de persoon heeft en de invloed vanuit iemands omgeving. De OSA stelt 
een cliënt in staat om de persoonlijke waarden aan te geven en om prioriteiten voor verandering aan 
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te geven. Met de OSA wordt het perspectief van de cliënt in kaart gebracht met als doel de cliënt een 
centrale rol te geven bij het bepalen van de behandeldoelen en strategieën. Om de OSA als 
uitkomstmaat te gebruiken moet deze aan het begin en aan het eind van de therapie worden 
afgenomen (Kielhofner, Forsyth et al. 2002).  
 
Met de OSA beoordeelt de cliënt zelf zijn handelen in allerlei situaties. Sterke punten, het al dan niet 
adequaat kunnen handelen, maar ook de behoefte aan verbetering worden hierdoor bespreekbaar. 
Ook geeft de cliënt een beoordeling van de stimulerende dan wel belemmerende invloed van de 
omgeving op het eigen handelen. De cliënt moet communicatief redelijk vaardig zijn om het OSA te 
kunnen gebruiken. Ook moet de cliënt vrij zijn van acute problematiek en ernstige cognitieve 
beperkingen die het invullen van een  vragenlijst belemmeren. 
 
Voor meer informatie over het OSA wordt verwezen naar de website van het ECE van de Hogeschool 
van Amsterdam: www.ece.hva.nl/expertisegebieden/methontw/mohod-2.htm.  
De Occupational Self Assessment (volwassenen), Nederlandse versie (december 1998) is te 
verkrijgen bij Scheltema Hogeschoolboekhandel, tel. 020-6521294. De uitgave is ook via de website 
te bestellen. 
 
 
3.2.2 DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN ACTIVITEITEN 
 
Het uitgangspunt bij de diagnostiek van het handelen zijn de voor de cliënt betekenisvolle activiteiten. 
Bij voorkeur worden deze activiteiten in de eigen omgeving/context geobserveerd. Daarnaast is bij de 
selectie van de meetinstrumenten gekeken welke instrumenten handvatten geven voor de 
behandeling. Op basis hiervan kan men kiezen uit de volgende vier meetinstrumenten: 

- De Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) (Fisher 1999); 
- De Arnadottir Occupational therapy-ADL Neurobehavioral Evaluation (A-ONE) (Arnadottir 

1990); 
- De Apraxierichtlijn (Stehmann-Saris, Daniëls, Satink et al. 2003); 
- Het Perceive Recall Plan and Perform Systeem (PRPP) (Chapparo and Ranka 1997). 

 
Richtlijn (niveau 2) (Fisher 1999) 
Het is aannemelijk dat de AMPS een valide en betrouwbare maat is voor de zelfstandigheid, efficiëntie 
en veiligheid van het dagelijks handelen van cliënten na een beroerte. 
 
De Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) (Fisher 1999) is een gestandaardiseerd en 
gevalideerd observatie-instrument dat in Amerika is ontwikkeld en vertaald is in het Nederlands 
(www.ergo-amps.nl).  
 
Met de AMPS kan de ergotherapeut:  

- Het functioneren van een cliënt in alledaagse huishoudelijke en zelfzorgtaken beoordelen;  
- Inzicht krijgen in motorische- en procesvaardigheden die het handelen belemmeren of juist 

ondersteunen; 
- Aanknopingspunten krijgen voor het opstellen van een therapieprogramma; 
- Een indicatie krijgen of de ergotherapie zich dient te richten op het herstellen van functies en 

vaardigheden of zich dient te richten op het leren compenseren of anders leren handelen; 
- Een indicatie krijgen voor het aanpassen van de fysieke omgeving of het instrueren van de 

sociale omgeving (naastbetrokkenen); 
- Informatie krijgen over de hoeveelheid begeleiding of hulp die de persoon nodig heeft en of de 

persoon in staat is om in de maatschappij te functioneren; 
- Na verloop van tijd verbetering, stabilisatie of achteruitgang vaststellen. 

 
De AMPS bevat huishoudelijke en zelfzorg taken die gerangschikt zijn naar moeilijkheid en in diverse 
culturen gebruikt worden. De cliënt kiest zelf welke taak hij of zij wil uitvoeren. Het functioneren wordt 
beoordeeld op de fysieke inspanning die het kost om de taak te kunnen uitvoeren, of het handelen 
efficiënt en veilig gebeurt en of de persoon zelfstandig kan handelen. 
 
Bij de AMPS is het van belang dat de gestandaardiseerde procedure wordt gevolgd voor het interview, 
de uitvoering en scoring. Indien men afwijkt van de standaardprocedure, bijvoorbeeld als cliënten 
taken anders mogen uitvoeren dan beschreven staat in de handleiding, zijn de resultaten niet valide. 
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Hoewel elke taak een omschreven variatie heeft aan keuzemogelijkheden en zoveel mogelijk 
afgestemd kan worden op de gewoonten en wensen van de cliënt, kan het zijn dat de cliënt 
gewoonten heeft die niet overeenkomen met de omschrijvingen. Afwijkingen van de 
standaardprocedure dienen altijd vermeld te worden. Het is belangrijk dat er gekozen wordt voor taken 
die niet te gemakkelijk zijn en dat de cliënt bekend is met de taken. Voor cliënten die niet bekend zijn 
met de taken bestaat de mogelijkheid om de taken vooraf te oefenen. Bij cliënten na een beroerte kan 
het zijn dat ze bekende taken moeten uitvoeren onder totaal andere omstandigheden, bijvoorbeeld 
omdat ze veranderd zijn na de beroerte of omdat ze de taken in een andere omgeving uit moeten 
voeren. Deze informatie moet meegenomen worden bij de interpretatie van de resultaten. De afname 
en scoring van de AMPS duurt in totaal een tot twee uur. 
 
De vijfdaagse cursus wordt aangeboden door Scholing en Advies Ergotherapie (www.ergo-amps.nl). 
Na het volgen van de cursus moet de ergotherapeut nog bij tien cliënten een AMPS-observatie 
afnemen en de gegevens opsturen naar het AMPS-instituut in Amerika. De ergotherapeut wordt dan 
beoordeeld en wanneer voldaan wordt aan de eisen krijgt de ergotherapeut software met een code 
waarmee individuele ijking voor het scoren is gewaarborgd. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Arnadottir 1990; Steultjens 1995; Gardarsdottir and Kaplan 2002) 
Het is aannemelijk dat de A-ONE een betrouwbare en valide maat is voor het vastleggen van het 
zelfstandig functioneren ten aanzien van de primaire ADL-activiteiten en de gedragsneurologische 
stoornissen die hierop van invloed zijn bij cliënten na een beroerte. 
 
De Arnadottir Occupational therapy ADL Neurobehavioral Evaluation (A-ONE) is een 
ergotherapeutisch observatie-instrument dat ontwikkeld is door Gudrún Arnadóttir, een IJslandse 
ergotherapeute. Ze heeft de achtergronden, ontwikkeling en onderzoeksgegevens over de A-ONE 
beschreven in haar boek ‘The Brain and Behavior’ (Arnadottir 1990).  
 
Met de A-ONE worden simultaan de ADL-zelfstandigheid en de gedragsneurologische stoornissen 
gemeten aan de hand van taken uit de domeinen kleden, wassen en persoonlijke hygiëne (waaronder 
tanden poetsen en toiletgang), transfers en mobiliteit, eten en drinken en communicatie. Onder 
gedragsneurologische stoornissen vallen zowel de neuro-psychologische, cognitieve als emotionele 
stoornissen die zich voor kunnen doen na een beroerte. Het niveau van zelfstandig functioneren 
(activiteitenniveau) en de hieraan gerelateerde gedragsneurologische stoornissen 
(lichaamsfunctieniveau) geven richting aan het behandelplan. Op basis van deel twee van de A-ONE, 
waarin de gedragsneurologische stoornissen gerelateerd kunnen worden aan de mogelijke locaties 
van corticaal letsel, zijn behandelkeuzes verder te onderbouwen. Tevens is het mogelijk om via 
herhaalde meting verandering in het functioneren vast te leggen.  
 
De vijfdaagse A-ONE cursus wordt in Nederland aangeboden door ProEducation 
(www.proeducation.nl). In de cursus wordt de Nederlandse versie van de A-ONE verstrekt. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Van Heugten, 1998); (Donkervoort, 2002) 
Het is aannemelijk dat het diagnostiekonderdeel van de Apraxierichtlijn valide en betrouwbaar is voor: 
- Het bepalen van de zelfstandigheid in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten; 
- Het bepalen op welk niveau de behandeling in moet steken ten aanzien van de instructie, de 

begeleiding en de feedback tijdens het trainen van een taak. 
 
De ‘Ergotherapie richtlijn voor diagnostiek en behandeling van apraxie bij CVA-cliënten’ 
(Apraxierichtlijn) is ontstaan na bijstelling van het ‘Ergotherapie protocol voor diagnostiek en 
behandeling van apraxie bij CVA-cliënten, het Apraxieprotocol (Stehmann-Saris, Daniëls, Satink et al. 
2003). Het diagnostiekonderdeel bestaat uit observatie van door de cliënt gekozen betekenisvolle 
taken. 
 
De Apraxierichtlijn biedt handvatten voor ergotherapeutische diagnostiek en behandeling van cliënten 
met handelingsproblemen op basis van een apraxie ten gevolge van een beroerte in de linker 
hemisfeer (Stehmann-Saris, Daniëls, Satink et al. 2003).  
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Binnen de Apraxierichtlijn wordt onderscheid gemaakt in de drie fasen: 
- De oriëntatiefase. Dit is de fase waarin de verbale opdracht wordt verwerkt tot beeldvorming 

van de taak en waarin besluitvorming en mentale organisatie van de actie moet plaatsvinden; 
- De uitvoeringsfase. Dit is de fase waarin de daadwerkelijke motorische actie en sturing van de 

handeling moet gebeuren; 
- De controlefase. Dit is de fase waarin de beoordeling van het eigen handelen en de eventuele 

bijstelling van het handelen moet plaatsvinden. 
De fasering in de Apraxierichtlijn wordt gebruikt om het handelen van de cliënt te analyseren, te 
interpreteren en te beoordelen tijdens het uitvoeren van een dagelijkse taak. Bovendien biedt de 
fasering structuur bij het kiezen van de juiste interventies en het bepalen van de behandeldoelen.  
 
Het doel van het onderdeel diagnostiek is:  

- De mate van zelfstandigheid bepalen bij het doelgericht uitvoeren van een zelfgekozen 
betekenisvolle taak; 

- De beginsituatie vastleggen met betrekking tot de problematiek in het handelen: 
o Bepalen welke problemen zich in de drie fasen van het menselijk handelen voordoen 

(oriëntatiefase, uitvoeringsfase en controlefase); 
o Bepalen van de noodzakelijke interventies, afgestemd op de intacte functies van de 

cliënt; 
o Indicaties vinden voor de keuzes bij de behandeling van de cliënt met betrekking tot 

de taak, interne of externe compensatiestrategieën, toepasbare interventies en de 
omgeving. 

 
Bij de diagnostiek wordt uitgegaan van zelfgekozen betekenisvolle taken die de cliënt voor de beroerte 
zelfstandig kon uitvoeren en waarvan de inschatting is dat het binnen het vermogen van de cliënt ligt 
om deze in de toekomst weer te kunnen uitvoeren. Het is gebleken dat het herleren van taken 
effectiever verloopt als dit gebeurt met taken die door de cliënt zelf zijn gekozen.  
 
Er zijn aanwijzingen dat de richtlijn ook kan worden toegepast bij cliënten met handelingsproblemen 
op basis van andere cognitieve stoornissen, bijvoorbeeld ten gevolge van een beroerte in de rechter 
hemisfeer, traumatische hersenletsel en/of multipele infarcten. Dit is nog niet nader onderzocht. 
Voorzichtigheid is derhalve geboden (Stehmann-Saris, Daniëls, Satink et al. 2003). 
Aanbevolen wordt om de richtlijn met name in de revalidatiefase en de chronische fase na de beroerte 
te gebruiken (Stehmann-Saris, Daniëls, Satink et al. 2003). 
 
De Apraxierichtlijn is voor leden van de NVE te downloaden vanaf www.ergotherapie.nl. De richtlijn is 
te vinden op het ledendeel van de website op de “kennispagina Thema Beroerte”. ProEducation 
(www.proeducation.nl) biedt een post-HBO cursus aan waarin geleerd wordt met de richtlijn te 
werken. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Chapparo and Ranka 1996; Chapparo and Ranka 1997) 
Het is aannemelijk dat het Perceive, Recall, Plan and Perform instrument (PRPP) een valide en 
betrouwbare methode is om de cognitieve informatieverwerking in de uitvoer van routine activiteiten 
vast te leggen. 
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Het Perceive Recall Plan and Perform Systeem (PRPP) is een onderzoeks- en behandelbenadering 
die gebaseerd is op het Australische Occupational Performance Model (Chapparo and Ranka 1996; 
Chapparo and Ranka 1997). Het doel van het PRPP is het in kaart brengen van de problemen in de 
verwerking van cognitieve informatie tijdens het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Het PRPP 
instrument is een twee-traps criterium gerefereerd instrument dat gebruik maakt van dagelijkse 
activiteiten en routines als observatiemiddel: 

- De eerste trap maakt gebruik van taakanalyse om de problemen in het beheersen van 
dagelijkse activiteiten op te sporen. Fouten worden geregistreerd op het gebied van het 
weglaten van onderdelen, de nauwkeurigheid, de herhaling en de tijd;   

- De tweede trap focust op de identificatie van de oorzaken van de problemen vanuit de 
informatieverwerking. Een model van informatieverwerking dat is afgeleid van de literatuur en 
onderzoek wordt gebruikt om vier dimensies van informatieverwerking te onderzoeken: 
aandacht/perceptie, geheugen/herinnering, planning/probleemoplossing en motorische acties. 
Bij de observatie wordt gebruik gemaakt van beschrijvingen van twaalf subcategorieën van 
informatieverwerking. Het betreft cognitief gedrag dat geobserveerd en gemeten kan worden. 
Interpretatie van de gegevens geeft meetbare informatie over de vaardigheden en over de 
doelen voor de behandeling. 

 
Alle activiteiten die voor een cliënt betekenisvol zijn, zijn geschikt. De activiteitenanalyse vindt plaats 
op vier gebieden: waarneming (perception), geheugen (recall), planning (planning/organisatie) en 
uitvoering (performance) (Chapparo and Ranka 1996; Chapparo and Ranka 1997).  
 
Voor meer informatie over het PRPP-systeem wordt verwezen naar de website: 
www.occupationalperformance.com. 
Deze methode is (nog) niet in het Nederlands vertaald. Cursussen voor het toepassen van het 
instrument zijn in Europa te volgen in Zwitserland en Zweden. De Hogeschool van Amsterdam kan in 
samenwerking met ProEducation (www.proeducation.nl) de cursus ook in Nederland aanbieden.  
 
 
3.2.3 DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN DE DAGBESTEDING EN DAGINDELING 
 
Een zinvolle dagbesteding is voor alle cliënten na een beroerte van belang ongeacht of iemand 
voorheen betaalde of onbetaalde arbeid verrichtte, het huishouden organiseerde, studeerde, 
vrijwilligerswerk deed of hobbies uitvoerde. In deze paragraaf worden instrumenten gepresenteerd 
voor het evalueren, analyseren en meten van factoren gerelateerd aan arbeid, vrijetijdsbesteding, 
dagindeling en dagbesteding.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij alle cliënten na een beroerte aandacht moeten 
besteden aan de dagbesteding en dagindeling.  
 
Richtlijn (niveau 3) (Cup, Thijssen et al. 2003; Cup, Scholte op Reimer et al. 2003) 
Er zijn aanwijzingen dat ergotherapeuten de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 
kunnen gebruiken bij de cliënt of de naasten om na te gaan of problemen worden ervaren in de 
gebieden arbeid of vrije tijd. 
 
Voor een toelichting op de COPM wordt verwezen naar paragraaf 3.2.1.  
 
Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om inzicht te krijgen in de dagbesteding, activiteiten en 
rollen die iemand in het verleden, heden en in de toekomst uitvoert of zou willen uitvoeren. Een aantal 
instrumenten is afgeleid van het Model of Human Occupation en is in het Nederlands vertaald of 
bewerkt door het Innovatie Centrum Model of Human Occupation. Het betreft de volgende 
instrumenten die hieronder worden toegelicht: 

- Handelingsprofiel (Occupational Questionaire);  
- Activiteitenprofiel (Activity Record); 
- Rollenlijst (Role checklist); 
- Werknemersrol Interview (Worker Role Interview); 
- Interesselijst (Interest checklist). 
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Deze instrumenten kunnen besteld worden bij hogeschoolboekhandel Scheltema, tel. 020-6521294. 
De uitgaven zijn ook via de website van het Expertise Centrum Ergotherapie van de Hogeschool van 
Amsterdam te bestellen: www.ece.hva.nl/expertisegebieden/methontw/mohod-2.htm  
 
Ook de OPHI-II en de OSA geven informatie over de dagelijkse routines uit het verleden en heden. 
Deze instrumenten staan beschreven in paragraaf 3.2.1. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het handelingsprofiel (Occupational Questionnaire) en het 
activiteitenprofiel (Activity Record) bruikbaar zijn om inzicht te krijgen in de dagbesteding en mogelijke 
aangrijpingspunten voor behandeling.  
 
Het handelingsprofiel heeft als doel inzicht te krijgen in het gewenningssubsysteem, dat wil zeggen 
welke patronen van activiteiten gedurende de dag ontstaan. Tevens kan hiermee zicht worden 
gekregen op het uitvoeringssubsysteem en wil-subsysteem, doordat achterhaald kan worden welke 
activiteiten op het gebied van werk, dagbesteding, zelfredzaamheid en ontspanning door de persoon 
als belangrijk dan wel plezierig worden ervaren. Tevens wordt achterhaald hoe de mate van 
competentie wordt ervaren.  
Het activiteitenprofiel is ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in:  

- De activiteiten gedurende twee dagen (het gewenningsubsysteem);  
- De waardering van de persoon voor activiteiten (wil-subsysteem);  
- Pijnbeleving, vermoeidheid, behoefte aan rust in relatie tot de uitvoering van activiteiten en de 

aard van de lichamelijke inspanning (het uitvoeringssubsysteem).  
De twee instrumenten zijn gebundeld en voorzien van handleidingen en richtlijnen voor toepassing bij 
diverse doelgroepen en vraagstellingen. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de rollenlijst bruikbaar is om zicht te krijgen in de rollen uit het 
verleden, heden en toekomst die voor een cliënt belangrijk zijn.  
 
De rollenlijst is erop gericht te inventariseren welke rollen iemand vervult door het aangeven van 
persoonlijke beleving en waardering van vroegere, huidige en toekomstige rollen. Het instrument 
(invullijst) is gebundeld en voorzien van een handleiding en specifieke richtlijnen voor toepassing bij 
diverse doelgroepen en vraagstellingen. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het Werknemers Rol Interview (Worker Role Interview, (WRI)) 
gebruikt kan worden bij cliënten waarbij terugkeer naar het werk een aandachtspunt is.  
 
Het WRI (Biernacki 1993; Velozo, Kielhofner et al. 1998; Kielhofner, Forsyth et al. 2002) is een 
methodiek waarmee zicht kan worden gekregen op psychosociale en omgevingsfactoren die van 
invloed waren en/of zijn op het handelen van de cliënt in arbeid, werk of dagbesteding. Op basis van 
de inventarisatie kan vastgesteld worden welke factoren van invloed kunnen zijn bij terugkeer naar het 
vroegere werk dan wel een nieuwe werk- of dagbestedingsituatie. Het geheel omvat een uitgebreide 
handleiding en instructie voor het afnemen van de vragenlijst van een semi-gestructureerd interview 
en het scoresysteem. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de interesselijst bruikbaar is om inzicht verkrijgen in interessen in het 
verleden, heden en wensen voor de toekomst 
 
De interesselijst (Interest Checklist) is oorspronkelijk ontwikkeld door Matsusuyu (1969) en bewerkt 
door Kielhofner en Neville (1983) (Kielhofner, Forsyth et al. 2002).  
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Door het invullen van de interesselijst kan men inzicht verkrijgen in interessen in het verleden, heden en 
wensen voor de toekomst. In de lijst is een veelheid van activiteiten opgenomen. Achter iedere activiteit 
kan de cliënt aangeven of de activiteit hem/haar interesse had/heeft, respectievelijk de afgelopen tien 
jaar en het afgelopen jaar; of de activiteit momenteel wordt uitgevoerd en of de cliënt in de toekomst iets 
met die activiteit wil doen. De cliënt kan samen met de ergotherapeut die activiteiten uit de lijst kiezen die 
aansluiten bij zijn/ haar sociaal-culturele omstandigheden.  
 
De lijst is in het Nederlands vertaald door de Lucas Klinieken Hoensbroek 1992 en vervolgens 
bewerkt door de Hogeschool van Amsterdam, Instituut Ergotherapie, 1995. Een video met 'kijkrichtlijn' 
is beschikbaar bij het Expertise Centrum Ergotherapie.  
 
In onderzoek op het gebied van dagbesteding wordt de Nottingham Leisure Questionnaire voor 
cliënten na een beroerte gebruikt (Drummond and Walker 1995). Hierbij wordt het aantal activiteiten 
en de hoeveelheid tijd die aan vrijetijdsactiviteiten wordt besteed vastgelegd. Een totale 
dagbestedingsscore kan worden berekend door de frequentie van alle activiteiten die zijn ondernomen 
vast te leggen. Tevens kan een totale activiteitenscore worden berekend door het aantal activiteiten 
op te tellen ongeacht hoeveel tijd hieraan besteed is. De Nottingham Leisure Questionnaire is nog niet 
in het Nederlands vertaald en nog niet voor de Nederlandse situatie gevalideerd.  
 
In Amerika is door ergotherapeute Caroline Baum in 1995 de Activity Card Sort (ACS) ontwikkeld 
(Baum 1995). Dit is een gestandaardiseerd instrument met als doel te evalueren in welke mate 
cliënten actief zijn bij verschillende dagelijkse activiteiten. De ACS maakt gebruik van kaarten met 
foto’s van mensen die een activiteit uitvoeren. De cliënt wordt gevraagd om de kaarten te sorteren in 
categorieën van de mate waarin ze deze activiteit uitvoeren. De opties zijn ‘nooit gedaan’; ‘ik doe dit 
nog steeds’; ‘ik ben hiermee gestopt na de beroerte’; ‘ik doe dit minder dan ik deed voor mijn 
beroerte’; en ‘ik ben ermee begonnen na mijn beroerte’. Er is onderzoek gedaan naar de 
betrouwbaarheid en validiteit van de ACS (Katz, Karpin et al. 2003; Sachs and Josman 2003). De 
ACS is nog niet in het Nederlands vertaald en nog niet voor de Nederlandse situatie gevalideerd. De 
Hogeschool van Amsterdam heeft plannen om dit te gaan doen in samenwerking met het werkveld. 
 
 
3.3. DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN LICHAAMSFUNCTIES  
 
Voor een nadere analyse van de beperkingen in participatie en activiteiten is onderzoek op 
stoornisniveau noodzakelijk. Het evalueren van stoornissen in lichaamsfuncties gebeurt altijd in relatie 
met doelstellingen op het niveau van participatie en activiteiten. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten lichaamsfuncties meten met als doel: 
-  Problemen in het handelen te kunnen verklaren; 
- Behandeldoelen te kunnen formuleren en evalueren; 
- Tot een functionele prognose te komen; 
- De ernst van complicaties zoals handoedeem vast te leggen. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten het meten van lichaamsfuncties bij voorkeur in 
samenwerking met de andere leden van het multidisciplinaire team moeten doen zoals de 
fysiotherapeut, de logopedist en de neuropsycholoog. 
 
Wanneer nader onderzoek van de functies en vaardigheden in samenwerking met de fysiotherapeut, 
logopedist of neuropsycholoog worden gedaan, kunnen vervolgens gezamenlijk conclusies en 
behandeluitgangspunten (hypothesen) gericht op de hulpvraag van de cliënt geformuleerd worden. In 
overleg kan bepaald worden aan welke uitgangspunten het eerst gewerkt wordt. De behandeling van 
de ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en neuropsychologie worden zo goed op elkaar afgestemd 
en er kan gericht gewerkt worden aan het verbeteren van de functies en vaardigheden en het 
integreren hiervan in het dagelijks handelen van de cliënt. 
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3.3.1 DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN SENSORISCHE FUNCTIES  
 
Onder sensorische functies worden de functies van de zintuigen bedoeld: de visus, het gehoor, de 
reuk, de smaak en de sensibiliteit.  
 
In deze paragraaf wordt niet uitgebreid ingegaan op onderzoek van de visus of het gehoor. De 
ergotherapeut moet echter altijd nagaan of de cliënt goed ziet en hoort. Indien er problemen zijn op dit 
vlak moet dit nader geanalyseerd worden. In het multidisciplinair team moeten afspraken gemaakt 
worden over nadere diagnostiek van visus en gehoor. Problemen in de visus of het gehoor hebben 
grote invloed op de verdere diagnostiek en het handelen van de cliënt. 
  
Na een beroerte kunnen verstoringen optreden in de oppervlakkige sensibiliteit (de tast) en/of de 
dieptesensibiliteit (het houdings- en bewegingsgevoel ofwel propriocepsis en kinesthesie). Ook de 
waarneming van de temperatuur kan gestoord zijn. In de neurologie wordt onderscheid gemaakt 
tussen vitale sensibiliteit (pijn, temperatuurszin, grove tast) en gnostische sensibiliteit (fijne tast en 
herkenning van materialen en voorwerpen). Verstoringen in de sensorische feedback hebben 
gevolgen voor het herkennen van voorwerpen en voor de gecoördineerde fijne motoriek (Byl, Leano et 
al. 2002). Dit kan leiden tot verminderd gebruik van de aangedane extremiteit. Cliënten met gestoorde 
sensibiliteit in de hand hebben een grotere kans op het ontwikkelen van handoedeem (Boomkamp-
Koppen et al, 2004).  
 
In de ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ wordt aangegeven dat er nog weinig studies gedaan zijn naar het 
voorkomen en de betekenis van het verlies van somatosensoriek na een beroerte (CVA-
Revalidatie2001). Dit wordt mede veroorzaakt door een gebrek aan valide en betrouwbare 
meetinstrumenten waarmee op klinisch eenvoudige wijze de sensibiliteit kan worden onderzocht bij 
cliënten na een beroerte. Onderzoek van de sensibiliteit bij cliënten na een beroerte wordt bemoeilijkt 
door de problemen in de waarneming, begrip en communicatie. Ook vermoeidheid en verminderde 
concentratie kunnen een rol spelen. Daarnaast kan de variatie in scores afhangen van de wijze 
waarop de onderzoeker uitlegt wat precies de bedoeling is. Vervolgens kan het zijn dat de interpretatie 
van de reactie van de cliënt door de onderzoeker niet altijd juist is (Lincoln, Crow et al. 1991).  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de sensibiliteit onderzocht moet worden in een prikkelarme omgeving 
op een moment dat de cliënt uitgerust en alert is.  
 
Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat onderzoek (screening) van de sensibiliteit moet bestaan uit de 
volgende onderdelen: 
- Tast/aanrakingszin;  
- Tactiele inattentie of extinctie;  
- Houdings- en bewegingsgevoel. 
 
Hoewel er geen betrouwbare en valide test beschikbaar is voor het meten van de sensibiliteit na een 
beroerte is de aanbeveling van de werkgroep om bij twijfel of er problemen zijn bij de sensibiliteit dit 
nader te evalueren. Dit kan door middel van een algemene screening. Voor screening van de tast of 
aanrakingszin raakt de onderzoeker de hand op een bepaalde plek aan en geeft de cliënt aan of hij 
wat voelt (prikkelregistratie) en wijst vervolgens aan waar hij wat voelt (prikkellokalisatie). Aanbevolen 
wordt om met het testen van de gezonde hand te beginnen met de ogen open om na te gaan of de 
cliënt begrijpt wat de bedoeling is. Als de cliënt het heeft begrepen, dan wordt hem/haar gevraagd om 
de ogen te sluiten. Als dat goed gaat wordt vervolgens de sensibiliteit van de aangedane hand 
onderzocht. Om een prikkel te geven met constante druk kan gebruik gemaakt worden van een dik 
Semmes Weinstein-monofilament. De prikkel moet in willekeurige volgorde worden toegediend aan de 
palmaire zijde van de hand, op alle vingerkootjes, de handpalm, de thenar en de hypothenar.  
 
Evaluatie van tactiele inattentie of extinctie kan alleen worden gedaan wanneer de cliënt voldoende 
sensibiliteit heeft van de beide handen. De ergotherapeut geeft afwisselend een tastprikkel ofwel op 
één van de handen ofwel op beide handen tegelijk. De cliënt moet aangeven of hij op één of op twee 
handen tegelijk wordt aangeraakt. Ook hierbij is het aan te bevelen om het onderzoek eerst met de 
ogen open en daarna met de ogen dicht uit te voeren.  
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Voor het houdings- en bewegingsgevoel wordt de aangedane extremiteit in een houding gezet en 
moet de cliënt deze houding nadoen met de niet-aangedane extremiteit. Aanbevolen wordt om het 
houdings- en bewegingsgevoel van de schouder, elleboog, pols en vingers te evalueren, wederom  
eerst met de ogen open en als de cliënt de opdracht begrijpt, dan met de ogen dicht.  
 
Wanneer er sprake is van verminderde sensibiliteit of tactiele inattentie, dan moeten extra 
maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat de aangedane hand niet ergens tussen komt 
of beschadigd raakt. Wanneer de cliënt zelf niet kan zorgdragen voor de aangedane extremiteit door 
de verminderde aandacht, dan moet de omgeving (naasten en verzorgenden) hier extra zorg voor 
dragen.  
 
Nadere standaardisering en validering van het onderzoek van de sensibiliteit en tactiele inattentie is 
zeer wenselijk.  
 
 
3.3.2 DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN MOTORISCHE FUNCTIES  
 
Bij onderzoek van de motorische functies en vaardigheden bij de cliënt na een beroerte moet altijd de 
relatie tussen hoofd, romp, schoudergordel, armen, bekken en benen bekeken worden. Ook de 
verschillende uitgangshoudingen en de overgangen naar andere uitgangshoudingen (verplaatsingen) 
zijn van invloed op de motorische functies en vaardigheden en dit moet in de beoordeling worden 
meegenomen.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het meten van motorische functies met bijvoorbeeld de Motricity 
Index bij voorkeur door of in overleg met de fysiotherapeut gedaan moet worden. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat voor de diagnostiek van de arm-/handfunctie en handvaardigheid de 
volgende instrumenten geschikt zijn: 
- Frenchay Arm Test (FAT) of de Utrecht Arm Test (UAT): screening van de arm-/handfunctie; 
- De Jebsen test of de Arm Research Action (ARA) test: uitgebreide evaluatie van de 

handvaardigheid; 
- De Nine Hole Peg Test (NHPT): meten van herstel bij een redelijk goede arm-/handfunctie en 

handvaardigheid. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Heller, Wade et al. 1987) 
Er zijn aanwijzingen dat de FAT een betrouwbaar en valide instrument is om in korte tijd de arm-
/handfunctie na een beroerte in kaart te brengen. 
 
De Frenchay Arm Test (FAT) bestaat uit vijf items/taken zoals oppakken van een glas water (Heller, 
Wade et al. 1987). De FAT heeft tot doel om de arm-/handfunctie in dagelijks gebruik te evalueren. 
Zowel proximale controle als distale handfunctie worden onderzocht. De cliënt krijgt een punt wanneer 
hij/zij de betreffende taak kan uitvoeren. De score varieert van 0-5 punten. De test is kort en vereist 
weinig benodigdheden. De test is echter weinig gevoelig voor veranderingen. Het lijkt erop dat cliënten 
ofwel alle punten krijgen ofwel geen punten. Er zijn weinig cliënten die er tussenin zitten (Wade 1989). 
Voor een beschrijving zie bijlage 5.1. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Van Reenen, Post et al. 1998; Van Reenen, Post et al. submitted) 
Er zijn aanwijzingen dat de Utrecht Arm/Hand Test (UAT) een betrouwbare en valide test is voor het 
vastleggen van de arm-/handfunctie bij cliënten na een beroerte.  
 
De Utrecht Arm/Hand Test (UAT) is ontwikkeld in revalidatiecentrum de Hoogstraat (van Reenen, Post 
et al. 1998; Post, Visser-Meilly et al. 2003; van Reenen, Post et al. submitted). Het doel was om een 
eenvoudig instrument te ontwikkelen waarmee op een handenspreekuur de handfunctie na een 
beroerte snel kan worden vastgelegd. Tevens lijkt de UAT bruikbaar in het ziekenhuis (acute fase) om 
het herstel van de arm/handfunctie te registreren. De UAT sluit aan bij het motorische herstel na een 
beroerte zoals beschreven is door Twitchell (Twitchell 1951). De UAT bestaat uit een hiërarchische 
ordinale schaal variërend van 0 (a-functionele arm; de cliënt kan alleen een schouderbeweging maken 
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vanuit de romp; retractie/elevatie van de schouder is niet mogelijk) tot 7 (onhandige hand; alle 
manieren van grijpen onder controle, echter de hand is onhandiger dan de "gezonde" hand). De UAT 
is eenvoudig af te nemen in 2-5 minuten. Een beperking is het plafondeffect waardoor verder herstel 
van de onhandige hand niet te meten is met deze test. Voor een beschrijving zie bijlage 5.0.  
 
Richtlijn (niveau 2) (Jebsen, Taylor et al. 1969; Jebsen, Griffith et al. 1971) 
Het is aannemelijk dat de Jebsen-test een betrouwbare en valide test is voor de evaluatie van de arm- 
en handvaardigheid bij cliënten na een beroerte. 
 
De Jebsen-Taylor Hand Functie Test (Jebsen test) is een gestandaardiseerde handfunctie test die 
reeds in 1969 werd gepubliceerd (Jebsen, Taylor et al. 1969) en nog steeds internationaal wordt 
gebruikt. Het doel van de Jebsen-test is het vastleggen en evalueren van de handfunctie (Jebsen, 
Taylor et al. 1969).  
 
De Jebsen-test bestaat uit zeven onderdelen, waarbij de tijd wordt opgenomen. De uit te voeren taken 
zijn: schrijven van een korte zin; omdraaien van speelkaarten; kleine objecten oppakken en in een blik 
plaatsen; eten nabootsen; stapelen van damstenen; grote lege objecten verplaatsen en grote zware 
objecten verplaatsen. Bij elk onderdeel wordt eerst de niet-dominante hand en vervolgens de 
dominante hand getest. De tijd wordt genoteerd op het scoreformulier. Afhankelijk van het niveau van 
de revalidant duurt de test 15 à 45 minuten. De uitkomst van de test kan vergeleken worden met de 
normscores die gebaseerd zijn op leeftijd en geslacht (minimum leeftijd is 20 jaar). De gemeten tijden 
worden vertaald naar een standaardscore, hoe hoger de score, hoe slechter de handfunctie (Jebsen, 
Taylor et al. 1969). 
 
In de praktijk is het alleen nuttig om de test af te nemen als er enige schouderfunctie is evenals grijp- 
en loslaatfunctie. Daarnaast moet men rekening houden met eventueel apraxie, begripstoornissen, 
neglect en/of hemianopsie. Het schrijfonderdeel wordt wel eens overgeslagen. Er zijn cliënten die 
schrijven met rechts maar links dominant zijn. Hiervoor is geen normscore ontwikkeld. Daarnaast blijkt 
uit de praktijk dat wanneer de niet dominante hand is aangedaan het schrijven zeer moeilijk wordt 
uitgevoerd, terwijl de rest van de onderdelen wel haalbaar zijn.  
 
De test is niet verkrijgbaar in de winkel. De test kan eenvoudig zelf worden gemaakt, dan wel 
samengesteld worden naar aanleiding van de beschrijving in de literatuur (Jebsen, Taylor et al. 1969). 
 
Richtlijn (niveau 2) (van der Lee, Beckerman et al. 2001; Van der Lee, De Groot et al. 2001) 
Het is aannemelijk dat de ARA-test een betrouwbare en valide test is voor de evaluatie van de 
motorische vaardigheden van arm en hand bij cliënten na een beroerte. 
 
De Action Research Arm test (ARA) is een handvaardigheidtest die is afgeleid van de Upper Extremity 
Function Test en voor het eerst beschreven door Lyle (Lyle 1981). 
 
Het doel van de ARA is de unilaterale arm- en handvaardigheid (reiken van de arm en grijpen van de 
hand) bij cliënten na een beroerte vast te leggen en om vooruitgang in de handvaardigheid te kunnen 
meten. De test bestaat uit 19 items die onderverdeeld zijn in vier subtesten: vijfvingergreep, 
cilindergreep, pincetgreep en grove armbewegingen. Deze items worden gescoord op een ordinale 
vier puntsschaal variërend van 0 (cliënt kan de gevraagde handeling niet uitvoeren) tot 3 (cliënt voert 
de handeling goed uit). In totaal zijn 57 punten te behalen. Er moeten in de eerste drie subtesten 
verschillende objecten worden opgepakt, horizontaal of verticaal verplaatst en op een aangegeven 
plaats worden losgelaten. In de vierde subtest moeten bewegingen uitgevoerd worden in de ruimte, 
bijvoorbeeld de hand naar de mond brengen. Elke beweging wordt met een stopwatch getimed. Om 
beter onderscheid te kunnen maken tussen score 2 en 3 zijn overschrijdingswaarden aangegeven 
door Wagenaar et al., gebaseerd op een steekproef van 20 gezonde proefpersonen (Wagenaar, 
Meijer et al. 1990). Deze waarde bestaat uit het gemiddelde en tweemaal de standaarddeviatie. Voor 
de ARA bestaat een hiërarchische schaalindeling; als de cliënt 3 scoort op het eerste item, scoort hij 
automatisch 3 op de andere items van de subtest. Er zijn cliënten bij wie de motorische vaardigheden 
van arm en hand nog niet optimaal zijn, maar die wel de maximale score op de ARA halen. Dit wordt 
het plafond-effect genoemd. Ook kan het zijn dat cliënten met de goede arm niet maximaal scoren 
door het feit dat apraxie en andere cognitieve stoornissen van invloed kunnen zijn op de uitvoering 
van de test. De tijd die nodig is voor de afname van de ARA varieert van 7 tot 20 minuten (Dekker, 
Van Staalduinen et al. 2001).  
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De ARA test is niet verkrijgbaar in de winkel. Zelf maken is niet eenvoudig. De test is te bestellen bij 
de VU medisch centrum voor � 750,00 incl. BTW en transport. Hierbij zit een testbeschrijving en een 
meetformulier. Voor een beschrijving van de ARA wordt verwezen naar de uitgave Klinimetrie na een 
beroerte (Koolstra, Burgers-Bots et al. 2001). 
 
Richtlijn (niveau 2) (Wade, Langton Hewer et al. 1983; Heller, Wade et al. 1987; Wade 1989) 
Het is aannemelijk dat de Nine Hole Peg Test (NHPT) een betrouwbare en valide test is voor de 
evaluatie van de handvaardigheid bij cliënten na een beroerte. 
 
De Nine Hole Peg Test  (NHPT) is een eenvoudige test om snel een indruk te krijgen van de  
arm-/handfunctie. Het bevat weinig items en de instructie is beknopt en gemakkelijk te begrijpen voor 
cliënten na een beroerte (Wade 1989; Dekker, van Staalduinen et al. 2001). Bij de NHPT moet de 
cliënt negen pinnetjes oppakken en in gaatjes van een gestandaardiseerd spelbord zetten. Hierbij 
wordt de tijd opgenomen. Er zijn meerdere varianten van de NHPT (Wade 1989). Bij de ene variant 
wordt de cliënt gevraagd om zo snel mogelijk de negen pinnetjes één voor één op te pakken en in de 
gaatjes te zetten. Bij de andere variant wordt de cliënt gevraagd om de pinnetjes één voor één in de 
gaatjes te zetten en ze er vervolgens weer één voor één uit te halen. Het resultaat kan weergegeven 
worden als de tijd die nodig is om de pinnetjes te verplaatsen ofwel het aantal verplaatste pinnetjes in 
50 seconden, indien er minder dan 9 pinnetjes verplaatst worden binnen die tijd (Heller, Wade et al. 
1987; Wade 1989). De NHPT kan alleen uitgevoerd worden door cliënten met een relatief goede arm-
/handfunctie. Indien de arm-/handfunctie te beperkt is, wordt verwezen naar de meetinstrumenten die 
eerder in deze richtlijn staan beschreven. 
 
Een beschrijving van het originele bord is in de literatuur te vinden (Mathiowetz, Weber et al. 1985; 
Dekker, van Staalduinen et al. 2001). Op basis van deze beschrijving kan de test goed nagemaakt 
worden. Er is ook een commerciële versie beschikbaar van Rolyan, te bestellen via Sprofit 
(www.SproFit.com). Kostenindicatie: � 100,00. 
 
 
3.3.3 DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN COGNITIEVE FUNCTIES  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut cognitieve functies onderzoekt met als doel 
verklaringen te geven over de beperkingen in het handelen.  
 
Cognitieve functies zijn noodzakelijk voor het doelgericht kunnen handelen. Inzicht in verstoringen in 
cognitieve functies is nodig om zowel beperkingen in het handelen te kunnen verklaren, als een 
behandelplan op te kunnen stellen waarin de leerbaarheid maximaal benut wordt. De ergotherapeut 
bekijkt de invloed van de verschillende cognitieve functies en vaardigheden op het handelen.  
 
Richtlijn (niveau 2) 
Het is aannemelijk dat voor het in kaart brengen van de gevolgen van cognitieve stoornissen en hun 
invloed op het handelen de volgende meetinstrumenten op vaardigheidsniveau geschikt zijn: 
- Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) (Fisher 1999); 
- Arnadottir Occupational therapy-ADL Neurobehavioral Evaluation (A-ONE) (Arnadottir 1990); 
- Perceive Recall Plan and Perform Systeem (PRPP) (Chapparo and Ranka 1997); 
- Apraxierichtlijn (Stehmann-Saris, Daniëls, Satink et al. 2003). 
 
De hierboven genoemde instrumenten zijn beschreven in paragraaf 3.2.2 diagnostiek van het 
handelen. De A-ONE en het PRPP-systeem zijn specifiek ontwikkeld voor het leggen van de relatie 
tussen de cognitieve functies en vaardigheden en de verstoringen in het handelen. De A-ONE doet dit 
vanuit een gedragsneurologisch perspectief. Onder gedragsneurologie worden alle processen 
verstaan die uitgevoerd worden in het centraal zenuwstelsel waarvan het resultaat zichtbaar is in 
gedrag. In de A-ONE wordt gebruik gemaakt van terminologie die gebaseerd is op de 
neuropsychologie. Het PRPP-systeem gaat uit van de informatieverwerkingsprocessen in het brein en 
beschrijft dit proces aan de hand van informatieverwerkingstheorieën. De Apraxierichtlijn is specifiek 
ontwikkeld voor cliënten met apraxie en beschrijft beperkingen in het handelen op basis van drie fases 
die van belang zijn om doelgericht te kunnen handelen. De AMPS is niet ontwikkeld voor het in kaart 
brengen van de cognitieve functies en vaardigheden, maar beschrijft procesvaardigheden die nodig 
zijn om doelgericht te kunnen handelen.  
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Richtlijn (niveau 2) (Allen and Blue 1998) 
Het is aannemelijk dat de Allen Cognitive Level Screen (ACLS) valide en betrouwbaar is om het 
functioneren en de ernst van problemen in het functioneren te screenen. 
 
De Allen Cognitive Level Screen (ACLS) is gebaseerd op het Cognitive Disability Model, ontwikkeld 
door Claudia Allen (Allen and Blue 1998; Thomas 1998). Bij dit model wordt gebruik gemaakt van een 
schaal met zes cognitieve niveaus (cognitive levels) variërend van coma (0) tot normaal (6). Later is 
een decimaal systeem toegevoegd, de zogenaamde ‘modes of performance’. De cognitieve niveaus 
en de ‘modes of performance’ worden beschreven als de ‘Allan Cognitive Levels’ (ACL). Hiermee 
wordt het niveau van functioneren, de ernst van de functionele beperkingen en iemands capaciteit om 
zich aan te passen aan beperkingen in een getal uitgedrukt (Allen and Blue 1998).  
De Allen Batterij beschikt over middelen en methoden om de cognitieve beperkingen te onderzoeken 
en te behandelen en om verzorgers te informeren en instrueren over de benodigde hulp en 
begeleiding (Allen and Blue 1998). Een van de screeningsinstrumenten is de Allen Cognitive Level 
Screen (ACLS). 
 
Het doel van de ACLS is om een eerste indruk te krijgen van het niveau van functioneren van de 
cliënt. Het niveau van functioneren geeft richting aan de ergotherapiebehandeling en kan gebruikt 
worden om de effectiviteit van de behandeling te meten. Tevens kunnen de benodigde zorg en de 
optimale omgevingsfactoren bepaald worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
restmogelijkheden en wordt voorkomen dat iemand door zijn/haar beperkingen in gevaarlijke situaties 
komt.  
De ACLS bestaat uit een leren lapje met een leren veter aan een soort naald. De score is gebaseerd 
op de complexiteit van de steek die met de veter wordt nagemaakt. 
 
De ACLS kan gebruikt worden ook als een extremiteit niet ingeschakeld kan worden door een 
hemibeeld. In dat geval houdt de therapeut het lapje vast en wordt de cliënt gevraagd om de steken te 
maken. Als de dominante hand is aangedaan dan is de uitvoering langzamer. Aangezien de ACLS 
geen test op tijd is, is dit geen probleem. Wanneer de uitvoering een probleem is als gevolg van 
visuele problemen of tremoren kan een groter lapje gebruikt worden: de Large Allen Cognitive Level 
Screen (LACLS). Deze moet apart aangeschaft worden. In het model wordt benadrukt dat het niet 
mogelijk is om een ACLS-score toe te kennen op basis van één geïsoleerde handeling of gedrag. Er 
zijn meerdere observaties nodig om vast te kunnen stellen op welk niveau iemand functioneert. De 
ACLS is een screeningsinstrument. De bevindingen moeten niet alleen hierop gebaseerd zijn, maar 
aanvullende observaties zijn nodig. In Nederland wordt de ACLS nog zeer weinig gebruikt. 
Ervaringsdeskundigen in het UMC Utrecht hebben ervaren dat de uitkomst van de ACLS goed 
overeenkomt met de bevindingen uit andere observaties en vinden de ACLS bruikbaar als screening 
in het ziekenhuis. 
 
De ACLS is te bestellen bij S&S Worldwide: www.ssww.com. Op deze site doorklikken naar ‘Therapy 
& Rehab’ en dan ‘Allen Diagnostic Module’. Kostenindicatie: $10,99 exclusief verzendkosten.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat afnemen van het Oriënterend Neuro-psychologisch Onderzoek 
(ONO) alleen zinvol is bij gebrek aan de mogelijkheid tot afname van de eerder genoemde 
meetinstrumenten (AMPS, A-ONE, PRPP en/of Apraxierichtlijn). 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat naast het afnemen van het Oriënterend Neuro-psychologisch 
Onderzoek (ONO) altijd ADL-observaties noodzakelijk zijn om het niveau van functioneren te bepalen.  
 
Het ONO is ontwikkeld als een eerste oriënterend onderzoek naar neuro-psychologische stoornissen 
bij cliënten die een beroerte doorgemaakt hebben. 26 items verdeeld over negen categorieën worden 
aan tafel in een rustige ruimte afgenomen door twee behandelaars waarvan één de test afneemt 
(Dijkstra-Hekkink and Van Cranenburgh 1998).  
 
Minimale tijdsduur van afname van het ONO is één uur. De tijdsinvestering van twee therapeuten 
(samen 3,5 uur) wordt gezien als een forse investering in relatie tot de uitkomsten. Het ONO levert 
geen directe aangrijpingspunten voor de behandeling, geeft slechts een indicatie voor de mate waarin 
cognitieve stoornissen aanwezig zijn en verder onderzoek naar cognitieve stoornissen is in veel 
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gevallen dan ook noodzakelijk. De relevantie voor de ergotherapie wordt als beperkt omschreven 
omdat betwijfeld wordt of het ONO daadwerkelijk uitspraken kan doen over het dagelijks functioneren 
(Verhoef and Lazonder 1999).  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de herziene observatiemethode voor NPFS van de NVE ongeschikt 
is om de cognitieve functies in relatie tot het handelen op een betrouwbare en valide wijze te 
onderzoeken.  
 
De herziene observatiemethode voor NPFS van de NVE is eind jaren ’80 ontwikkeld bij gebrek aan 
instrumenten die een goede analyse van de cognitieve functies mogelijk maakte in relatie tot het 
dagelijks handelen (NVE studiegroep-N.P.F.S. 1990).  
 
De conclusie is dat het instrument niet meer voldoet aan de huidige eisen ten aanzien van 
betrouwbaarheid en validiteit. Betrouwbare uitspraken over cognitieve stoornissen zijn met behulp van 
dit instrument dan ook niet te garanderen. Daarnaast is de afnametijd minstens twee uur, zijn er geen 
uitspraken te doen over het functioneren op activiteitenniveau en geeft de observatiemethode geen 
duidelijke handvatten voor de behandeling.  
 
Richtlijn (niveau 3) (Toglia 1993) 
Er zijn aanwijzingen dat de Contextual Memory Test CMT bruikbaar is als screeningsinstrument voor 
de aanwezigheid van en het inzicht van de cliënt in geheugenproblemen en het gebruik van 
geheugenstrategieën.  
 
De Contextual Memory Test (CMT) is ontwikkeld voor screening van inzicht in en bewustzijn van 
geheugenproblemen door de cliënten en het gebruik van strategieën. De CMT begint met een aantal 
vragen over het functioneren van het geheugen en de inschatting door de cliënt voor en na de 
uitvoering van een taak. De herinnering van 20 plaatjes op één pagina over een bepaald thema 
(restaurantbezoek of ochtendritueel) wordt getest na 90 seconden bestudering en nogmaals na 15 tot 
20 minuten. De cliënt wordt gevraagd welke strategie hij gebruikt. De CMT is geen uitgebreid 
geheugenonderzoek, maar screent het geheugen en verschaft gegevens voor de behandeling (Toglia 
1993). 
 
De CMT is te bestellen bij de firma Harcourt: www.harcourt-uk.com. Kostenindicatie: �105,58.  
 
 
3.3.4 DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN COMPLICATIES 
 
Vanaf het begin moeten de betrokkenen bij de zorg voor de cliënt na een beroerte alert zijn op het 
ontstaan van complicaties zoals handoedeem, schoudersubluxatie en schouderpijn. Tevens moeten 
risicofactoren (zoals neglect of spasticiteit) tijdig gesignaleerd worden. Andere complicaties waar tijdig 
aandacht aan besteed moet worden zijn dreigende decubitus, depressie en vermoeidheid.  
 
Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat bij complicaties zoals de oedemateuze hand en schouderpijn nadere 
diagnostiek nodig is. 
 
De incidentie van handoedeem varieert van 16% tot meer dan 89%. Dit heeft te maken met 
onduidelijke of verschillende definities van handoedeem (Boomkamp-Koppen et al., 2004). 
Boomkamp et al. (2003) maken onderscheid tussen zwelling en handoedeem. Zij meten dit met een 
volumeter. Wanneer de zwelling van de aangedane hand twee standaard deviaties afwijkt van de 
verwachte score die afgeleid is van een populatiescore (Post et al, 2003), dan wordt gesproken van 
handoedeem. In hun onderzoek was bij 72,7% van de mensen in het revalidatiecentrum sprake van 
zwelling en had 33% handoedeem. Zwelling en oedeem werden significant meer gezien bij cliënten 
met slechtere handfunctie, hypertonie van de vingers, gestoorde sensibiliteit en minder zorg voor de 
aangedane hand (Boomkamp-Koppen et al., 2004).  
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De belangrijkste oorzaak van zwelling is onvoldoende lymfatische drainage van eiwitrijke vloeistof in 
het weefsel als gevolg van gebrek aan spieractiviteit (Boomkamp-Koppen et al., 2004). Andere 
oorzaken zijn:  

- Langdurig slechte houding van arm en/of pols; 
- Langdurig liggen op de pols in palmair of dorsaal flexie; 
- Overstrekking van de handgewrichten of pols, bijvoorbeeld tijdens therapie; 
- Verwonding of trauma; 
- Infuus in de aangedane arm. 

 
Richtlijn (niveau 3) (American-Society-of-Hand-Therapists 1992) (Boomkamp-Koppen et al., 2004) 
Er zijn aanwijzingen dat de ernst van het oedeem vastgesteld kan worden met een volumeter. 
 
De volumeter bestaat uit een plastic bak waar de hand in kan, een opvangbeker en maatcylinder. 
Voor een betrouwbare meting moeten de instructies nauwkeurig opgevolgd worden. De volumeter 
moet bij de meting en hermeting op dezelfde plek staan. Het water moet kamertemperatuur hebben. 
De cliënt mag geen juwelen dragen en de arm moet zo verticaal mogelijk in het water zakken met de 
palm naar de cliënt toe. Het water wordt opgevangen in een beker. De waterverplaatsing wordt daarna 
in milimeters afgelezen in een smalle cylindermaatbeker. Meestal wordt de hand vergeleken met de 
gezonde hand om een indruk van de normaalwaarde te krijgen. Contra-indicaties zijn wonden, gips, 
externe fixaties of een zeer slechte vasculaire conditie. Een volumeter is commercieel verkrijgbaar bij 
firma’s voor handrevalidatie. 
 
Bij 70 tot 84% van de cliënten met een verlamming na een beroerte ontstaat enige schouderpijn, een 
klein percentage heeft ernstige pijn. De gevolgen van schouderletsel zijn aanhoudende pijn, een 
frozen shoulder en verminderde functionele mogelijkheden. Bij 5-25% van de cliënten na een beroerte 
ontwikkelt zich een sympathische reflexdystrofie (SRD) of schouder-handsyndroom (SHS). Hierbij zijn 
naast de pijn ook autonome functiestoornissen zichtbaar (Griffin 1986).  
Mogelijke oorzaken  van een pijnlijke schouder zijn:  

- Ondeskundige benadering  van de cliënt, bijvoorbeeld tillen en trekken aan de aangedane 
zijde; 

- Langdurig liggen in een slechte houding; 
- Langdurig zitten in een slechte houding; 
- Zelfverwonding of trauma; 
- Ontstekingsreactie door verwonding; 
- Disharmonie van de tonus in de schoudergordel. 

 
Glenohumerale subluxatie is bij CVA-cliënten het gevolg van een verlaagde spiertonus in de 
schoudergordel. In principe is een subluxatie pijnvrij. Pijn ontstaat door iets anders. De diagnose van 
de subluxatie wordt bij uitstek vastgesteld door middel van een röntgenfoto. In veel gevallen wordt de 
subluxatie gesignaleerd door klinische observatie en palpatie. 
 
Ongeveer 80-90% van de CVA-cliënten heeft kort na de beroerte een spastische parese in tenminste 
één van de ledematen. Na zes maanden heeft nog ongeveer de helft van de cliënten motorische 
uitval, waarbij doorgaans zowel spastische als paretische componenten bijdragen aan het 
functieverlies. Diagnostiek wordt uitgevoerd door klinische observatie en moet worden onderscheiden 
van rigiditeit, dystonie en athetose.  
 
 
3.4. DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN OMGEVINGSFACTOREN  
 
3.4.1 DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN DE FYSIEKE OMGEVING  
 
De wijze van uitvoeren van dagelijkse activiteiten is altijd contextgebonden. De omgeving heeft altijd 
invloed op het handelen. Diagnostiek naar problemen in het handelen is onlosmakelijk verbonden met 
het in kaart brengen van de fysieke omgevingsaspecten waarin de cliënt gewend is om te handelen. 
Het in kaart brengen van de omgevingsfactoren is dan ook een essentieel onderdeel van de 
diagnostiek. Het betreft zowel een analyse van de invloed van de huidige omgeving (indien 
ergotherapie intramuraal of op de afdeling ergotherapie aangeboden wordt) op het handelen als de 
toekomstige omgeving. De NVE heeft standaarden ontwikkeld gericht op het in kaart brengen van 
zowel de relevante sociale als fysieke omgevingsaspecten.  
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Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de bijlage Omgevingsfactoren uit Minimum Eisen Verslaglegging 
(NVE 2000) een bruikbare leidraad is voor het in kaart brengen van de omgevingsfactoren die van 
invloed zijn op het handelen.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de Standaard ‘Huisbezoek’ (NVE 2001) een bruikbare leidraad is 
voor het in kaart brengen van de fysieke woonomgeving van de cliënt. 
 
Zoals in de aanbevelingen staat aangegeven, zijn beide lijsten bruikbaar als leidraad of checklist. Het 
is niet zo dat altijd alle items onderzocht moeten worden.  
 
 
3.4.2 DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN DE SOCIALE OMGEVING; DE NAASTBETROKKENEN 
 
Er zijn meerdere redenen om naastbetrokkenen, te betrekken bij de ergotherapeutische behandeling 
van cliënten na een beroerte. Hieronder worden enkele redenen aangegeven: 

- Wanneer de cliënten problemen heeft bij het communiceren, dan zijn de naastbetrokkenen 
vaak degenen die de cliënt goed kennen en informatie kunnen geven over en namens de 
cliënt na een beroerte; 

- Training en begeleiding van cliënten na een beroerte is het meest effectief wanneer dit niet 
alleen tijdens de therapiemomenten wordt toegepast, maar wanneer dit in het dagelijks leven 
geïntegreerd wordt. De naastbetrokkenen kunnen hierbij een centrale rol vervullen; 

- De rol van naastbetrokkenen is vaak zwaar en leidt tot mentale en fysieke stress. De 
ergotherapeut moet vanaf het begin met de cliënt en naastbetrokkene samen uitzoeken welke 
begeleiding en zorg nodig en haalbaar is en door wie deze begeleiding en zorg gegeven kan 
worden; 

- Wanneer er sprake is van verminderd inzicht bij de cliënt dan is uitleg, instructie en 
begeleiding van de naastbetrokkenen noodzakelijk; 

- Ook de naastbetrokkene kan de cliënt voor de ergotherapeut worden. Wanneer de 
ergotherapeut een verwijzing krijgt voor de naastbetrokkene dan kan deze ook nog tien uur 
ergotherapie krijgen in het kader van enkelvoudige extramurale ergotherapie (EEE), naast de 
EEE voor de cliënt na een beroerte. 

 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij de ergotherapeutische diagnostiek ook een 
probleeminventarisatie gedaan moet worden bij de naastbetrokkenen. 
 
De ergotherapeut kan bij een probleeminventarisatie bij de naastbetrokkene gebruik maken van 
ongestructureerde en/of semi-gestructureerde vraaggesprekken, zoals de COPM. Daarnaast kan de 
ergotherapeut gebruikmaken van lijsten die speciaal ontwikkeld zijn om de problemen, draaglast en 
draagkracht van de naastbetrokkenen (partner, familie, verzorgenden) in kaart te brengen.  
 
In ‘Zorg voor de mantelzorg’, het addendum bij het rapport revalidatie na een beroerte, worden drie 
vragenlijsten aanbevolen voor het in kaart brengen van de zorglast: de Caregiver Strain Index (CSI, 
bijlage 5.2), de Caregiver Reaction Assessment (CRA, bijlage 5.3) en de Sense of Competence 
Questionnaire (SCQ). Hierbij wordt aangegeven dat de CSI en de CRA de voorkeur hebben vanwege 
de tijdsinvestering. Bovendien is het met de CRA ook mogelijk om de positieve aspecten te scoren 
(Visser-Meilly and Van Heugten 2004). Bij een vergelijking van de CSI, CRA, SCQ met de Self-Rated 
Burden (SRB), een VAS-score voor de ervaren belasting, werden de Caregiver Strain Index en de 
Self-Rated-Burden aanbevolen voor de dagelijkse praktijk (Van Exel, Scholte op Reimer et al. 2004).   
 
Richtlijn (niveau 2) (Van Exel, Scholte op Reimer et al. 2004) 
Het is aannemelijk dat de Caregiver Strain Index (CSI) en de Self-Rated Burden (SRB) bruikbaar zijn  
om in korte tijd na te gaan of er problemen zijn bij de zorg voor de naastbetrokkenen. 
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De Caregiver Strain Index (CSI) kan gebruikt worden voor iedereen die de rol van mantelzorger voor 
een volwassene heeft. Het heeft als doel om snel een beeld te krijgen van mogelijke problemen bij de 
zorg voor de naaste. De CSI is een vragenlijst die uit 13 vragen bestaat en de belasting meet in relatie 
tot de zorgverlening. Bij de vragen wordt nagegaan wat de impact van het zorgen is voor het werk, de 
financiën, de fysieke sociale en emotionele belasting en tijdsinvestering (Robinson 1983; Sullivan 
2002). In bijlage 5.2 is de Nederlandse vertaling van de CSI te vinden die is overgenomen uit de 
uitgave ‘Zorg voor de Mantelzorg’ (Visser-Meilly and Van Heugten 2004). Deze uitgave is te 
downloaden via de website van de Nederlandse Hartstichting: www.hartstichting.nl (beroerte >  
informatie voor hulpverleners > nieuws en publicaties > richtlijnen > zorg voor de mantelzorg). 
In bijlage 5.3 is de Nederlandse vertaling van de Caregiver Reaction Assessment (CRA) opgenomen. 
 
De Self-Rated Burden (SRB) kan gebruikt worden voor een snelle screening van mantelzorgers om te 
bepalen hoe zwaar zij de verzorging/begeleiding van de cliënt op dat moment ervaren. Op een lijn van 
100 mm varierend van 0 (helemaal niet zwaar) tot 100 (veel te zwaar) kunnen ze dit aangeven (Van 
Exel, Scholte op Reimer et al. 2004). 
 
In de uitgave ‘Zorg voor de Mantelzorg’ (Visser-Meilly and Van Heugten 2004) is tevens een 
voorbeeld opgenomen van weekendverlofevaluatie evenals een zorgtaken- en zorgbehoeftelijst. 
Beiden zijn zeer bruikbaar voor de ergotherapeut bij de evaluatie van het functioneren in de 
thuissituatie en de belasting voor de mantelzorger.  
 
Bij de ergotherapiebehandeling bij cliënten met een dementie worden al jaren de naastbetrokkenen 
ook intensief begeleid (Melick, Graff et al. 1998). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
registratieformulier dat de problemen bij de centrale verzorger in kaart brengt. Hierbij wordt gevraagd 
naar de problemen die de centrale verzorger ervaart bij het geven van hulp bij dagelijkse activiteiten, 
bij de tijdsbesteding en bij het geheugen en gedrag van de naaste. Bij de evaluatie van de problemen 
van de naastbetrokkenen is het belangrijk dat de naastbetrokkene zijn eigen verhaal kan vertellen. In 
de geriatriestandaard (Melick, Graff et al. 1998) worden richtlijnen gegeven voor het ethnografisch 
interviewen. Deze techniek en het omgaan met de mantelzorger worden onderwezen in de cursus 
Standaard ‘Ergotherapie bij geriatrische patiënten met niet ernstige cognitieve stoornissen’. De cursus 
duurt drie dagen en wordt aangeboden door de afdeling ergotherapie van UMC St. Radboud 
(m.draaisma@ergo.umcn.nl). Het registratieformulier is opgenomen in bijlage 5.4. 
 
 
3.4.3 DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN CULTURELE INVLOEDEN 
 
Informatie over de normen en waarden en gewoontes van een cliënt en zijn naasten is onlosmakelijk 
verbonden met de diagnostiek naar problemen in het handelen.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de Standaard ‘Ergotherapie en Kwaliteitszorg in een multiculturele 
samenleving’ (NVE 2000) een goede leidraad biedt voor het achterhalen van de normen en waarden 
van een cliënt en zijn naasten. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat in het observeren van activiteiten de ergotherapeut de cliënt altijd de 
gelegenheid moet bieden om te handelen volgens zijn gewoontes. 
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Volgens de gangbare modellen in de ergotherapie ten aanzien van het handelen worden normen en 
waarden en gewoontes als belangrijke aspecten van het handelen gezien. Deze aspecten kunnen per 
individu verschillen maar verschillen ook per ergotherapeut. De ergotherapeut dient alert te zijn op de 
invloed die de eigen normen en waarden hebben bij het observeren van het handelen van een cliënt. 
Ook dient de ergotherapeut bij culturele verschillen expliciet navraag te doen bij de cliënt en diens 
naasten over diens normen, waarden en gewoontes. De Standaard ‘Ergotherapie en Kwaliteitszorg in 
een multiculturele samenleving’ geeft duidelijke aanwijzingen waar de ergotherapeut alert op kan zijn 
en hoe de informatie verzameld kan worden. In het observeren van spontaan handelen dient de 
ergotherapeut de culturele aspecten in het achterhoofd te houden bij de interpretatie van het 
geobserveerde. Culturele verschillen zijn vaak het duidelijkst indien de culturele achtergrond van de 
therapeut en cliënt niet met elkaar overeen komen. Echter, normen, waarden en gewoontes kunnen 
ook bij personen uit eenzelfde cultuur verschillend van aard zijn en afhankelijk zijn van sociale klasse, 
leeftijd en opleiding. 
 
 
3.5. DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE VAN PERSOONLIJKE FACTOREN 
 
3.5.1 DIAGNOSTIEK VAN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN 
 
Psychosociale functies en vaardigheden worden beschreven als de mogelijkheid om contact te maken 
in de maatschappij en om emoties te uiten (American-Occupational-Therapy-Association 1994). 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:  

- Psychologische vaardigheden (waarden, interessen en zelfwaardering); 
- Sociale vaardigheden (uitvoering rollen, sociaal gedrag, interpersoonlijke vaardigheden en 

zelfexpressie); 
- Zelfmanagement (coping, time-management, zelfcontrole). 

 
Bij de A-ONE wordt een aantal mogelijke emotionele en affectieve stoornissen geëvalueerd. Het 
betreft labiliteit, euforie, apathie, depressie, agressie, prikkelbaarheid, frustratie en rusteloosheid 
(Arnadottir 1990). 
 
Het signaleren van psychosociale problemen wordt door alle leden van het team gedaan. Indien 
gewenst kan nadere analyse en advies gevraagd worden van een maatschappelijk werker, 
psycholoog of psychiater. 
  
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de Handleiding Observatie Wil-subsysteem (volitional questionaire) 
of HOW gebruikt kan worden bij cliënten na een beroerte met verbale of cognitieve beperkingen om 
gegevens te verzamelen over de invloed van het wil-subsysteem op de keuzes voor activiteiten.  
 
De Handleiding Observatie Wil-subsysteem (Volitional Questionaire) of HOW is ontwikkeld om 
componenten van het wil-subsysteem te evalueren door middel van het observeren van individuen of 
een groep, waarbij sprake is van verbale en/of cognitieve beperkingen. Dit instrument biedt de 
mogelijkheid om aan de hand van zestien items gegevens te verzamelen over de invloed van het wil-
subsysteem op de keuzes voor activiteiten. De items die geobserveerd worden zijn: persoonlijke 
effectiviteit, interesses, waarden en motivatie. De observaties vinden plaats tijdens het uitvoeren van 
activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning.  
 
De Handleiding Observatie Wil-subsysteem (HOW) is in het Nederlands vertaald of bewerkt door het 
Innovatie Centrum Model of Human Occupation en kan besteld worden bij hogeschoolboekhandel 
Scheltema, tel. 020-6521294 en is ook via de website van het Expertise Centrum Ergotherapie van de 
Hogeschool van Amsterdam te bestellen: www.ece.hva.nl/expertisegebieden/methontw/mohod-2.htm.  
 



Hoofdstuk 3: Diagnostiek en evaluatie 48 

3.5.2 DIAGNOSTIEK VAN DE SEKSUALITEIT 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij cliënten na een beroerte aandacht besteed moet worden aan 
mogelijk veranderde seksualiteit. Binnen het multidisciplinaire team moeten afspraken gemaakt 
worden welke discipline(s) mogelijke problemen en vragen op dit gebied bespreekbaar maakt.  
 
Wanneer een cliënt na een beroerte te maken krijgt met veranderde lichamelijke functies, zal dit in 
veel gevallen invloed hebben op zijn mogelijkheden op het gebied van seksualiteit en zijn beleving van 
seksualiteit. In het rapport revalidatie na een beroerte (2001) wordt aangegeven dat vragen naar het 
seksueel functioneren na een beroerte een vast onderdeel dient te zijn van het medisch handelen 
(CVA-Revalidatie 2001). Aangezien ergotherapeuten ook aandacht schenken aan andere intieme 
onderwerpen op het gebied van het dagelijks functioneren zoals zelfverzorging en persoonlijke 
hygiëne, kan het bespreekbaar maken van veranderde seksualiteit aan de orde komen bij de 
ergotherapiebehandeling (Bom and Uittenbogaard 1998). In de praktijk blijkt dit niet vaak te gebeuren. 
Oorzaken zijn gebrek aan deskundigheid en mogelijk schaamtegevoel bij de ergotherapeut of de 
cliënt. Dit kan een gesprek hierover in de weg staan. Om seksualiteit binnen een behandeling 
bespreekbaar te maken zijn verschillende manieren van benadering beschreven in het artikel van 
Uittenbogaard en Bom (Uittenbogaard and Bom 1998). In hoofdstuk 4 (paragraaf 4.2.2.) worden deze 
benaderingen toegelicht. Bij de ergotherapeut kunnen problemen op het gebied van de seksualiteit 
aan de orde komen, maar het bespreekbaar maken kan ook door een andere discipline gebeuren. 
Zolang binnen het multidisciplinaire team maar afspraken gemaakt worden welke discipline(s) 
mogelijke problemen en vragen op dit gebied bespreekbaar maakt. In de richtlijn ‘Zorg voor de 
mantelzorg’ wordt aangegeven dat seksualiteit en intimiteit een vast onderdeel dient te zijn bij 
partnercursussen. Hier kan uitleg gegeven worden over verschillende oorzaken die het seksueel 
functioneren kunnen beïnvloeden (Visser-Meilly and Van Heugten 2004). Meer informatie over dit 
onderwerp is ook te verkrijgen bij het kenniscentrum seksualiteit (www.rutgersnissogroep.nl).  
 
 
3.6. DOELBEPALING 
 
Op basis van de verzamelde gegevens geeft de ergotherapeut een beroepsspecifiek oordeel over de 
cliënt, wat meer is dan een samenvatting van alle ‘testresultaten’: de gegevens worden met elkaar in 
verband gebracht en gekoppeld aan feiten over medische diagnose en prognose (NVE 1999). Indien 
er een indicatie blijkt te zijn voor (voortzetting van) ergotherapiebehandeling, worden samen met de 
cliënt en de naastbetrokkenen de doelen opgesteld.  
 
De doelen kunnen gericht zijn op:  

- Vergroten van vaardigheden van de cliënt; 
- Aanpassing van de omgeving; 
- Instandhouden of vergroten van de draagkracht van de mantelzorger; 
- Verminderen van de draaglast van de mantelzorger. 

 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat zowel korte als lange termijn doelstellingen realistisch moeten zijn in 
termen van het huidige functioneren en de herstelmogelijkheden inclusief leerbaarheid. Deze moeten 
samengesteld zijn samen met de cliënt, naasten en het multidisciplinair team en opgesteld in expliciet 
meetbare termen. 
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Te ambitieuze doelen leiden tot teleurstellingen bij de cliënt en naasten en te bescheiden doelen 
dagen de cliënt onvoldoende uit om wat te bereiken (Gresham, Duncan et al. 1995). De volgende 
overwegingen zijn van belang bij de doelbepaling: 

- Herstel na een beroerte is slechts gedeeltelijk te voorspellen. Gestelde doelen moeten dus 
telkens geëvalueerd en bijgesteld worden. 

- De termijn die verstreken is na de beroerte is van belang. Verbetering in het functioneren als 
gevolg van neurologisch herstel is het meest in de eerste drie maanden na de beroerte. Er is 
weinig significante verbetering meer na 6 maanden, hoewel dit dan nog steeds mogelijk is.  

- De individuele aanwezige gunstige en ongunstige prognostische factoren voor functioneel 
herstel moeten meegenomen worden bij de doelbepaling. 

- Ook psychologische en sociale factoren en fysieke conditie moeten meegenomen worden bij 
een realistische doelbepaling. 

  
Voor het samen opstellen van behandeldoelen is bij een cliëntgerichte benadering het Occupational 
Performance Process Model (OPPM) een bruikbaar hulpmiddel. In het OPPM komt na het verzamelen 
van de gegevens over de sterke en zwakke kanten van cliënten en hun omgeving de stap waarbij 
onderhandeld wordt over de doelen en beoogde resultaten (targeted outcomes). Deze beoogde 
resultaten geven het beste weer wat de cliënt, diens naastbetrokkenen en de ergotherapeut samen 
inschatten wat haalbaar geacht wordt met behulp van ergotherapie. De beoogde resultaten moeten 
gerelateerd zijn aan de taken en activiteiten die de cliënt weer wil kunnen uitvoeren in zijn eigen 
omgeving (Canadian-Association-of-Occupational-Therapists 1997). 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat doelstellingen zodanig geformuleerd dienen te worden dat de naaste 
zich herkent in de eigen hulpvraag en dat duidelijk is dat van de cliënt en de mantelzorger een actieve 
rol gevraagd wordt bij het oplossen van het probleem 
 
In het hoofdstuk over de mantelzorger uit de ergotherapeut als adviseur (Van Uden 1999) wordt bij het 
formuleren van doelstellingen benadrukt dat de mantelzorger zijn eigen hulpvraag herkent en dat 
duidelijk wordt dat een actieve rol van de mantelzorger wordt verwacht bij het oplossen van het 
probleem. Er wordt geadviseerd de doelstellingen te formuleren volgens de HKJ-formule: ‘Hoe Kun Je 
bereiken dat…'.’   
 
Bij de formulering van de doelen is van belang dat (Van Melick, Graff et al. 1998): 

- De doelen worden geformuleerd vanuit de naastbetrokkenen, in begrijpelijke taal; 
- De doelen worden bij voorkeur geformuleerd op activiteitenniveau, dicht bij de 

belevingswereld van de cliënt; 
- De doelen moeten meetbaar zijn (uitgedrukt in tijd of frequentie); 
- De doelen moeten haalbaar zijn. 
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4. TRAINEN/BEGELEIDEN EN ADVISEREN 
 
 
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 
 

- Wat is bekend over het effect van de gehele ergotherapiebehandeling?  
o Wat is bekend over het effect van verschillende behandelconcepten? 
o Waar moet de ergotherapeut rekening mee houden bij behandelen in het kader van 

wetenschappelijk onderzoek? 
- Wat is bekend over het effect van trainen van beperkingen in activiteiten en participatie? 

o Wat is bekend over het effect van trainen van activiteiten in het algemeen? 
o Wat is bekend over het effect van trainen van activiteiten in de zelfredzaamheid? 
o Wat is bekend over het effect van trainen van activiteiten op het gebied van de 

productiviteit (werk en/of dagbesteding) en de ontspanning (hobby’s)? 
- Wat is bekend over het effect van trainen van stoornissen in lichaamsfuncties?  

o Wat is bekend over het effect van trainen van sensomotorische functies?  
o Wat is bekend over het effect van trainen van cognitieve functies?  

- Wat is bekend over het effect van advisering ten aanzien van omgevingsfactoren? 
o Wat is bekend over het effect van advies ten aanzien van hulpmiddelen/ 

voorzieningen? 
o Wat is bekend over het effect van het aanmeten van spalken of slings?  
o Wat is bekend over het effect van het begeleiden van naastbetrokkenen?  
o Wat is bekend over het effect van de begeleiding van allochtone cliënten? 

- Wat is bekend over het effect van begeleiding ten aanzien van persoonsfactoren? 
o Wat is bekend over het effect van psychosociale begeleiding (counseling)? 
o Hoe kan de ergotherapeut problemen op het gebied van de seksualiteit bespreekbaar 

maken? 
 
 
4.1. HET BEHANDELPROCES 
 
In deze paragraaf worden de resultaten besproken van studies die de effectiviteit van de gehele 
ergotherapiebehandeling evalueerden. Verderop in dit hoofdstuk komt de effectiviteit van specifieke 
interventies aan de orde.  
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003)  
Het is aangetoond dat de ergotherapiebehandeling het uitvoeren van betekenisvolle dagelijkse 
activiteiten verbetert. Dit geldt zowel voor de primaire activiteiten, gebieden zoals zelfzorg en 
mobiliteit, als voor de complexere activiteiten op het gebied van huishouden, werk en hobby’s. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003)  
Het is aangetoond dat de ergotherapiebehandeling de sociale participatie van de cliënt bevordert. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003)  
Het is aangetoond dat de ergotherapiebehandeling een bijdrage kan leveren aan het verminderen van 
depressieve klachten bij cliënten die een beroerte doorgemaakt hebben.  
 
Trombly et Ma (Trombly and Ma 2002) en Steultjens et al. (Steultjens EMJ 2003) toonden in een 
meta-analyse met hoge kwaliteit RCT’s (Corr 1995; Drummond and Walker 1995; Logan, Ahern et al. 
1997; Walker, Gladman et al. 1999; Gilbertson, Langhorne et al. 2000) aan dat de groep cliënten die 
ergotherapie had gekregen significant beter functioneerde in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten 
op het gebied van de zelfredzaamheid, huishouden en hobby’s dan de groep cliënten die geen 
ergotherapie had gekregen.  
Steultjens et al. (Steultjens 2003) toonde in dezelfde meta-analyse ook aan dat de groep die 
ergotherapie had ontvangen significant beter scoorde op participatie in de maatschappij dan de groep 
die niet behandeld was.  
Op basis van een meta-analyse van drie RCT’s concludeerden Ma et al. (Ma and Trombly 2002) dat 
er een klein positief effect uitgaat van de ergotherapiebehandeling op de mate waarin cliënten na een 
beroerte depressieve klachten ervaren.  
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4.1.1 DE TOEPASSING VAN BEHANDELCONCEPTEN  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij het toepassen van een behandelconcept aangesloten moet 
worden bij de multidisciplinair gekozen aanpak. Het is niet zinvol een behandelconcept te gebruiken 
dat niet overeenkomt met de multidisciplinair afgesproken aanpak. 
 
Onder behandelconcepten worden methoden verstaan die uitgaan van een multidisciplinaire aanpak 
van de revalidatie na een beroerte. Hieronder vallen methoden zoals Neuro Developmental Treatment 
(NDT), Tactiel Kinesthetisch behandelen volgens Affolter en forced use, ook wel Constraint Induced 
Movement Therapy (CIMT) genoemd.  
 
In de ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ wordt beschreven dat zorgverleners zelf kunnen bepalen welke 
neurologische behandelmethode zij willen toepassen bij training op vaardigheidsniveau. Het is 
aannemelijk dat er geen meerwaarde bestaat voor een specifieke methode (CVA-Revalidatie, 2001, 
blz. 55 en 57). 
 
Meerdere concepten kunnen de basis vormen voor de multidisciplinaire behandeling van cliënten na 
een beroerte. Ergotherapeuten kunnen specifieke behandelconcepten toepassen die passen binnen 
de multidisciplinair gekozen aanpak. De werkgroep gaat er vanuit dat een eenduidige multidisciplinaire 
aanpak het leerproces van de cliënt gunstig beïnvloedt.  
 
NEURO DEVELOPMENTAL TREATMENT (NDT) 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij het gebruik van het NDT-concept het handelen 
centraal moet stellen. De activiteiten die gebruikt worden tijdens de behandeling horen bekend, 
betekenisvol en doelgericht te zijn voor de cliënt en dienen gerelateerd te zijn aan de hulpvraag. 
 
Van oudsher grijpt het NDT-concept vooral aan op de sensomotorische functies. Latere inzichten in 
het herleren van vaardigheden en het handelen laten zien dat cognitieve en psychosociale functies 
van even groot belang zijn als de sensomotorische component en dat training op het niveau van 
activiteiten betere resultaten oplevert als het trainen op functieniveau. Deze ontwikkelingen worden 
binnen het NDT-concept meegenomen.  
 
Het NDT-concept is nog steeds gericht op de motorische activiteit van de cliënt, waarbij de gestoorde 
houdingscontrole en bewegingscoördinatie primaire problemen zijn. Het huidige doel van het NDT-
concept is echter niet meer herstel van de normale motoriek maar het optimaliseren van de activiteiten 
en participatie (Halfens 2005). Bij het herleren van motorische vaardigheden wordt gebruik gemaakt 
van de principes zoals doelgerichtheid, gebruikmaken van betekenisvolle taken, herhaling, variatie en 
feedback. 
 
Bij het toepassen van het NDT-concept is het van belang dat ergotherapeuten het handelen als 
uitgangspunt nemen voor de therapie. De training moet worden aangeboden in de vorm van het 
uitvoeren van betekenisvolle activiteiten in de juiste context. 
Wanneer de hulpvraag van de cliënt ligt bij het leren omgaan met de beperkingen, het aanleren van 
complexe vaardigheden zoals het organiseren van dagelijkse activiteiten of tijdsbesteding of het 
gebruik leren maken van hulpmiddelen, dan is het NDT-concept geen aangewezen behandelmethode 
(Halfens 2005).  
 
De huidige NDT-opvatting strookt niet met de opvatting dat de cliënt bij de uitvoering van bewegingen 
tijdens dagelijkse activiteiten de meest efficiënte bewegingsstrategie kiest en dat dit een 
compensatoire manier van bewegen kan zijn. Er is echter geen bewijs dat het voorkomen van 
compensatoire bewegingspatronen met behulp van het NDT concept tot betere functionele uitkomsten 
leidt dan benaderingen waarbij compensatoire bewegingspatronen geoorloofd zijn (Kwakkel, Kollen et 
al. 2005). 
 
 



Hoofdstuk 4: trainen, begeleiden en adviseren 56 

TACTIEL-KINESTHETISCH BEGELEIDEN VOLGENS AFFOLTER (FÜHREN) 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat tactiel-kinesthetisch begeleiden volgens Affolter een waardevolle 
aanvulling op de behandeling kan zijn wanneer de gestoorde waarneming het handelen beperkt. 

Het tactiel-kinesthetisch begeleiden volgens Affolter is ontwikkeld voor cliënten die beperkingen in het 
handelen hebben op basis van een verstoorde verwerking van binnenkomende informatie. Dit kan 
zowel visuele, auditieve als tactiel-kinestetische prikkels betreffen. Affolter legt een sterk verband 
tussen het uitvoeren van activiteiten en de tactiel-kinestetische waarneming. Door dagelijkse 
activiteiten te trainen door middel van fysieke begeleiding (het zogenaamde führen) krijgt de cliënt 
tactiel-kinestetische prikkels binnen die passen bij de juiste uitvoering van activiteiten. Vooral bij 
cliënten waarbij visuele en/of verbale instructie niet tot de verwachte vooruitgang leidt wordt de 
methode van Affolter gezien als een toepasbaar alternatief. (Affolter F. 1991) (Affolter F. en 
Bischofberger W. 2000) 
 
FORCED USE  
 
Richtlijn (niveau 2) (Van der Lee, Wagenaar et al. 1999) 
Het is aannemelijk dat forced use het meest effectief is bij cliënten na een beroerte waarbij naast een 
parese ook sprake is van verminderde sensorische functies en verminderde aandacht voor de 
aangedane zijde.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat in de ergotherapiebehandeling forced use alleen toegepast moet 
worden als onderdeel van een intensief multidisciplinair programma.  
 
De achtergrond van forced use therapie is dat cliënten na een beroerte de paretische bovenste 
extremiteit ondanks de functionele mogelijkheden steeds minder gaan gebruiken, vermoedelijk omdat 
dit voor de cliënt extra moeite en tijd kost. Dit wordt wel het ‘learned non use’ principe genoemd (CVA-
revalidatie 2001). Bij forced use wordt gebruik gemaakt van strategieën waarbij de cliënt geforceerd 
wordt om de aangedane extremiteit in te schakelen. Hierbij wordt de gezonde arm door het dragen 
van een spalk en mitella geïmmobiliseerd waardoor de compensatiemogelijkheden beperkt worden. 
Bij een gerandomiseerde trial waarbij forced use therapie werd vergeleken met bimanuele training 
volgens het NDT was er een kleine significante verbetering van forced use op de arm-
/handvaardigheid gemeten met de ARA (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2) en een tijdelijk klinisch 
relevant effect op de mate waarin de aangedane extremiteit werd gebruikt in de ADL. De forced use 
therapie had het meest effect bij cliënten met somatosensorische stoornissen en bij cliënten met 
verminderde aandacht voor de paretische arm (Van der Lee, Wagenaar et al. 1999).  
 
Binnen de forced use-benaderingen worden de constraint induced movement therapy (CIMT) en de 
modified  constraint induced therapy (MCIT) beschreven (Aarts 2003; Hordt and Rademacher 2003). 
Bij de originele CIMT-methode wordt aanbevolen om de gezonde extremiteit gedurende twee weken 
90% van de tijd dat de cliënt wakker is te immobiliseren in spalk en mitella. Gedurende tien 
werkdagen krijgt de cliënt zes uur per dag intensieve training. In het weekend is er geen therapie, 
maar moet de cliënt wel de mitella dragen en een uur per dag oefeningen te doen. Deze aanpak wordt 
door cliënten als zeer belastend ervaren. De MCIT is een minder intensieve variant van CIMT. Hierbij 
duurt de therapie tien weken. De spalk en mitella worden gedurende die tien weken vijf dagen per 
week gedurende vijf uur gedragen. De cliënt krijgt wekelijks drie keer een half uur ergotherapie en 
fysiotherapie. Tijdens de therapie worden twee voor de cliënt waardevolle functionele taken geoefend. 
Tijdens het weekend worden spalk en sling niet gedragen en hoeft de cliënt geen oefeningen te doen.  
 
Page et al. (2004) hebben een gerandomiseerde gecontroleerde trial uitgevoerd met zeven cliënten 
die MCIT kregen, vier cliënten die reguliere therapie kregen met dezelfde intensiteit en zes cliënten 
die geen therapie kregen. De groep met MCIT liet een significante motorische verbetering zien. De 
hoeveelheid en kwaliteit van het gebruik van de aangedane arm verbeterde alleen in de groep die 
CIMT kreeg (Page, Sisto et al. 2004). 
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Voor het slagen van forced use moeten de cliënt en zijn omgeving zeer gemotiveerd zijn en goed 
begeleid worden door een multidisciplinair team. Tevens is het aanwezig zijn van functionele 
willekeurige motoriek in de paretische arm een voorwaarde.  
FUNCTIONELE ELECTROSTIMULATIE (FES) MET DE NESS HANDMASTER 
 
Richtlijn (niveau 3) (Hendricks, IJzerman et al. 2001) 
Er zijn aanwijzingen dat FES met behulp van de NESS handmaster effectief is bij cliënten in de 
chronische fase na een beroerte waarbij reeds willekeurige motoriek aanwezig is in de paretische arm.   
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat behandeling met de NESS handmaster door ergotherapeuten in een 
functionele context dient te gebeuren met doelen die op activiteitenniveau geformuleerd, getraind en 
geëvalueerd worden.   
 
Functionele elektrostimulatie (FES) wordt al jaren toegepast bij cliënten na een beroerte en is effectief 
bij schouderpijn en reduceert de mate van glenohumerale subluxatie (CVA-Revalidatie). Ook is 
aangetoond dat FES effectief is om de spierkracht in de paretische arm te verbeteren (Glanz, 1996). 
FES richt zich op het verbeteren van motorische functies en wordt in Nederland vrijwel niet door 
ergotherapeuten toegepast. FES met de NESS handmaster is hierop een uitzondering.  
 
Hendricks et al. (2001) hebben een exploratieve ongecontroleerde studie gedaan naar de effectiviteit 
van de NESS handmaster bij cliënten in de chronische fase na een beroerte. Met name bij de cliënten 
met reeds aanwezige willekeurige motoriek leidde behandeling met de NESS handmaster tot 
verbetering van de spiertonus, meer aandacht voor de paretische arm/hand, minder schouderpijn en 
betere doorbloeding. Enkele cliënten rapporteerden een verbetering van de fijnmotorische controle 
(Hendricks, IJzerman et al. 2001). Daarnaast kan de handmaster bij cliënten met een a-functionele 
arm, maar ernstige spasticiteit, oedeem of pijn bijdragen tot een vermindering van deze klachten. 
 
In samenwerking met de revalidatiearts kunnen ergotherapeuten de NESS handmaster toepassen om 
het functioneel gebruik van de paretische arm te bevorderen. Hierbij is het van belang dat samen met 
de cliënt doelen zijn opgesteld op activiteitenniveau. Deze activiteiten dienen tijdens de 
ergotherapiebehandeling getraind te worden waarbij de NESS handmaster orthese deze behandeling 
kan ondersteunen. Tijdens of aan het eind van de behandeling worden de doelen op activiteitenniveau 
geëvalueerd. Daarnaast kunnen de testen voor de arm-/handfunctie en handvaardigheid zoals 
aanbevolen in hoofdstuk 3  (paragraaf 3.3.2) gebruikt worden voor de evaluatie. Er is een specifiek 
evaluatieprotocol om de NESS handmaster te evalueren. De Ness handmaster wordt vergoed door 
verschillende zorgverzekeraars wanneer training en evaluatie volgens protocol leiden tot verbetering 
van de klachten. 
 
 
4.1.2 BEHANDELEN ALS ONDERDEEL VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
 
Aanbeveling niveau 4 (Beroepscode NVE, 2001) 
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut betrokken kan zijn bij wetenschappelijk onderzoek 
mits hij zich beraadt op de ethische implicaties en dienovereenkomstig handelt. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut die als behandelaar betrokken is bij 
wetenschappelijk onderzoek en die in de behandeling wil afwijken van het onderzoeksprotocol dit, met 
redenen omkleedt, meldt bij de verantwoordelijke onderzoeker. 
 
Wetenschappelijk onderzoek is relevant voor de professionele onderbouwing van de ergotherapie. 
Gezien het belang van evidence-based practice worden ergotherapeuten gestimuleerd medewerking 
te verlenen aan het uitvoeren van ethisch verantwoord wetenschappelijk onderzoek.  
 
Indien cliënten gevraagd wordt om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, dan is het van 
essentieel belang dat cliënten goed geïnformeerd kunnen beslissen over deelname en dat ze achteraf 
geïnformeerd worden over de resultaten van het onderzoek. In de meeste gevallen zorgt de 
onderzoeker voor deze informatieverstrekking, echter de behandelend ergotherapeut draagt in deze 
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ook verantwoordelijkheid omdat zij vaak diegene is die de cliënt als eerste benadert om deel te nemen 
aan het onderzoek en als behandelend therapeut participeert in het onderzoek.  
 
Kennis verkregen uit wetenschappelijk onderzoek is waardevol wanneer dit volgens methodologisch 
hoge eisen wordt uitgevoerd. In onderzoek waarbij cliënten betrokken zijn dient de ergotherapeut zich 
te realiseren dat keuzes tijdens de therapiesessie van invloed kunnen zijn op de methodologische 
kwaliteit van het onderzoek. Door de voorgestelde afwijking te bespreken met de onderzoeker kunnen 
negatieve bijkomstigheden voor het onderzoek voorkomen worden. De onderzoeker heeft meer inzicht 
in de consequenties van de beslissingen op de methodologische kwaliteit. Afwijkingen kunnen zowel 
plaatsvinden in tijd (een bepaalde actie eerder, later, langer of korter uitvoeren) dan in inhoud van de 
behandeling (overstappen naar een andere behandelinterventie of behandelmethode). Verder dient de 
ergotherapeut te beseffen dat in ieder geval de persoon die de metingen verricht binnen het 
onderzoek niet op de hoogte mag zijn van de behandeling die de cliënt gekregen heeft. In sommige 
gevallen is het mogelijk dat zowel de therapeut als de cliënt niet op de hoogte zijn in welke 
behandelgroep ze vallen (bij randomized controlled trials de experimentele groep of de controle 
groep). Ze worden dan beide gevraagd geen acties te ondernemen waarmee ze er alsnog achter 
kunnen komen. Deze beide vormen van blindering zijn van belang om de objectiviteit van de 
resultaten van het onderzoek te waarborgen.  
 
 
4.2. TRAINEN VAN ACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE 
 
4.2.1 TRAINEN VAN ACTIVITEITEN 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat alle activiteiten die als een probleem ervaren worden onderwerp van 
therapie dienen te zijn. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003)  
Het is aangetoond dat het gebruik van, voor de cliënt, betekenisvolle activiteiten als therapiemiddel 
bijdragen aan het verbeteren van zowel ADL-vaardigheden als de sociale participatie. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van, voor de cliënt, betekenisvolle activiteiten als therapiemiddel 
een positief effect hebben op de motivatie tot oefenen van de cliënt. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van, voor de cliënt, betekenisvolle activiteiten als therapiemiddel 
een positief effect hebben op het uithoudingsvermogen van de cliënt. 
 
In verschillende reviews over de effectiviteit van ergotherapie interventies komt naar voren dat het 
trainen van activiteiten die betekenisvol zijn voor de cliënt tot een beter functioneren leidt dan het 
trainen volgens andere principes (bijvoorbeeld training van sensomotorische functies) (Trombly, 
Steultjens, Walker). Slechts één studie (Edmans) vergeleek beide behandelmethoden met elkaar in 
een RCT. Zij vond geen verschillen tussen beide groepen. Deze resultaten kunnen verklaard worden 
uit het feit dat de RCT-methodologische tekortkomingen kenden: een beperkt aantal personen waren 
geïncludeerd en beide groepen ontvingen ook reguliere ergotherapiebehandeling waardoor het 
contrast in interventie tussen beide groepen klein was. De studies die een effect van ergotherapie 
gericht op training van activiteiten aantonen vergeleken deze interventie in RCT’s van hoge 
methodologische kwaliteit met een controle groep die geen behandeling ontving (Steultjens). Ma et al. 
(2002) beschrijven twee studies (Hsieh, Dolecheck) waarin verschillende vormen van training 
vergeleken worden. Zij concluderen dat het uithoudingsvermogen van een cliënt meer aangesproken 
wordt indien de training doelgericht is en bestaat uit het aanbieden van betekenisvolle activiteiten.  
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003)  
Het is aangetoond dat training gericht op het verbeteren van zelfredzaamheidactiviteiten niet 
generaliseert naar hobby-activiteiten. 
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Richtlijn (niveau 1) (CVA-Revalidatie 2001) (Wagenaar and Meijer 1991)  
Het is aangetoond dat training van specifieke taken tijdens de therapie nauwelijks generaliseert naar 
andere niet direct in de therapie getrainde taken. 
 
Walker (2004) toont in een meta-analyse van individuele cliëntgegevens aan dat het trainen van 
zelfzorgactiviteiten resulteert in het beter uitvoeren van deze activiteiten maar niet resulteert in het 
beter uitvoeren van niet-getrainde activiteiten zoals hobby-activiteiten. Andersom toont de meta-
analyse ook aan dat het trainen van hobby-activiteiten resulteert in het beter uitvoeren van deze 
activiteiten maar dat dit niet leidt tot verbetering van de uitvoer van zelfzorgactiviteiten. Het in de 
praktijk veronderstelde effect dat cliënten vaardigheden die ze aanleren ook toepassen bij andere 
activiteiten treedt niet op.  
 
Reeds in de ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ wordt de specificiteit van behandeleffecten besproken 
(paragraaf 3.4.2, blz. 55). Het is duidelijk dat training gericht moet zijn op de taken die van belang zijn 
voor de dagelijkse situatie van de cliënt. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003) (Donkervoort 2002) 
Het is aangetoond dat strategietraining gericht op het compenseren van beperkingen in het handelen 
ten gevolge van apraxie het uitvoeren van activiteiten verbetert. 
 
Bij strategietraining leren cliënten alternatieve werkwijzen aan om de stoornissen die hen beperken bij 
de uitvoering van activiteiten te compenseren. Deze alternatieve werkwijzen zijn gebaseerd op het 
inschakelen van de intacte functies tijdens het herleren van activiteiten. Deze werkwijze wordt vooral 
toegepast bij cliënten met cognitieve beperkingen. Steultjens et al. (2003) beschrijven meerdere 
studies waarvan één met hoge methodologische kwaliteit (Donkervoort 2002) waarin aangetoond 
wordt dat cliënten met een apraxie die strategietraining krijgen sneller zelfstandig functioneren dan 
cliënten met apraxie die deze behandeling niet ontvangen.  
 
 
4.2.2 TRAINEN EN BEGELEIDEN VAN ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN DE ZELFREDZAAMHEID  
 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan zelfzorgactiviteiten, de mobiliteit buitenshuis en 
seksualiteit.  
 
Aanbeveling (niveau 4) (Gresham, Duncan et al. 1995) 
De werkgroep is van mening dat zodra de cliënt medisch stabiel is de cliënt gestimuleerd moet 
worden om zelfzorgactiviteiten die voor de cliënt belangrijk zijn uit te voeren op een voor de cliënt 
bekende wijze.  
 
Actieve participatie in zelfzorgactiviteiten zoals eten, wassen, aankleden en toiletgang moeten zo snel 
mogelijk aangemoedigd worden met als doel om meer controle te krijgen over zichzelf en de 
omgeving. Compensatoire training kan dit proces bevorderen (Gresham, Duncan et al. 1995). Deze 
aanbeveling komt overeen met de richtlijn over autonomie uit de ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ (CVA-
Revalidatie 2001). Hierin wordt aangegeven dat het accent in het begin van de revalidatie dient te 
liggen op het aspect van zelfredzaamheid ter bevordering van de autonomie van de cliënt. Autonomie 
wordt ondersteund wanneer de therapeut een cliëntgerichte werkwijze hanteert waarin de cliënt in 
grote mate bepaalt welke specifieke activiteiten gericht op zelfredzaamheid als eerste onderwerp van 
therapie gelden. Voor de ene cliënt kan dit de activiteit tandenpoetsen zijn. Voor de andere cliënt kan 
de keuze liggen bij het zelfstandig naar het toilet kunnen. 
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Richtlijn (niveau 1) (Trombly and Ma, 2002, Walker, 2004) 
Het is aangetoond dat het specifiek oefenen van verstoorde zelfzorgactiviteiten (aankleden, 
persoonlijke hygiëne etc.) nodig is om deze taken weer zelfstandig uit te kunnen voeren. 
 
Trombly en Ma (Trombly and Ma 2002) concluderen in een systematische review op basis van vier 
studies van hoge methodologische kwaliteit dat voor het verbeteren van het uitvoeren van 
zelfzorgactiviteiten deze activiteiten ook daadwerkelijk geoefend moeten worden. Ook Walker (Walker, 
Leonardi-Bee et al. 2004) toont in een meta-analyse van individuele cliëntdata aan dat de zelfzorg 
alleen verbetert bij cliëntengroepen die interventies ontvangen hebben gericht op het trainen van deze 
activiteiten.  
 
Richtlijn (niveau 1) (Gilbertson, Langhorne et al. 2000; Logan, Gladman et al. 2004) 
Het is aangetoond dat ergotherapiebehandeling in de thuissituatie gericht op het verbeteren van de 
mobiliteit buitenshuis effectief is. 
 
Logan (Logan, Gladman et al. 2004) heeft onderzoek gedaan naar het effect van 
ergotherapiebehandeling die specifiek gericht was op het verbeteren van de mobiliteit buitenshuis. 
Hierbij werden de beperkingen bij de mobiliteit buitenshuis geïnventariseerd en werd samen met de 
cliënt onderhandeld over de doelstellingen. De ergotherapiebehandeling duurde maximaal drie 
maanden en er werden maximaal zeven behandelsessies gegeven. De behandeling bestond uit het 
geven van informatie over bijvoorbeeld autorijden en alternatieven voor buitenvervoer, het gebruik van 
hulpmiddelen of aanpassingen zoals loophulpmiddelen en het vergroten van het zelfvertrouwen door 
samen met de cliënt er op uit te gaan. Ook andere RCT’s waarbij ergotherapie thuis werd gegeven 
met een cliëntgerichte aanpak waarbij concrete doelen met de cliënt waren opgesteld hadden een 
positief effect op de mobiliteit buitenshuis (Gilbertson, Langhorne et al. 2000). 
 
  
4.2.3 TRAINEN EN BEGELEIDEN VAN ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN PRODUCTIVITEIT EN ONTSPANNING  
 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan werk, dagbesteding en hobby activiteiten. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat begeleiding van het weer verkrijgen van een zinvolle dagbesteding 
een vast onderdeel van de behandeling moet zijn. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat cliëntgericht en naastengericht werken een positief effect heeft op de 
dagbesteding en de kwaliteit van leven van de cliënt en op de kwaliteit van leven van de naasten van 
de cliënt. 
 
De ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ geeft aan dat het hebben van een zinvolle dagbesteding (hieronder 
vallen zowel werk, vrijwilligerswerk als recreatieve activiteiten) positief is voor het welbevinden van de 
cliënt op langere termijn. Het ondersteunen van het hervinden van een zinvolle dagbesteding lijkt dan 
ook van groot belang. Het is bekend dat het hervinden van een zinvolle dagbesteding niet eenvoudig 
is na het doormaken van een beroerte. Psychosociale problemen voor de cliënt en zijn naasten lijken 
mede voorkomen te kunnen worden indien vroeg in het revalidatietraject aandacht bestaat voor een 
zinvolle dagbesteding van de cliënt en van zijn naasten.  
 
Cliëntgericht werken besteedt aandacht aan de waarde die de cliënt en zijn naasten hechten aan de 
activiteiten die ondernomen werden voor het hebben van een zinvolle dagbesteding. Aandacht voor 
activiteiten die door de cliënt en zijn naasten als zeer waardevol worden beschouwd verhoogt hoogst 
waarschijnlijk de mate waarin de cliënt en zijn naasten weer in staat zullen zijn deze eventueel in 
aangepaste vorm te ondernemen. Een hoge mate van deelnemen aan sociale activiteiten is 
gerelateerd aan een betere kwaliteit van leven.  
 
Richtlijn (niveau 1) (Trombly and Ma 2002; Walker, Leonardi-Bee et al. 2004) 
Het is aangetoond dat het naar tevredenheid uitvoeren van hobbies alleen verbetert indien deze 
activiteiten specifiek getraind worden. 
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Trombly (2002) verwijst in een systematische review naar twee studies van hoge kwaliteit waarin 
aangetoond wordt dat interventies gericht op het trainen van hobby-activiteiten verbetering laat zien in 
het hebben van een zinvolle dagbesteding. Ook Walker toont in een meta-analyse van meerdere 
RCT’s van hoge kwaliteit aan dat interventies gericht op het verbeteren van het uitvoeren van hobby-
activiteiten het hebben van een bevredigende dagbesteding verhoogd. Beide reviews besteden 
aandacht aan het aspect van generalisatie en stellen dat dit niet optreedt. Hobby-activiteiten dienen 
dus expliciet getraind te worden om verbetering in het hebben van een dagbesteding te 
bewerkstelligen. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat gebruikmaken van betekenisvolle werkactiviteiten in een vroeg 
stadium van de revalidatie een middel zijn om de dagbesteding te trainen. 
 
Vanuit het cliëntgericht werken is het mogelijk dat cliënten met een baan groot belang hechten aan de 
terugkeer in het arbeidsproces. Activiteiten die gerelateerd zijn aan de uit te voeren werktaken kunnen 
dan gebruikt worden om de behandeling vorm te geven. De werkgroep is van mening dat dit zowel de 
motivatie als het verwerkingsproces van de cliënt ten goede kan komen.  
 
 
4.3. TRAINEN VAN STOORNISSEN IN LICHAAMSFUNCTIES  
 
4.3.1 TRAINEN VAN SENSOMOTORISCHE FUNCTIES  
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003) 
Het is aangetoond dat het trainen van sensomotorische functies geen effect heeft op het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten en de sociale participatie. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003) 
Het is aangetoond dat het trainen van sensomotorische functies geen significant effect heeft op het 
verbeteren van de arm-/handfunctie. 
 
Steultjens et al. (2003) toonden in een systematische review op basis van drie RCT’s van hoge 
methodologische kwaliteit (Feys, Kwakkel, Jongbloed) aan dat het trainen van sensomotorische 
functies niet effectief is. Er werden geen verbeteringen behaald in zowel het uitvoeren van activiteiten 
als in de sociale participatie en in het verbeteren van de arm-/handfunctie. Ook Ma et al. (2002) 
beschrijven twee studies (Trombly, 1983; Trombly 1986) waarin geen bewijzen worden gevonden voor 
het verbeteren van de arm-/handfunctie op basis van het trainen van sensomotorische functies.  
 
Richtlijn (niveau 3) (CVA-Revalidatie 2001) 
Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van willekeurige motoriek aan het begin van de behandeling 
een belangrijke voorspeller is voor het effect van training gericht op het verbeteren van de arm-
/handmotoriek. 
 
Richtlijn (niveau 3) (CVA-Revalidatie 2001) 
Er zijn aanwijzingen dat training met als doel de sensomotorische functies te herstellen alleen zinvol is 
indien er sprake is van willekeurige motoriek.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij afwezigheid van willekeurige motoriek in de paretische arm/hand 
vijf weken na het doormaken van een beroerte, de training gericht moet zijn op het éénhandig 
uitvoeren van activiteiten waarbij de paretische arm optimaal betrokken wordt.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat, indien er sprake is van een paretische arm, zo spoedig mogelijk na 
het doormaken van een beroerte gestart moet worden met het aanleren van vaardigheden ter 
voorkoming van complicaties (schouderklachten, oedeem, verwondingen). 
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De ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ (CVA-Revalidatie 2001) geeft aan dat vijf weken na het doormaken 
van een beroerte het uitblijven van willekeurige motoriek een goede voorspeller is van de uiteindelijke 
handfunctie na zes maanden. Het uitblijven van functionaliteit van de paretische hand is na vijf weken 
voor meer dan 85% gerelateerd aan een functieloze hand na zes maanden. Ook Ma et al. (Trombly 
and Ma 2002) verwijzen naar vier studies (Greenberg and Fowler 1980; Trombly, Thayer-Nason et al. 
1986; Turton and Fraser 1990; Gresham, Duncan et al. 1995) waarin wordt beschreven dat hoe beter 
de willekeurige motoriek is aan het begin van de behandeling, hoe meer de cliënt baat heeft bij 
training gericht op het verbeteren van de arm-/handfunctie.  
 
De aan- of afwezigheid van willekeurige motoriek in de paretische hand vijf weken na een beroerte is 
de kritische factor in de keuze voor het geven van training gericht op het verbeteren van de 
sensomotorische functies van de arm/hand. Indien er (nog) geen sprake is van willekeurige motoriek 
dan is training gericht op het veilig omgaan met de paretische arm en het aanleren van éénhandig 
uitvoeren van activiteiten aan te bevelen. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Ma and Trombly 2002)  
Het is aannemelijk dat arm-/handmotoriek trainen met gebruik van betekenisvolle voorwerpen in een 
betekenisvolle context met een functioneel doel de kwaliteit van bewegen meer bevordert dan training 
zonder gebruikmaking van betekenisvolle voorwerpen en context. 
 
Ma et al.  (Ma and Trombly 2002) beschrijven in een systematische review drie RCT’s waarin training 
gericht op het verbeteren van de arm-/handfunctie met behulp van betekenisvolle activiteiten 
vergeleken wordt met training waarbij niet-functionele objecten gebruikt worden. Zij concluderen dat 
functionele training gericht op het verbeteren van de arm-/handfunctie een verbetering van de kwaliteit 
van bewegen laat zien.  
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat voor het herstel van willekeurige motoriek van cliënten na ontslag het aan te 
bevelen is om een huiswerkprogramma op papier mee te geven met illustraties van de uitvoering van 
activiteiten. 
 
Turton en Fraser (1990) vergelijken in een RCT een geschreven en met illustraties verduidelijkt 
huiswerkprogramma met geen oefenprogramma en concluderen dat de groep die thuis oefent met 
behulp van de instructies een betere handvaardigheid laten zien dan de niet-behandelde groep 
(Turton and Fraser 1990).   
 
 
4.3.2 TRAINEN VAN COGNITIEVE FUNCTIES  
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het trainen van cognitieve functies met behulp van spelletjes en bureautaken 
geen effect heeft op het verbeteren van de uitvoer van dagelijkse activiteiten. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het trainen van cognitieve functies met behulp van spelletjes en bureau- of 
computertaken alleen een verbetering van de desbetreffende cognitieve taak laat zien. 
 
Steultjens et al. (2003) concluderen in een systematische review op basis van vier studies van 
beperkte methodologische kwaliteit dat er geen aanwijzingen zijn dat training van cognitieve functies 
een positief effect heeft op het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De studies laten zien dat cliënten 
alleen beter scoren op de testonderdelen waarvan de benodigde cognitieve functie getraind is. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van (huishoudelijke) taken en activiteiten leidt tot verbetering in 
het gebruik van de cognitieve functies.  
 
Ma et al. (2002) concluderen dat groepen die training ontvangen gericht op het verbeteren van het 
uitvoeren van dagelijkse activiteiten volgens het aanleren van strategieën een verbetering van de 
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cognitieve functies laat zien. Deze conclusies zijn gebaseerd op meerdere studies ten aanzien van 
apraxie, neglect en visueel-ruimtelijke problemen (Ma and Trombly 2002). 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003) 
Het is aangetoond dat training volgens de aanbevelingen van de Apraxierichtlijn (strategietraining) een 
positief effect heeft op het zelfstandig uitvoeren van activiteiten. 
 
Donkervoort et al. (Donkervoort 2002) vergeleken in een RCT van hoge kwaliteit strategietraining voor 
cliënten met een apraxie gericht op het verhogen van de zelfstandigheid in het uitvoeren van 
activiteiten met een controlegroep die geen strategietraining kreeg. Hieruit bleek dat cliënten vier 
weken eerder een acceptabel niveau van functioneren bereiken dan cliënten die deze training niet 
aangeboden kregen (meetpunt 12 weken na start therapie). 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat voor het verbeteren van een ruimtelijk neglect activiteiten aangeboden 
moeten worden die doelgericht bewegen in de verwaarloosde zijde uitlokken. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Tham 1998) 
Er zijn aanwijzingen dat cliënten met een unilateraal neglect zich meer bewust worden van hun 
beperkingen en beter kunnen leren omgaan met hun beperkingen door ervaringen tijdens de 
uitvoering van betekenisvolle activiteiten. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Tham and Tegner 1997) 
Er zijn aanwijzingen dat videofeedback positieve invloed heeft op de bewustwording van cliënten met 
unilateraal neglect.  
 
Wanneer cliënten met neglect worden opgenomen op video, kan deze opname naderhand gebruikt 
worden om het handelen na te bespreken. De cliënt kan de invloed van het neglect links op de 
rechterkant van het televisiescherm zien. Onderzoek waarbij videofeedback werd vergeleken met 
verbale feedback heeft de meerwaarde hiervan voor de behandeling van neglect aangetoond (Tham 
and Tegner 1997; Tham 1998). 
 
Lin et al. (Lin, Cermak et al. 1996) evalueerden verschillende soorten aanwijzingen bij cliënten met 
een ruimtelijk neglect. De aanwijzingen waarbij het bewegen in de verwaarloosde ruimte werd 
gestimuleerd leidde tot de beste resultaten. Deze studie was alleen gericht op een bureautaak (lijnen 
doormidden delen).  
 
Tham et al. (Tham and Tegner 1997) evalueerden het gebruik van videobeelden als feedbackmiddel 
om cliënten met een neglect bewuster te maken van de ruimte waar geen aandacht aan besteed werd 
tijdens het uitvoeren van een koekjesbakken activiteit. Het tellen van de koekjes aan de neglectzijde 
van het bakblik werd gebruikt als feedbackmogelijkheid voor het beoordelen van het eindresultaat van 
de activiteit. De groep cliënten die via deze methode getraind werd, liet sneller verbeteringen van het 
handelen zien dan cliënten die niet via deze methode getraind werden. 
 
De ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ geeft specifieke richtlijnen ten aanzien van het behandelen van de 
verschillende cognitieve stoornissen (CVA-Revalidatie 2001).  
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4.4. ADVISERING TEN AANZIEN VAN OMGEVINGSFACTOREN 
 
4.4.1 ADVIES EN INSTRUCTIE TEN AANZIEN VAN HULPMIDDELEN EN VOORZIENINGEN 
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat de Standaard ‘Ergotherapie en advisering van hulpmiddelen en 
voorzieningen’ (NVE 2001) en de Standaard ‘WVG-advisering door ergotherapeuten’ (NVE 1999) een 
goede leidraad bieden bij het adviesproces van hulpmiddelen en voorzieningen. 
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat het adviseren van hulpmiddelen altijd gepaard moet gaan met 
instructie/training in het gebruik van het hulpmiddel aan cliënt en zijn naasten in de situatie waarin het 
hulpmiddel gebruikt gaat worden. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de NVE standaarden gericht op het adviseren voor en trainen met 
specifieke hulpmiddelen een goede leidraad bieden voor het adviesproces en de instructie van het 
gebruik van hulpmiddelen. De NVE heeft voor de volgende hulpmiddelen specifieke Standaarden: 
- Standaard ‘Ergotherapeutische adviesrapportage indicatie en selectie scootmobiel’ (NVE, 2003); 
- Standaard ‘Ergotherapeutische standaard voor training met elektrische rolstoel en scootmobiel’ 

(NVE, 2003); 
- Standaard ‘Ergotherapeutische adviesrapportage indicatie en selectie handbewogen rolstoel’ 

(NVE, 2003); 
- Standaard ‘Ergotherapeutische adviesrapportage rollator’ (NVE, 2001); 
- Standaard ‘Ergotherapeutische adviesrapportage sta-op-stoel’ (NVE, 2001); 
- Standaard ‘Ergotherapeutische adviesrapportage stoel met trippelfunctie’ (NVE, 2001). 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat evaluatie van of onderzoek naar de tevredenheid van het gebruiken 
van de verstrekte hulpmiddelen op regelmatige basis (na één maand, na drie maanden, na zes 
maanden) plaats moet vinden. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Steultjens 2003) 
Er zijn aanwijzingen dat het stimuleren van zelfstandig rijden in een rolstoel bij cliënten die recent een 
beroerte hebben gehad geen invloed heeft op het latere zelfstandig functioneren en op het gevoel van 
welbevinden.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het leren rijden in een rolstoel alleen in een vroeg stadium getraind 
dient te worden indien de cliënt het zelf voortbewegen als een grote meerwaarde ervaart en hiertoe 
voldoende capaciteiten bezit. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het aanleren van het zelfstandig rolstoelrijden in de beginfase van de 
revalidatie niet geïndiceerd is bij cliënten met ernstige sensomotorische of ernstige cognitieve 
problemen. In een later stadium wanneer het zelfstandig kunnen voortbewegen een wens is van de 
cliënt kan het rolstoelrijden wel een prioriteit in de behandeling zijn. 
 
Hulpmiddelen kunnen in iedere fase van de beroerte het zelfstandig functioneren bevorderen. Ook 
indien het gebruik van het hulpmiddel van tijdelijke aard is, zoals bijvoorbeeld een rolstoel verstrekken 
in de subacute fase van een beroerte. Het verstrekken van hulpmiddelen en het instrueren van het 
gebruik van hulpmiddelen zijn nauwelijks onderwerp van effectonderzoek geweest bij cliënten met een 
beroerte (Steultjens 2003). Barrett et al. (2001) onderzochten of het al dan niet instrueren van 
zelfstandig rolstoelrijden in de subacute fase van een beroerte een positieve of negatieve invloed had 
op latere uitkomsten van het revalidatieproces ten aanzien van het ADL- functioneren en het 
welbevinden. Zij vonden geen verschillen tussen de groep die wel instructie had gehad en de groep 
die dit niet ontvangen had (Barrett  et al, 2001). Op basis van dit onderzoek kun je concluderen dat 
vroegtijdige instructie in rolstoelrijden weinig uitmaakt voor de uiteindelijke uitkomsten van het 
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revalidatieproces. Het lijkt de werkgroep dan ook niet zinvol om in de beginfase van de revalidatie 
prioriteit te geven aan het zelfstandig rolstoelrijden. Zelfstandig rolstoelrijden kan wel een 
aandachtspunt zijn in het begin van de revalidatie wanneer het voor een cliënt heel belangrijk is om 
zich zelfstandig te kunnen voortbewegen en wanneer dit gezien de ernst van de hemiparese en 
cognitieve symptomen (neglect, ruimtelijke stoornissen, executive problemen) haalbaar is. 
 
Voor het advies- en instructieproces ten aanzien van het verstrekken en instrueren van het gebruik 
van hulpmiddelen zijn er landelijke standaarden ontwikkeld door de beroepsvereniging. Deze 
standaarden zijn gebaseerd op landelijke consensus en bewaken de kwaliteit van het adviseren en 
eventueel instrueren van hulpmiddelen.  
 
4.4.2 AANMETEN VAN SPALKEN OF SLINGS   
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van spalken - bij cliënten die na een beroerte een verhoogde 
tonus aan de hemiplegische zijde hebben - geen positief effect heeft op het verminderen van de 
spasticiteit. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat pols- en handspalken aangemeten kunnen worden ter voorkoming 
van ernstige standafwijkingen, oedeem en ter vermindering van pijnklachten. Regelmatige evaluatie 
van de effecten is noodzakelijk. 
 
Mathiowetz et al. (Mathiowetz, Bolding et al. 1983) evalueerden het effect van spalken op spasticiteit 
bij 12 personen en concludeerden dat spalken niet in staat zijn spasticiteit te verminderen. Ma and 
Trombly vergeleken dit resultaat met twee studies ((Poole, Whitney et al. 1990; Langlois, Pederson et 
al. 1991) en concludeerden dat er geen aanwijzingen zijn dat spalken effectief zijn in het verminderen 
van de spiertonus. Steultjens et al. (Steultjens 2003) concludeerden in een systematische review op 
basis van twee RCT’s met beperkte kwaliteit dat er nog weinig valide uitspraken te doen zijn over de 
effectiviteit van spalken bij spasticiteit.  
De ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ (CVA-Revalidatie 2001) geeft aan dat men terughoudend dient te zijn 
met het aanmeten van een spalk in verband met een verhoogde kans op contracturen. De werkgroep 
is van mening dat een spalk enkel aangemeten dient te worden wanneer er verhoogde kans is op 
contractuurvorming in een ongewenste stand van de pols waardoor het uitvoeren van activiteiten 
bemoeilijkt wordt. Verder beveelt de richtlijn een spalk aan bij oedeem van de hand bij cliënten met 
een verminderde somatosensibiliteit en verminderde aandacht voor de paretische arm/hand. Voor het 
aanmeten van een spalk met als doel verminderen van pijn bestaat geen evidentie. De werkgroep is 
van mening dat een spalk alleen zinvol is wanneer de cliënt ook daadwerkelijk minder pijn ervaart 
tijdens het dragen van de spalk. 
 
De ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ (blz. 127) geeft gerichte aanwijzingen voor het gebruiken van slings 
bij een verhoogd risico voor subluxaties van de hemiplegische schouder (CVA-Revalidatie 2001).  
 
 
4.4.3 BEGELEIDEN EN VOORLICHTING AAN FAMILIE EN NAASTE BETROKKENEN 
 
Richtlijn (niveau 3) (Duinstee 1992) 
Er zijn aanwijzingen dat mantelzorgers overbelast raken. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Govaart and Buis 1991) 
Er zijn aanwijzingen dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan erkenning en begrip voor zowel 
hun verdriet, verlies en inzet alsook voor de consequenties die de taak als mantelzorger voor hun 
leven heeft. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten altijd aandacht moeten besteden aan begeleiding 
van de mantelzorger.  
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Aanbeveling (niveau 4) (Van Uden 1999) 
De werkgroep is van mening dat een ergotherapeut effectief adviseert aan de mantelzorger als hij 
uitgaat van een systeembenadering en erop gericht is de mantelzorger te ondersteunen bij zijn 
persoonlijke behoeften betreffende de verzorging en begeleiding van de cliënt. 
 
Aanbeveling (niveau 4) (Van Uden 1999) 
De werkgroep is van mening dat een ergotherapeut de mantelzorger moet stimuleren zelf zoveel 
mogelijk oplossingen/acties te bedenken.  
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003) 
Het is aangetoond dat over de effectiviteit van de interventie educatie aan de familie of primaire 
verzorgers van een cliënt na een beroerte geen uitspraken gedaan kunnen worden bij gebrek aan 
studies over dit onderwerp.  
 
Richtlijn (niveau 2) (Logan, Ahern et al. 1997; Walker, Gladman et al. 1999) 
Het is aannemelijk dat ergotherapie thuis gericht op zelfstandigheid bij persoonlijke verzorging en 
andere dagelijkse activiteiten (ADL) een positief effect heeft op de ervaren belasting van de centrale 
verzorger. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Kalra, Evans et al. 2004) 
Het is aannemelijk dat training van de mantelzorgers ten aanzien van praktische vaardigheden bij de 
verzorging van de naaste met een beroerte leidt tot een afname van de gezondheidskosten en 
belasting van de mantelzorger en verbetering van het psychosociaal functioneren van cliënten en 
mantelzorgers na een jaar.  
 
Het is duidelijk dat een beroerte de naastbetrokkenen treft en dat begeleiding van dit systeem 
noodzakelijk is. De ontwikkeling van het addendum ‘Zorg voor de mantelzorg‘ benadrukt deze 
noodzaak (Visser-Meilly and Van Heugten 2004).  
 
Wanneer een naaste een beroerte krijgt, veranderen plotseling de rollen binnen het gezin. Naast alle 
andere rollen die iemand heeft (partner, vader, moeder, vriend(in), werkende, huishouden, etc.) die tijd 
en energie vergen, komt er onverwacht en ongevraagd een intensieve rol van mantelzorger bij 
(Tjadens and Duijnstee 1999). De mantelzorger is vaak niet voorbereid op deze rol en dit betekent dat 
hij/zij vaak onvoldoende kennis heeft over de gevolgen, beperkte mogelijkheden heeft om zich aan de 
zorg te onttrekken en veel moeite kan hebben om de zorg in te passen in de andere rollen (Tjadens 
and Duijnstee 1999). Ongevraagd worden mantelzorgers vaak degenen die het tekortschieten van 
professionele hulp opvangen. Bovendien zijn mantelzorgers veelal het aanspreekpunt voor de 
professionele zorg. Vanuit de band tussen de mantelzorger en de zorgvrager voelt de mantelzorger 
zich verantwoordelijk voor de zorg. In veel situaties is de mantelzorger de belangrijkste peiler waarop 
het zorgaanbod voor de cliënt is gebouwd: als de mantelzorger uitvalt, stort het zorgsysteem ineen.  
 
Professionele hulpverleners, waaronder ergotherapeuten, moeten zich bezighouden met de vraag hoe 
zij de mantelzorger kunnen ondersteunen (Goudriaan 1994). Dit betekent dat de ergotherapeut in 
staat moet zijn om de belangen, problemen en wensen van de cliënt na een beroerte en mantelzorger 
in samenhang met elkaar te beschouwen (Van Uden 1999). Van Uden (1999) schrijft in haar 
hoofdstuk over de mantelzorger vanuit de overtuiging dat een ergotherapeut effectief adviseert aan de 
mantelzorger als hij uitgaat van een systeembenadering en erop gericht is de mantelzorger te 
ondersteunen bij zijn persoonlijke behoeften betreffende de verzorging en begeleiding van de cliënt. 
De ergotherapeut moet zich niet de vraag stellen hoe hij een voor de cliënt ideale benadering kan 
overdragen aan de mantelzorger. De centrale vraag zou moeten zijn waarmee hij de 
naastbetrokkenen van dienst kan zijn (Van Uden 1999).  
 
Problemen die de mantelzorger ondervindt blijken onder te verdelen te zijn in vijf categorieën (Govaart 
and Buis 1991): 

- Fysieke problemen: lichamelijke inspanning, verstoring van de nachtrust; 
- Praktische problemen: ontbreken van vaardigheden en informatie; 
- Psychische problemen: verwerking, schuldgevoelens, spanningen en stress; 
- Relationele problemen: cliënt kan veranderen na een beroerte, verandering van onderlinge 

relatie; 
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- Financiële problemen: extra kosten worden niet allemaal vergoed en procedures zijn 
ingewikkeld. 

 
De behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger kan per fase verschillen. In eerste instantie 
hebben mantelzorgers behoefte aan gerichte voorlichting over het ziektebeeld en training van 
praktische zorgvaardigheden. In een latere fase ligt de waarde van ondersteuning voor de 
mantelzorger in vermindering van de belasting door de zorg en in de mogelijkheid een eigen 
levenspatroon te kunnen handhaven (Tjadens and Duijnstee 1999).  
 
Ondersteuning van de mantelzorgers begint met de erkenning van hun specifieke rol als: 

- Iemand met een eigen levenspatroon; 
- Ervaringsdeskundige op het gebied van de zorgvrager en diens zorgbehoefte; 
- Gelijkwaardige – vanuit een ander perspectief werkende – partner van de professionele 

zorgverlener in het zorgproces; 
- Mogelijke vrager van (praktische) hulp of steun. Niet elke mantelzorger heeft behoefte aan 

ondersteuning, vraagt deze of zal deze accepteren. Het is bekend dat vaak de meest belaste 
mantelzorgers het moeilijkst steun accepteren of de zorg los kunnen laten. Het is daarom 
noodzaak om niet alleen in te gaan op duidelijk gestelde vragen, maar soms bij de 
mantelzorger eerst een proces van bewustwording op gang te brengen rond zijn of haar 
situatie (Tjadens and Duijnstee 1999). 

 
Deze erkenning past bij de narratieve benadering, waarbij het verhaal en de problemen van de 
mantelzorger centraal staan en waarbij de hulpvraag zodanig geformuleerd wordt dat de mantelzorger 
zich hierin herkent en dat duidelijk wordt dat een actieve rol van de mantelzorger wordt verwacht bij 
het oplossen van het probleem. Er wordt geadviseerd de doelstellingen te formuleren volgens de HKJ-
formule: ‘Hoe Kun Je bereiken dat….’  De ergotherapeut stimuleert de mantelzorger zelf zoveel 
mogelijk oplossingen/acties te bedenken, aanvankelijk zonder een afweging te maken over de haken 
en ogen die er aan de uitvoering van de oplossing kunnen zitten (Van Uden 1999). Soms is het nodig 
om de mantelzorger van nadere informatie te voorzien, bijvoorbeeld over hulpmiddelen, voorzieningen 
en de mogelijke vergoedingen. 
 
Bij de begeleiding van de mantelzorger kunnen twee invalshoeken worden onderscheiden (Van 
Melick, Graff et al. 1998): 

- Begeleiding gericht op het verbeteren van vaardigheden van de cliënt. Hierbij zal de 
mantelzorger samen met de cliënt een actieve rol spelen in het vinden van oplossingen. De 
ergotherapeut, de cliënt na een beroerte en de mantelzorger zijn samen verantwoordelijk voor 
het veranderingsproces; 

- Begeleiding gericht op het functioneren van de mantelzorger. Hierbij is de mantelzorger zelf 
de cliënt geworden en wordt hij verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces.  

 
In het hoofdstuk over Mantelzorgers in ‘De ergotherapeut als Adviseur’ staat een concreet voorbeeld 
van de wijze waarop de ergotherapeut de mantelzorger van een cliënt na een beroerte kan begeleiden 
bij het omgaan van zijn partner met een ideatoire apraxie (Van Uden 1999).  
 
Op het moment van de review van Steultjens et al. (2003) waren er nog geen studies die specifiek het 
effect van ergotherapeutische begeleiding en ondersteuning (educatie) van de mantelzorger en 
professionele hulpverleners bij cliënten na een beroerte hebben aangetoond.  
Wel is aannemelijk dat ergotherapie thuis, gericht op zelfstandigheid bij dagelijkse activiteiten van de 
cliënt na een beroerte een positief effect had op de ervaren stress van de mantelzorger (Logan, Ahern 
et al. 1997; Walker, Gladman et al. 1999). 
 
Een recente studie heeft aangetoond dat training van de mantelzorger effectief is en leidt tot een 
afname van de gezondheidskosten, belasting van de mantelzorger en verbetering van het 
psychosociaal functioneren van cliënten en mantelzorgers na een jaar (Kalra, Evans et al. 2004). De 
training bestond uit voorlichting en mogelijke preventie door professionals van problemen die 
gerelateerd zijn aan een beroerte zoals de preventie en behandeling van drukplekken, continentie, 
voeding, positioneren, mobiliseren en advies rondom de mogelijkheden van de locale faciliteiten. 
Daarnaast ‘hands-on’ training in tiltechnieken, het faciliteren van de mobiliteit en transfers, continentie 
en hulp bij de persoonlijke dagelijkse activiteiten en communicatie afhankelijk van de behoeften van 
de individuele cliënten. De training werd gestart wanneer de revalidatiebehoefte stabiel was en 
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ontslag werd overwogen. De mantelzorgers kregen drie tot vijf sessies training afhankelijk van de 
behoefte. De duur was 30-45 minuten per sessie. Daarnaast kregen zij een sessie in de thuissituatie 
(Kalra, Evans et al. 2004). 
 
4.4.4 BEGELEIDING VAN ALLOCHTONE CLIËNTEN 
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat de Standaard ‘Ergotherapie en kwaliteitszorg in een multiculturele 
samenleving’ (NVE, 2000) goede aanknopingspunten biedt voor de behandeling van cliënten met een 
niet-Nederlandse achtergrond. 
In de Standaard ‘Ergotherapie en kwaliteitszorg in een multiculturele samenleving’ worden 
aanwijzingen gegeven hoe om te gaan met verschillende cultureel bepaalde normen, waarden en 
gewoontes (NVE, 2000). Tevens geeft de standaard verwijzingen voor specifieke informatie over 
verschillende onderwerpen die te maken hebben met de zorgverlening aan cliënten met een niet-
Nederlandse achtergrond.  
 
 
4.5. BEGELEIDING TEN AANZIEN VAN PERSOONSFACTOREN 
 
4.5.1 PSYCHOSOCIAAL BEGELEIDEN GERICHT OP DE BELEVING VAN DE CLIËNT TEN AANZIEN VAN ZIJN 

HANDELEN (COUNSELLING) 
 
Richtlijn niveau 1 (Steultjens 2003) 
Het is aangetoond dat over de effectiviteit van de interventie counseling, waarin de beleving van de 
cliënt ten aanzien van zijn handelen onderwerp van gesprek is, geen uitspraken gedaan kunnen 
worden bij gebrek aan studies over dit onderwerp.  
 
Steultjens et al. (Steultjens 2003) vonden in een systematische review geen studies die het 
begeleidingsproces van de cliënt betreffende de beleving van diens handelen evalueerden. De 
interventie ‘counseling’ is binnen de ergotherapie nog weinig als zodanig beschreven. 
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat een cliëntgerichte werkwijze een positieve bijdrage levert aan de 
verwerking van veranderingen en beperkingen in het handelen bij de cliënt en zijn naasten. 
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat voorlichting over de gevolgen van een beroerte aan de cliënt en zijn 
naasten een positieve bijdrage levert aan de verwerking van veranderingen en beperkingen in het 
handelen van de cliënt bij de cliënt en zijn naasten. 
 
De ‘Revalidatierichtlijn Beroerte’ (CVA-Revalidatie 2001) besteedt uitgebreid aandacht aan de 
aspecten van de psychosociale beleving waaronder de emotionele en gedragsmatige veranderingen 
die voor kunnen komen na het doormaken van een beroerte bij zowel de cliënt als zijn naasten. Groot 
belang wordt gehecht aan een continu proces van voorlichting en begeleiding waarbij gedoseerd 
informatie overgebracht wordt aan de cliënt en zijn naasten. De voorlichting dient afgestemd te zijn op 
de fase van herstel waarin de cliënt zich bevindt en de individuele behoeften van de cliënt en van zijn 
naasten. De voorlichting lijkt het meest effectief wanneer deze toegesneden wordt op de individuele 
cliënt en zijn naasten.  
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4.5.2 BESPREEKBAAR MAKEN VAN PROBLEMEN OP HET GEBIED VAN DE SEKSUALITEIT  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut via cliëntgericht werken openingen moet bieden om 
problemen in de veranderde seksualiteit aan bod te laten komen tijdens de behandeling. 
 
Aanbeveling (niveau 4) (Bom and Uittenbogaard 1998; Uittenbogaard and Bom 1998) 
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij het bespreekbaar maken van problemen in de 
seksualiteit geholpen kan worden door het toepassen van één van de vier  mogelijke benaderingen 
 
Wanneer er gevraagd wordt naar activiteiten die als problematisch ervaren worden zelden spontaan 
problemen ten aanzien van veranderde seksualiteit na het doormaken van een beroerte door de cliënt 
genoemd. De behoefte aan het bespreekbaar maken van seksuele problemen is echter groot. Om 
seksualiteit binnen een behandeling bespreekbaar te maken zijn verschillende manieren van 
benadering beschreven:  

- De geleidelijke benadering. De ergotherapeut begint met een neutraal onderwerp. Via de 
antwoorden op weinig beladen vragen komt het onderwerp seksualiteit aan bod; 

- De waarschijnlijkheidsbenadering. De ergotherapeut begint met erkennen van het feit dat veel 
mensen in een vergelijkbare situatie bepaalde moeilijkheden en problemen hebben. Dan 
vraagt de ergotherapeut aan de cliënt of dit voor hem/haar ook zo is; 

- De zijdelingse benadering. Het probleem van de seksualiteit wordt geplaatst in het kader van 
andere problemen bij dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut vraagt bijvoorbeeld: ‘Als u 
vragen of problemen hebt op het gebied van wassen, aankleden, seksualiteit, het huishouden 
of andere activiteiten, dan kunnen we bekijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden; 

- De directe benadering. Deze benadering kan goed werken als de therapeut dit op een juist 
moment en in de juiste situatie vraagt, maar het kan ook afschrikken wanneer direct naar 
problemen op het gebied van seksualiteit gevraagd wordt.  

De benadering is afhankelijk van waar de ergotherapeut zich gemakkelijk bij voelt en is afhankelijk van 
de afspraken binnen het team. Onduidelijkheid over de rol van en taken binnen het multidisciplinaire 
team kan ertoe leiden dat seksualiteit niet bespreekbaar wordt. Bij het maken van afspraken binnen 
het team kan iedere discipline aangeven waar zijn persoonlijke en beroepsmatige grenzen liggen bij 
het bespreekbaar maken, maar ook bij de behandeling. Voor meer informatie wordt verwezen naar 
twee artikelen over ergotherapie en seksualiteit en een folder die uitgegeven wordt via de 
Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie over ‘Handicap en seksualiteit, een leidraad bij het zoeken 
naar informatie over handicap en seksualiteit’ (Bom and Uittenbogaard 1998; Uittenbogaard and Bom 
1998).Meer informatie over dit onderwerp is ook te verkrijgen bij het kenniscentrum seksualiteit 
(www.rutgersnissogroep.nl). 
 
 
4.6. EVALUEREN EN AFSLUITEN VAN DE BEHANDELING 
 
De ergotherapiebehandeling kan om verschillende redenen afgesloten worden. Door de 
ontwikkelingen in de ketenzorg komt een cliënt na een beroerte waarschijnlijk in aanraking met 
meerdere ergotherapeuten in verschillende behandelsettingen. De samenwerking in de ketenzorg 
wordt besproken in hoofdstuk 2. In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan die behoren bij de 
wijze waarop de ergotherapiebehandeling wordt afgerond.  
 
Aanbeveling niveau 4 (Gresham, Duncan et al. 1995) 
De werkgroep is van mening dat problemen in het sociale en emotionele functioneren van de cliënt en 
zijn naasten integraal deel uit dienen te maken van het evalueren van de bereikte resultaten in 
therapie.  
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Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het evalueren van de behandeling gebaseerd is op: 
- De gestelde behandeldoelen; 
- De mening van de cliënt en zijn naasten; 
- De mening van de ergotherapeut. 
Voor het objectiveren van de meningen wordt het gebruik van de responsieve, betrouwbare en valide 
meetinstrumenten beschreven in hoofdstuk 3 aanbevolen.  
 
Evaluatie van de effecten van de ingezette behandeling is een onlosmakelijk onderdeel van het 
behandelproces. Een regelmatige evaluatie van de bereikte resultaten is zowel zinvol voor het 
leerproces van de cliënt en zijn naasten als voor het bijstellen van de ingezette behandeling. De 
mening van zowel de cliënt, zijn sociale omgeving als die van de behandelaar speelt een rol bij het 
vaststellen of de in gezamenlijkheid vastgestelde behandeldoelen behaald zijn. Het afnemen van 
objectieve meetinstrumenten kan extra inzicht geven in het niveau van handelen dat bereikt is. 
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BIJLAGE 1.0 
 
 

CHECKLIST TOETSINGSCRITERIA 
 
 
Bij een optimale implementatie van de ‘Ergotherapierichtlijn Beroerte’ wordt bij alle criteria meestal 
ingevuld. Wanneer criteria nooit uitgevoerd worden, dan is dit een signaal dat de kwaliteit van de 
ergotherapeutische zorg na een beroerte nog te wensen overlaat. 
 
Cliëntgerichte benadering meestal de helft van 

de tijd  
nooit 

1. Het behandelproces wordt vorm gegevens volgens de 
stappen van de OPPM. 

   

2. De COPM wordt gebruikt om de hulpvraag van de cliënt 
te verhelderen. 

   

 
Betekenisvolle activiteiten  meestal de helft van 

de tijd  
nooit 

3. De behandeldoelstellingen worden geformuleerd in 
termen van betekenisvolle activiteiten die belangrijk zijn 
voor de cliënt. 

   

4. De activiteiten worden getraind in een betekenisvolle 
context met betekenisvolle voorwerpen.  

   

 
Multidisciplinaire samenwerking  meestal de helft van 

de tijd  
nooit 

5. Het verzamelen van gegevens wordt in overleg met het 
multidisciplinaire team gedaan zodat de cliënt niet bij 
meerdere hulpverleners dezelfde testen uit moet voeren. 

   

6. Gegevens worden vastgelegd in rapportages die op het 
juiste tijdstip beschikbaar zijn voor het multidisciplinaire 
team.  

   

 
Naastbetrokkenen (mantelzorger)  meestal de helft van 

de tijd  
nooit 

7. Tijdens het behandelproces is meerdere keren contact 
met de naasten van de cliënt, zowel voor het vragen van 
informatie als het verstrekken van informatie 
(voorlichting).  

   

8. De belangen, problemen en wensen van de cliënt na een 
beroerte en de naastbetrokkenen (mantelzorger) worden 
in samenhang met elkaar te beschouwd 

   

 
Transmurale zorg (ketenzorg) 
  

meestal de helft van 
de tijd  

nooit 

9. In de regionale zorgketen zijn afspraken gemaakt over 
klinimetrie en overdracht  

   

10. Zodra het mogelijk is wordt ergotherapie thuis gegeven.     
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BIJLAGE 2.0 
 

 
OVERZICHT AANBEVELINGEN EN RICHTLIJNEN ORGANISATIE VAN 
ERGOTHERAPEUTISCHE ZORG 
 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut in alle fasen na een beroerte ingeschakeld kan worden voor: 
- Diagnostiek en behandeling van problemen van de cliënt in activiteiten en participatie;  
- Preventie van complicaties; 
- Instructie en begeleiding van verzorgenden en naasten. 
 
Richtlijn (niveau 3) (iBMG/iMTA 2001)  
Er zijn aanwijzingen dat, zodra de cliënt medisch stabiel is, zo spoedig mogelijk (binnen 72 uur) gestart moet 
worden met ergotherapeutische diagnostiek en behandeling (intensieve training).   
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij cliënten waarbij ogenschijnlijk geen uitvalsverschijnselen zijn de ergotherapie 
ingeschakeld kan worden voor een evaluatie van niet direct zichtbare cognitieve stoornissen in relatie tot  het 
dagelijks handelen (activiteiten en participatie). 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij cliënten met een zeer slechte algemene conditie de rol van de ergotherapeut 
zich kan richten op:  
- Preventie en behandeling van complicaties; 
- Begeleiding, advies en instructie aan verzorgenden en naasten; 
- Adviseren ten aanzien van lig- en zithouding en transfers; 
- Adviseren ten aanzien van een passende rolstoel; 
- Advies ten aanzien van de ontslagbestemming. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeutische behandeling in de chronische fase gericht is op het 
aanleren van compensatiestrategieën (aanpassing van de betekenisvolle activiteit, vervanging van activiteiten, 
aanpassing van de omgeving en/of instructie en begeleiding van naasten). 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut in de chronische fase aandacht dient te besteden aan een 
zinvolle dagbesteding en dagindeling.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij voorkeur vanaf het begin ingeschakeld worden om bij te 
dragen aan de multidisciplinaire diagnostiek en aan de optimale ontslagbestemming en eventuele nazorg, 
behandeling en begeleiding van cliënt en zijn/haar naasten.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten werkzaam in de verschillende schakels van een zorgketen 
regionale afspraken moeten maken over diagnostiek, behandeling en overdracht. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij het in gang zetten van procedures voor het aanvragen van 
hulpmiddelen en/of woningaanpassingen de cliënt ondersteuning geeft bij de aanvraag en een oplossingsrichting 
aangeeft. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten reeds bij de start van de behandeling de voorbereiding tot 
ontslag in ogenschouw moeten nemen.  
 



Ergotherapierichtlijn Beroerte � Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie, 2005 77 

Aanbeveling (niveau 4) (iBMG/iMTA 2001) 
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut zowel in het ziekenhuis, als in het revalidatiecentrum, als in het 
verpleeghuis een multidisciplinair overleg (MDO) waarin cliënten na een beroerte worden besproken, dient bij te 
wonen.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut zijn/haar bevindingen zowel schriftelijk (bijv. in een 
gezamenlijk zorgdossier) als mondeling (bijv. in multidisciplinair overleg)  moet communiceren met de leden van 
het multidisciplinair team en moet rapporteren naar de verwijzer.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut in het multidisciplinair team afspraken moet maken over 
diagnostiek en behandeling van sensomotoriek, cognitie, emotie en gedrag.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het meerwaarde heeft voor het afstemmen van het behandelplan om zo snel 
mogelijk na opname in nauw overleg met de fysiotherapeut diagnostiek van sensomotorische functies en 
mobiliteit te plegen en in nauw overleg met de neuropsycholoog de diagnostiek van cognitie, emotie en gedrag uit 
te voeren. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het meerwaarde heeft om vanuit een instelling de ergotherapiebehandeling thuis 
te laten plaatsvinden.  
 
Richtlijn (niveau 1) (Logan, Ahern et al. 1997; Walker, Gladman et al. 1999; Gilbertson, Langhorne et al. 2000) 
Het is aangetoond dat ergotherapie thuis een positief effect heeft op het kunnen uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten van cliënten na een beroerte.  
 
Richtlijn (niveau 2) (Logan, Ahern et al. 1997; Walker, Gladman et al. 1999) 
Het is aannemelijk dat ergotherapie thuis een positief effect heeft op het welbevinden en de ervaren belasting van 
de centrale verzorger. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat in een regionale zorgketen in de eerste lijn ergotherapeuten aanwezig moeten 
zijn die gespecialiseerd zijn in de behandeling van mensen met een beroerte.   
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat, zodra het mogelijk, is ergotherapie in de thuissituatie gegeven moet worden. 
 
Aanbeveling (niveau 4) (CVA-Revalidatie 2001) 
De werkgroep is van mening dat alle zorgverleners die betrokken zijn bij cliënten na een beroerte op de hoogte 
moeten zijn van de mogelijkheden en de beschikbaarheid van de ergotherapie zowel intra- en extramuraal.  
 
Richtlijn (niveau 1) (CVA-Revalidatie 2001) 
Het is aangetoond dat vroegtijdig (binnen 72 uur) inzetten van intensieve revalidatie een gunstig effect heeft op 
het herstel van functies.  
 
Richtlijn (niveau 1) (Kwakkel, Van Peppen et al. 2004) 
Het is aangetoond dat het intensiever (langduriger en vaker) trainen van cliënten met een beroerte ten goede 
komt aan het herstel van de hemiparese en ADL-zelfstandigheid. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten in een regionale zorgketen voor cliënten na een beroerte 
afspraken moeten maken over een snelle schriftelijke overdracht. 
 
Aanbeveling (niveau 4) (NVE 1999; NVE 2000; NVE 2001) 
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten het beroep moeten uitoefenen conform het ‘Beroepsprofiel 
Ergotherapeut’(NVE 1999) en de ‘Beroepscode Ergotherapeut’(NVE 2001). Tevens moeten zij gebruik maken 
van de 'Minimum eisen verslaglegging' (NVE, 2000) en de NVE-standaarden. 
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Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de doeltreffendheid en de kwaliteit van de ergotherapeutische organisatie van 
zorg en de attitude van de ergotherapeutische zorg gepeild hoort te worden via een cliënttevredenheidsenquête. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het regelmatig (op afgesproken tijden) evalueren van de voortgang tijdens de 
ergotherapiebehandeling noodzakelijk is om doelmatigheid en kwaliteit van zorg na te streven.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten een cliëntgerichte benadering bij cliënten na een beroerte en 
hun naasten moeten toepassen met behulp van het Occupational Performance Process Model (OPPM).  
 
Richtlijn (niveau 3) (Gibson 1997; Sumsion 1999)  
Er zijn aanwijzingen dat een cliëntgerichte benadering leidt tot meer gemotiveerde cliënten, betere functionele 
uitkomsten, kortere opnames en ontslag naar meer zelfstandigere woonvormen vergeleken met een 
gestandaardiseerde geprotocolleerde aanpak die niet uitgaat van de individuele betekenisvolle rollen en 
activiteiten van de cliënt in zijn omgeving.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten gebruik moeten maken van de meest recente 
wetenschappelijke inzichten bij de keuze voor diagnostiek (valide en betrouwbare meetinstrumenten) en 
behandeling (evidence-based practice). 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat regelmatige bij- en nascholing van ergotherapeuten standaard in de werkpraktijk 
opgenomen moet worden om de vakbekwaamheid te waarborgen.   
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat onder scholing verschillende activiteiten kunnen vallen zoals: 
-  Intervisie en intercollegiale overlegvormen; 
-  Het bijhouden van vakliteratuur; 
-  Het volgen van post-HBO onderwijs; 
-  Het volgen van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en de gevolgen voor de ergotherapie. 
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BIJLAGE 3.0 
 
 
OVERZICHT AANBEVELINGEN EN RICHTLIJNEN ERGOTHERAPEUTISCHE 
DIAGNOSTIEK EN EVALUATIE 
 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten zoveel mogelijk gebruik moeten maken van meetinstrumenten 
die:  
- Gericht zijn op de hulpvraag van de cliënt; 
- Betrouwbaar en valide zijn;   
- Gericht zijn op activiteiten en participatie (gericht op taken en rollen die de cliënt wil en/of moet doen); 
- Uitspraken doen over de zelfstandigheid van de cliënt;  
- Aanknopingspunten bieden voor ergotherapie behandelkeuzen. 
 
Aanbeveling (niveau 4)  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut voor de ergotherapeutische diagnose gegevens moet 
verzamelen over:  
- Het handelen van de cliënt. Wat zijn voor de cliënt relevante rollen en welke betekenis hebben de 

verschillende activiteiten hierin? Welk belang hecht de cliënt aan het zelf uit kunnen voeren van betekenisvolle 
activiteiten? Welke wensen en behoeften leven er ten aanzien van het handelen bij de cliënt en zijn naasten? 

- Verstoringen (en beperkingen) in het handelen. Over welke vaardigheden beschikt de cliënt, welke        
functies spelen hierbij een belangrijke rol, welke beperkingen ondervindt hij/zij, welke stoornissen liggen ten 
grondslag aan die beperkingen en wat is de prognose;  

- Hoe worden deze verstoringen (en beperkingen) ervaren. Hierbij is van belang om te achterhalen welke 
betekenis de cliënt en zijn naasten aan de beperking geven; 

- De mogelijkheden en beperkingen van de fysieke en sociaal-culturele omgeving waarin de cliënt handelt of 
gaat handelen.   

 
Richtlijn (niveau 3) (Cup, Thijssen et al. 2003; Cup, Scholte op Reimer et al. 2003) 
Er zijn aanwijzingen dat de COPM een geschikt instrument is om bij cliënten met wie communicatie na een 
beroerte nog mogelijk is, te achterhalen welke activiteiten betekenisvol zijn en welke van deze activiteiten de 
cliënt niet meer naar wens kan uitvoeren. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de OPHI-II vooral in de chronische fase bruikbaar kan zijn om inzicht te krijgen in 
de betekenis van de beperkingen in activiteiten en participatie voor een cliënt.   
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de OSA vooral in de chronische fase bruikbaar kan zijn om inzicht te krijgen in 
de betekenis van beperkingen in activiteiten en participatie voor een cliënt.   
 
Richtlijn (niveau 2) (Fisher 1999) 
Het is aannemelijk dat de AMPS een valide en betrouwbare maat is voor de zelfstandigheid, efficiëntie en 
veiligheid van het dagelijks handelen van cliënten na een beroerte. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Arnadottir 1990; Steultjens 1995; Gardarsdottir and Kaplan 2002) 
Het is aannemelijk dat de A-ONE een betrouwbare en valide maat is voor het vastleggen van het zelfstandig 
functioneren ten aanzien van de primaire ADL-activiteiten en de gedragsneurologische stoornissen die hierop van 
invloed zijn bij cliënten na een beroerte. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Van Heugten 1998) (Donkervoort 2002) 
Het is aannemelijk dat het diagnostiek onderdeel van de Apraxierichtlijn valide en betrouwbaar is voor: 
- Het bepalen van de zelfstandigheid in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten; 
- Het bepalen op welk niveau de behandeling in moet steken ten aanzien van de instructie, de begeleiding en 

de feedback tijdens het trainen van een taak. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Chapparo and Ranka 1996; Chapparo and Ranka 1997) 
Het is aannemelijk dat het Perceive, Recall, Plan and Perform instrument (PRPP) een valide en betrouwbare 
methode is om de cognitieve informatieverwerking in de uitvoer van routine activiteiten vast te leggen. 
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Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij alle cliënten na een beroerte aandacht moeten besteden 
aan de dagbesteding en dagindeling.  
 
Richtlijn (niveau 3) (Cup, Thijssen et al. 2003; Cup, Scholte op Reimer et al. 2003) 
Er zijn aanwijzingen dat ergotherapeuten de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) kunnen 
gebruiken bij de cliënt of de naasten om na te gaan of problemen worden ervaren in de gebieden arbeid of vrije 
tijd. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het handelingsprofiel (Occupational Questionnaire) en het activiteitenprofiel 
(Activity Record) bruikbaar zijn om inzicht te krijgen in de dagbesteding en mogelijke aangrijpingspunten voor 
behandeling.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de rollenlijst bruikbaar is om zicht te krijgen in de rollen uit het verleden, heden en 
toekomst die voor een cliënt belangrijk zijn.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het werknemersrol Interview (Worker Role Interview, WRI) gebruikt kan worden 
bij cliënten waarbij terugkeer naar het werk een aandachtspunt is.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de interesselijst bruikbaar is om inzicht verkrijgen in interessen in het verleden, 
heden en wensen voor de toekomst 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten lichaamsfuncties meten met als doel: 
- Problemen in het handelen te kunnen verklaren; 
- Behandeldoelen te kunnen formuleren en evalueren; 
- Tot een functionele prognose te komen; 
- De ernst van complicaties zoals handoedeem vast te leggen. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten het meten van lichaamsfuncties bij voorkeur in samenwerking 
met de andere leden van het multidisciplinaire team moeten doen zoals de fysiotherapeut, de logopedist en de 
neuropsycholoog. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de sensibiliteit onderzocht moet worden in een prikkelarme omgeving op een 
moment dat de cliënt uitgerust en alert is.  
 
Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat onderzoek (screening) van de sensibiliteit moet bestaan uit de volgende 
onderdelen: 
- Tast/aanrakingszin; 
- Tactiele inattentie of extinctie; 
- Houdings- en bewegingsgevoel. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het meten van motorische functies met bijvoorbeeld de Motricity Index bij 
voorkeur door of in overleg met de fysiotherapeut gedaan moet worden. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat voor de diagnostiek van de arm-/handfunctie en handvaardigheid de volgende 
instrumenten geschikt zijn: 
- Frenchay Arm Test (FAT) of de Utrecht Arm Test (UAT): screening van de arm-/handfunctie; 
- De Jebsen test of de Arm Research Action (ARA) test: uitgebreide evaluatie van de handvaardigheid; 
- De Nine Hole Peg Test (NHPT): meten van herstel bij een redelijk goede arm-/handfunctie en 

handvaardigheid. 
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Richtlijn (niveau 3) (Heller, Wade et al. 1987) 
Er zijn aanwijzingen dat de FAT een betrouwbaar en valide instrument is om in korte tijd de arm-/handfunctie na 
een beroerte in kaart te brengen. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Van Reenen, Post et al. 1998; Van Reenen, Post et al. submitted) 
Er zijn aanwijzingen dat de Utrecht Arm/Hand Test (UAT) een betrouwbare en valide test is voor het vastleggen 
van de arm-/handfunctie bij cliënten na een beroerte.  
 
Richtlijn (niveau 2) (Jebsen, Taylor et al. 1969; Jebsen, Griffith et al. 1971) 
Het is aannemelijk dat de Jebsen test een betrouwbare en valide test is voor de evaluatie van de arm- en 
handvaardigheid bij cliënten na een beroerte 
 
Richtlijn (niveau 2) (Van der Lee, Beckerman et al. 2001; Van der Lee, De Groot et al. 2001) 
Het is aannemelijk dat de ARA-test een betrouwbare en valide test is voor de evaluatie van de motorische 
vaardigheden van arm en hand bij cliënten na een beroerte. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Wade, Langton Hewer et al. 1983; Heller, Wade et al. 1987; Wade 1989) 
Het is aannemelijk dat de Nine Hole Peg Test (NHPT) een betrouwbare en valide test is voor de evaluatie van de 
handvaardigheid bij cliënten na een beroerte. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut cognitieve functies onderzoekt met als doel verklaringen te 
geven over de beperkingen in het handelen.  
 
Richtlijn (niveau 2) 
Het is aannemelijk dat voor het in kaart brengen van de gevolgen van cognitieve stoornissen en hun invloed op 
het handelen de volgende meetinstrumenten op vaardigheidsniveau geschikt zijn: 
- Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) (Fisher 1999); 
- Arnadottir Occupational therapy-ADL Neurobehavioral Evaluation (A-ONE) (Arnadottir 1990); 
- Perceive Recall Plan and Perform Systeem (PRPP) (Chapparo and Ranka 1997); 
- Apraxierichtlijn (Stehmann-Saris, Daniëls, Satink et al. 2003). 
 
Richtlijn (niveau 2) (Allen and Blue 1998) 
Het is aannemelijk dat de Allen Cognitive Level Screen (ACLS) valide en betrouwbaar is om het functioneren en 
de ernst van problemen in het functioneren te screenen. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat afnemen van het Oriënterend Neuro-psychologisch Onderzoek (ONO) alleen 
zinvol is bij gebrek aan de mogelijkheid tot afname van de eerder genoemde meetinstrumenten (AMPS, A-ONE, 
PRPP en/of Apraxierichtlijn). 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat naast het afnemen van het Oriënterend Neuro-psychologisch Onderzoek altijd 
ADL-observaties noodzakelijk zijn om het niveau van functioneren te bepalen.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de herziene observatiemethode voor NPFS van de NVE ongeschikt is om de 
cognitieve functies in relatie tot het handelen op een betrouwbare en valide wijze te onderzoeken.  
 
Richtlijn (niveau 3) (Toglia 1993) 
Er zijn aanwijzingen dat de Contextual Memory Test CMT bruikbaar is als screeningsinstrument voor de 
aanwezigheid van en het inzicht van de cliënt in geheugenproblemen en het gebruik van geheugenstrategieën.  
 
Aanbeveling 
De werkgroep is van mening dat bij complicaties zoals de oedemateuze hand en schouderpijn nadere diagnostiek 
nodig is. 
 
Richtlijn (niveau 3) (American-Society-of-Hand-Therapists 1992) (Boomkamp-Koppen et al., 2004) 
Er zijn aanwijzingen dat de ernst van het oedeem vastgesteld kan worden met een volumeter. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de Checklist omgevingsfactoren (NVE 2001) een bruikbare leidraad is voor het 
in kaart brengen van de omgevingsfactoren die van invloed zijn op het handelen.  
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Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de Standaard ‘Huisbezoek’ (NVE 2001) een bruikbare leidraad is voor het in 
kaart brengen van de fysieke woonomgeving van de cliënt. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij de ergotherapeutische diagnostiek ook een probleeminventarisatie gedaan 
moet worden bij de naastbetrokkenen. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Van Exel, Scholte op Reimer et al. 2004) 
Het is aannemelijk dat de Caregiver Strain Index (CSI) en de Self-Rated Burden (SRB) bruikbaar zijn  om in korte 
tijd na te gaan of er problemen zijn bij de zorg voor de naastbetrokkenen. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de Standaard ’Ergotherapie en Kwaliteitszorg in een multiculturele samenleving’ 
(NVE, 2000) een goede leidraad biedt voor het achterhalen van de normen en waarden van een cliënt en zijn 
naasten. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat in het observeren van activiteiten de ergotherapeut de cliënt altijd de 
gelegenheid moet bieden om te handelen volgens zijn gewoontes. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de Handleiding Observatie Wil-subsysteem (volitional questionaire) of HOW 
gebruikt kan worden bij cliënten na een beroerte met verbale of cognitieve beperkingen om gegevens te 
verzamelen over de invloed van het wil-subsysteem op de keuzes voor activiteiten.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij cliënten na een beroerte aandacht besteed moet worden aan mogelijk 
veranderde seksualiteit. Binnen het multidisciplinaire team moeten afspraken gemaakt worden welke discipline(s) 
mogelijke problemen en vragen op dit gebied bespreekbaar maakt.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat zowel korte als lange termijn doelstellingen realistisch moeten zijn in termen van 
het huidige functioneren en de herstelmogelijkheden inclusief leerbaarheid.  Deze moeten samengesteld zijn 
samen met de cliënt, naasten en het multidisciplinair team en opgesteld in expliciet meetbare termen. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat doelstellingen zodanig geformuleerd dienen te worden dat de naastbetrokkene 
zich herkent in de eigen hulpvraag en dat duidelijk is dat van de cliënt en de mantelzorger een actieve rol 
gevraagd wordt bij het oplossen van het probleem. 
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BIJLAGE 4.0 
 
 
OVERZICHT AANBEVELINGEN EN RICHTLIJNEN TRAINEN/BEGELEIDEN EN 
ADVISEREN 
 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003)  
Het is aangetoond dat de ergotherapiebehandeling het uitvoeren van betekenisvolle dagelijkse activiteiten 
verbetert. Dit geldt zowel voor de primaire activiteiten, gebieden zoals zelfzorg en mobiliteit, als voor de 
complexere activiteiten op het gebied van huishouden, werk en hobby’s. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003)  
Het is aangetoond dat de ergotherapiebehandeling de sociale participatie van de cliënt bevordert. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003)  
Het is aangetoond dat de ergotherapiebehandeling een bijdrage kan leveren aan het verminderen van 
depressieve klachten bij cliënten die een beroerte doorgemaakt hebben.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij het toepassen van een behandelconcept aangesloten moet worden bij de 
multidisciplinair gekozen aanpak. Het is niet zinvol een behandelconcept te gebruiken dat niet overeenkomt met 
de multidisciplinair afgesproken aanpak. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij het gebruik van het NDT-concept het handelen centraal 
moet stellen. De activiteiten die gebruikt worden tijdens de behandeling horen bekend, betekenisvol en 
doelgericht te zijn voor de cliënt en dienen gerelateerd te zijn aan de hulpvraag. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat tactiel-kinesthetisch begeleiden volgens Affolter een waardevolle aanvulling op 
de behandeling kan zijn wanneer de gestoorde waarneming het handelen beperkt. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Van der Lee, Wagenaar et al. 1999) 
Het is aannemelijk dat forced use het meest effectief is bij cliënten na een beroerte waarbij naast een parese ook 
sprake is van verminderde sensorische functies en verminderde aandacht voor de aangedane zijde.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat in de ergotherapiebehandeling forced use alleen toegepast moet worden als 
onderdeel van een intensief multidisciplinair programma. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Hendricks, IJzerman et al. 2001) 
Er zijn aanwijzingen dat FES met behulp van de NESS handmaster effectief is bij cliënten in de chronische fase 
na een beroerte waarbij reeds willekeurige motoriek aanwezig is in de paretische arm.   
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat behandeling met de NESS handmaster door ergotherapeuten in een functionele 
context dient te gebeuren met doelen die op activiteitenniveau geformuleerd, getraind en geëvalueerd worden.   
 
Aanbeveling niveau 4 (Beroepscode NVE, 2001) 
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut betrokken kan zijn bij wetenschappelijk onderzoek mits ze zich 
beraadt op de ethische implicaties en dienovereenkomstig handelt. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut die als behandelaar betrokken is bij wetenschappelijk 
onderzoek en die in de behandeling wil afwijken van het onderzoeksprotocol dit, met redenen omkleedt, meldt bij 
de verantwoordelijke onderzoeker. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat alle activiteiten die als een probleem ervaren worden onderwerp van therapie 
dienen te zijn. 
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Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003)  
Het is aangetoond dat het gebruik van, voor de cliënt, betekenisvolle activiteiten als therapiemiddel bijdragen aan 
het verbeteren van zowel ADL-vaardigheden als de sociale participatie. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van, voor de cliënt, betekenisvolle activiteiten als therapiemiddel een positief 
effect hebben op de motivatie tot oefenen van de cliënt. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van, voor de cliënt, betekenisvolle activiteiten als therapiemiddel een positief 
effect hebben op het uithoudingsvermogen van de cliënt. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003)  
Het is aangetoond dat training gericht op het verbeteren van zelfredzaamheidactiviteiten niet generaliseert naar 
hobby-activiteiten. 
 
Richtlijn (niveau 1) (CVA-Revalidatie 2001) (Wagenaar and Meijer 1991)  
Het is aangetoond dat training van specifieke taken tijdens de therapie nauwelijks generaliseert naar andere niet 
direct in de therapie getrainde taken. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003) (Donkervoort 2002) 
Het is aangetoond dat strategietraining gericht op het compenseren van beperkingen in het handelen ten gevolge 
van apraxie het uitvoeren van activiteiten verbetert. 
 
Aanbeveling (niveau 4(Gresham, Duncan et al. 1995) 
De werkgroep is van mening dat zodra de cliënt medisch stabiel is de cliënt gestimuleerd moet worden om 
zelfzorgactiviteiten die voor de cliënt belangrijk zijn uit te voeren op een voor de cliënt bekende wijze.  
 
Richtlijn (niveau 1) (Trombly and Ma, 2002, Walker, 2004) 
Het is aangetoond dat het specifiek oefenen van verstoorde zelfzorgactiviteiten (aankleden, persoonlijke hygiëne 
etc.) nodig is om deze taken weer zelfstandig uit te kunnen voeren. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Gilbertson, Langhorne et al. 2000; Logan, Gladman et al. 2004) 
Het is aangetoond dat ergotherapiebehandeling in de thuissituatie gericht op het verbeteren van de mobiliteit 
buitenshuis effectief is. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat begeleiding van het weer verkrijgen van een zinvolle dagbesteding een vast 
onderdeel van de behandeling moet zijn. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat cliëntgericht werken een positief effect heeft op de dagbesteding en de kwaliteit 
van leven van de cliënt en op de kwaliteit van leven van de naasten van de cliënt. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Trombly and Ma 2002; Walker, Leonardi-Bee et al. 2004) 
Het is aangetoond dat het naar tevredenheid uitvoeren van hobby’s alleen verbetert indien deze activiteiten 
specifiek getraind worden. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat gebruikmaken van betekenisvolle werkactiviteiten in een vroeg stadium van de 
revalidatie een middel zijn om de dagbesteding te trainen. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003) 
Het is aangetoond dat het trainen van sensomotorische functies geen effect heeft op het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten en de sociale participatie. 
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003) 
Het is aangetoond dat het trainen van sensomotorische functies geen significant effect heeft op het verbeteren 
van de arm-/handfunctie. 
 
Richtlijn (niveau 3) (CVA-Revalidatie 2001) 
Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van willekeurige motoriek aan het begin van de behandeling een 
belangrijke voorspeller is voor het effect van training gericht op het verbeteren van de arm-/handmotoriek. 
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Richtlijn (niveau 3) (CVA-Revalidatie 2001) 
Er zijn aanwijzingen dat training met als doel de sensomotorische functies te herstellen alleen zinvol is indien er 
sprake is van willekeurige motoriek.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat bij afwezigheid van willekeurige motoriek in de paretische arm/hand vijf weken 
na het doormaken van een beroerte, de training gericht moet zijn op het éénhandig uitvoeren van activiteiten 
waarbij de paretische arm optimaal betrokken wordt.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat, indien er sprake is van een paretische arm, zo spoedig mogelijk na het 
doormaken van een beroerte gestart moet worden met het aanleren van vaardigheden ter voorkoming van 
complicaties (schouderklachten, oedeem, verwondingen). 
 
Richtlijn (niveau 2) (Ma and Trombly 2002)  
Het is aannemelijk dat arm-/handmotoriek trainen met gebruik van betekenisvolle voorwerpen in een 
betekenisvolle context met een functioneel doel de kwaliteit van bewegen meer bevordert dan training zonder 
gebruik van betekenisvolle voorwerpen en context. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat voor het herstel van willekeurige motoriek van cliënten na ontslag het aan te bevelen is 
om een huiswerkprogramma op papier mee te geven met illustraties van de uitvoering van activiteiten. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het trainen van cognitieve functies met behulp van spelletjes en bureautaken geen effect 
heeft op het verbeteren van de uitvoer van dagelijkse activiteiten. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het trainen van cognitieve functies met behulp van spelletjes en bureau- of 
computertaken alleen een verbetering van de desbetreffende cognitieve taak laat zien. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van (huishoudelijke) taken en activiteiten leidt tot verbetering in het gebruik 
van de cognitieve functies.  
 
Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003) 
Het is aangetoond dat training volgens de aanbevelingen van de Apraxierichtlijn (strategietraining) een positief 
effect heeft op het zelfstandig uitvoeren van activiteiten. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat voor het verbeteren van een ruimtelijk neglect activiteiten aangeboden moeten worden 
die doelgericht bewegen in de verwaarloosde zijde uitlokken. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Tham 1998) 
Er zijn aanwijzingen dat cliënten met een unilateraal neglect zich meer bewust worden van hun beperkingen en 
beter kunnen leren omgaan met hun beperkingen door ervaringen tijdens de uitvoering van betekenisvolle 
activiteiten. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Tham and Tegner 1997) 
Er zijn aanwijzingen dat videofeedback positieve invloed heeft op de bewustwording van cliënten met unilateraal 
neglect.  
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat de Standaard ‘Ergotherapie en advisering van hulpmiddelen en voorzieningen’  
(NVE 2001) en de Standaard ‘WVG-advisering door ergotherapeuten’ (NVE 1999) een goede leidraad bieden bij 
het adviesproces van hulpmiddelen en voorzieningen. 
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat het adviseren van hulpmiddelen altijd gepaard moet gaan met instructie/training 
in het gebruik van het hulpmiddel aan cliënt en zijn naasten in de situatie waarin het hulpmiddel gebruikt gaat 
worden. 
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Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de NVE standaarden gericht op het adviseren voor en trainen met specifieke 
hulpmiddelen een goede leidraad bieden voor het adviesproces en de instructie van het gebruik van 
hulpmiddelen. De NVE heeft voor de volgende hulpmiddelen specifieke Standaarden: 
- Standaard ‘Ergotherapeutische adviesrapportage indicatie en selectie scootmobiel’ (NVE, 2003); 
- Standaard ‘Ergotherapeutische standaard voor training met elektrische rolstoel en scootmobiel’ (NVE, 2003); 
- Standaard ‘Ergotherapeutische adviesrapportage indicatie en selectie handbewogen rolstoel’ (NVE, 2003); 
- Standaard ‘Ergotherapeutische adviesrapportage rollator’ (NVE, 2001); 
- Standaard ‘Ergotherapeutische adviesrapportage sta-op-stoel’ (NVE, 2001); 
- Standaard ‘Ergotherapeutische adviesrapportage stoel met trippelfunctie’ (NVE, 2001). 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat evaluatie van of onderzoek naar de tevredenheid van het gebruiken van de 
verstrekte hulpmiddelen op regelmatige basis (na één maand, na drie maanden, na zes maanden) plaats moet 
vinden. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Steultjens 2003) 
Er zijn aanwijzingen dat het stimuleren van zelfstandig rijden in een rolstoel bij cliënten die recent een beroerte 
hebben gehad geen invloed heeft op het latere zelfstandig functioneren en op het gevoel van welbevinden.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het leren rijden in een rolstoel alleen in een vroeg stadium getraind dient te 
worden indien de cliënt het zelf voortbewegen als een grote meerwaarde ervaart en hiertoe voldoende 
capaciteiten bezit. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het aanleren van het zelfstandig rolstoelrijden in de beginfase van de revalidatie 
niet geïndiceerd is bij cliënten met ernstige sensomotorische of ernstige cognitieve problemen. In een later 
stadium wanneer het zelfstandig kunnen voortbewegen een wens is van de cliënt kan het rolstoelrijden wel een 
prioriteit in de behandeling zijn. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Ma and Trombly 2002) 
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van spalken - bij cliënten die na een beroerte een verhoogde tonus aan de 
hemiplegische zijde hebben - geen positief effect heeft op het verminderen van de spasticiteit. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat pols- en handspalken aangemeten kunnen worden ter voorkoming van ernstige 
stand-afwijkingen, oedeem en ter vermindering van pijnklachten. Regelmatige evaluatie van de effecten is 
noodzakelijk. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Duinstee 1992) 
Er zijn aanwijzingen dat mantelzorgers overbelast raken. 
 
Richtlijn (niveau 3) (Govaart and Buis 1991) 
Er zijn aanwijzingen dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan erkenning en begrip voor zowel hun verdriet, 
verlies en inzet alsook voor de consequenties die de taak als mantelzorger voor hun leven heeft. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten altijd aandacht moeten besteden aan begeleiding van de 
mantelzorger.  
 
Aanbeveling (niveau 4) (Van Uden 1999) 
De werkgroep is van mening dat een ergotherapeut effectief adviseert aan de mantelzorger als hij uitgaat van een 
systeembenadering en erop gericht is de mantelzorger te ondersteunen bij zijn persoonlijke behoeften 
betreffende de verzorging en begeleiding van de cliënt. 
 
Aanbeveling (niveau 4) (Van Uden 1999) 
De werkgroep is van mening dat een ergotherapeut de mantelzorger moet stimuleren zelf zoveel 
mogelijk oplossingen/acties te bedenken.  
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Richtlijn (niveau 1) (Steultjens 2003) 
Het is aangetoond dat over de effectiviteit van de interventie educatie aan de familie of primaire verzorgers van 
een cliënt na een beroerte geen uitspraken gedaan kunnen worden bij gebrek aan studies over dit onderwerp.  
 
Richtlijn (niveau 2) (Logan, Ahern et al. 1997; Walker, Gladman et al. 1999) 
Het is aannemelijk dat ergotherapie thuis gericht op zelfstandigheid bij persoonlijke verzorging en andere 
dagelijkse activiteiten (ADL) een positief effect heeft op de ervaren belasting van de centrale verzorger. 
 
Richtlijn (niveau 2) (Kalra, Evans et al. 2004) 
Het is aannemelijk dat training van de mantelzorgers ten aanzien van praktische vaardigheden bij de verzorging 
van de naaste met een beroerte leidt tot een afname van de gezondheidskosten en belasting van de 
mantelzorger en verbetering van het psychosociaal functioneren van cliënten en mantelzorgers na een jaar.  
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat de Standaard ‘Ergotherapie en kwaliteitszorg in een multiculturele samenleving’ 
(NVE, 2000) goede aanknopingspunten biedt voor de behandeling van cliënten met een niet-Nederlandse 
achtergrond. 
 
Richtlijn niveau 1 (Steultjens 2003) 
Het is aangetoond dat over de effectiviteit van de interventie counseling, waarin de beleving van de cliënt ten 
aanzien van zijn handelen onderwerp van gesprek is, geen uitspraken gedaan kunnen worden bij gebrek aan 
studies over dit onderwerp.  
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat een cliëntgerichte werkwijze een positieve bijdrage levert aan de verwerking van 
veranderingen en beperkingen in het handelen bij de cliënt en zijn naasten. 
 
Aanbeveling (niveau 4) 
De werkgroep is van mening dat voorlichting over de gevolgen van een beroerte aan de cliënt en zijn naasten een 
positieve bijdrage levert aan de verwerking van veranderingen en beperkingen in het handelen van de cliënt bij de 
cliënt en zijn naasten. 
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut via cliëntgericht werken openingen moet bieden om problemen 
in de veranderde seksualiteit aan bod te laten komen tijdens de behandeling. 
 
Aanbeveling (niveau 4) (Bom and Uittenbogaard 1998; Uittenbogaard and Bom 1998) 
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij het bespreekbaar maken van problemen in de seksualiteit 
geholpen kan worden door het toepassen van één van de vier mogelijke benaderingen. 
 
Aanbeveling niveau 4 (Gresham, Duncan et al. 1995) 
De werkgroep is van mening dat problemen in het sociale en emotionele functioneren van de cliënt en zijn 
naasten integraal deel uit dienen te maken van het evalueren van de bereikte resultaten in therapie.  
 
Aanbeveling  
De werkgroep is van mening dat het evalueren van de behandeling gebaseerd is op: 
- De gestelde behandeldoelen; 
- De mening van de cliënt en zijn naasten; 
- De mening van de ergotherapeut. 
Voor het objectiveren van de meningen wordt het gebruik van de responsieve, betrouwbare en valide 
meetinstrumenten beschreven in hoofdstuk 3 aanbevolen.  
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BIJLAGE 5.0  
 
 
UTRECHTSE ARM/HANDTEST 
 
 
Uit: Anne Visser-Meily, Cecile Schueler, Esther Kruiwagen-van Reenen, Karin Karis, Karlijn Bowens, 
Lenie de Vries (2003). Protocol Handenspreekuur. Revalidatiecentrum de Hoogstraat. 
 

0. Geen activiteit;volledig a-functionele arm.  
Observatie: De cliënt kan alleen een schouderbeweging maken vanuit de romp; 
retractie/elevatie van schouder is niet mogelijk. 

1. Flexie-synergie arm.  
Observatie: Poging tot willekeurig bewegen leidt tot een flexiepatroon met retractie/elevatie 
schouder, flexie elleboog, pols, vingers. 

2. Beginnende selectiviteit distaal, middels palmairflexie van de pols. 
Observatie: Het flexiepatroon staat nog op de voorgrond; bij extensie van de elleboog is 
palmairflexie van de pols mogelijk.  

3. Selectiviteit middels extensie pols en maken van vuist.                                               
Observatie: Bij extensie in elleboog is zowel palmairflexie als dorsaalflexie van de pols 
mogelijk. Tevens is het mogelijk een vuist te maken en te openen (daarbij mag een voorkeur 
voor palmair flexie van de pols bestaan). 

4. "Koffergreep" (extensie metacarpalia 2 t/m 5; flexie interfalangeale gewrichten). Beginnende 
selectiviteit vingers.  
Observatie: De cliënt kan tevens de vingers spreiden/sluiten, afzonderlijk de vingers bewegen. 
Omvatten en loslaten van kofferhandvat is mogelijk; cilindergreep/pincetgreep niet. 

5. "Cilindergreep".                                                                                                                   
Observatie: De cliënt is in staat een beker te omvatten en weer los te laten.  

6. "Pincetgreep".                                                                                                                 
Observatie: De cliënt kan een pen tussen duim en wijsvinger nemen en weer loslaten.  

7. Onhandige hand.  
Observatie: Alle manieren van grijpen onder controle echter de hand is onhandiger dan de 
"gezonde" hand (bijv. piano spelen, schrijven). 
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BIJLAGE 5.1  
 
 
FRENCHAY ARM TEST  
 
 
Uit: Anne Visser-Meily, Cecile Schueler, Esther Kruiwagen-van Reenen, Karin Karis, Karlijn Bowens, 
Lenie de Vries (2003). Protocol Handenspreekuur. Revalidatiecentrum de Hoogstraat. 
 

1. Stabiliseren van een meetlat terwijl hij/zij een lijn trekt met een potlood in de andere hand. 
Daarbij moet de meetlat stevig vastgehouden worden.  

2. Pak een cilinder op (12mm, doorsnede 5 cm lang); zet deze op een uiteinde neer, ongeveer 
15cm. Van de tafelrand; til hem dan ongeveer 30 cm. Op en zet hem weer neer, zonder hem 
te laten vallen.  

3. Er staat een half glas gevuld glas, ongeveer 15-30 cm. Van de tafelrand Pak dit glas, til het 
op, drink enkele slokken en zet het glas weer neer zonder wat te morsen.  

4. Haal een wasknijper van een metalen pen af, (1cm. doorsnede,15cm. lang), leg deze in een 
vierkant bakje welke zich 15-30 cm. van de tafelrand bevindt.  

5. Doen alsof of echt haar kammen; over het hoofd, tot onder in de nek, aan beide zijden van het 
hoofd.  
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BIJLAGE 5.2 
 
 
CAREGIVER STRAIN INDEX (CSI) 
 
 
Uit: Anne Visser-Meily, Caroline van Heugten (2004). Zorg voor de mantelzorg. Nederlandse 
Hartstichting. 
 
Iedere keer dat “ja” wordt gescoord, is een punt. Een score van 7 of hoger betekent overbelasting. Het 
invullen kost nog geen vijf minuten. 
 
Ik noem een aantal dingen op die voor kunnen komen bij mensen in een zelfde soort situatie als die 
van u.  
Wilt u me telkens zeggen of volgende op u van toepassing is? 
 
          nee  ja  
 
1. Mijn nachtrust is verstoord.         
 
2. Hem of jaar helpen kost me nogal wat moeite en tijd.      
 
3. Ik vind het lichamelijk zwaar.         
 
4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen.      
 
5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen.    
 
6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen.       
 
7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden.     
 
8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar.     
 
9. Het gedrag van mijn man/vrouw maakt me soms van streek.     
 
10. Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een ander persoon is geworden.    
 
11. Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie.     
 
12. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen.      
 
13. We leven onder financiële druk.         
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BIJLAGE 5.3  
 
 
CAREGIVER REACTION ASSESSMENT (CRA) 
 
 
Uit: Anne Visser-Meily, Caroline van Heugten (2004). Zorg voor de mantelzorg. Nederlandse 
Hartstichting. 
 
Deze schaal maakt het mogelijk om ook positieve aspecten vast te leggen. Er zijn vierentwintig items 
te scoren op een vijfpunts-schaal. De lijst bevat vijf categorieën: mate waarin partner zijn/haar 
dagelijkse bezigheden moet onderbreken, financiële belasting, tekort aan steun van familie, 
gezondheidsproblemen van de partner en positieve ervaringen van het geven van de zorg door de 
partner. Het instrument lijkt geschikt om ook veranderingen van de belasting in de tijd of door een 
interventie waar te nemen. Het invullen kost minder dan 10 minuten. 
De CRA biedt naast het meten van de zorglast ook de mogelijkheid om positieve aspecten weer te 
geven. 
 
Wij willen proberen te begrijpen hoe u het geven van zorg aan uw partner ervaart en hoe dit invloed 
heeft op uw dagelijkse leven. 
Hieronder worden u een aantal uitspraken voorgelegd. Wij willen graag weten of u zich kunt vinden in 
deze uitspraken. Het gaat daarbij om de afgelopen week. 
Wilt u steeds één antwoord aankruisen. 
 

1. Veel van mijn activiteiten zijn gericht op de zorg voor mijn partner 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

2. Ik ben gezond genoeg om voor mijn partner te kunnen zorgen 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

3. Met het hele gezin zorgen we voor mijn partner 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens  
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4. Zorgen voor mijn partner is belangrijk voor mij 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

5. Zorgen voor mijn partner kost al mijn energie 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

6. Ik zorg graag voor mijn partner 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

7. Ik moet dikwijls mijn werk of bezigheden onderbreken om voor mijn partner te zorgen 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

8. Mijn gezondheid is erop achteruit gegaan sinds ik voor mijn partner zorg 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
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9. Ik heb het gevoel dat mijn familie mij links laat liggen sinds ik voor mijn partner zorg 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

10. Zorgen voor mijn partner geeft me een goed gevoel 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

11. Het is heel moeilijk hulp van andere gezinsleden te krijgen bij het zorgen voor mijn partner 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

12. Ik beschouw het als een voorrecht om voor mijn partner te zorgen 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

13. Anderen laten de zorg voor mijn partner geheel op mij neerkomen 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
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14. Sinds ik voor mijn partner zorg heb ik een aantal dingen moeten schrappen 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

15. Ik heb er de pest over in dat ik voor mijn partner moet zorgen 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

16. Door de voortdurende onderbrekingen is het moeilijk om tijd vrij te maken voor ontspanning 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

17. Mijn familie heeft de zorg voor mijn partner aan mij alleen overgelaten 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

18. Sinds ik voor mijn partner zorg, lijkt het alsof ik altijd moe ben 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
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19. Ik wil graag voor mijn partner zorgen 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

20. Sinds ik voor mijn partner zorg, ga ik minder bij familie/vrienden op bezoek 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

21. Ik zal nooit in staat zijn voldoende zorg te geven om terug te doen wat mijn partner voor mij heeft 
gedaan 

 
 heel erg mee oneens 

 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

22. De financiële middelen zijn toereikend 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

23. Het is moeilijk om de zorg voor mijn partner te betalen 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
 

24. Het zorgen voor mijn partner betekent een financiële belasting 
 

 heel erg mee oneens 
 

 mee oneens 
 

 mee eens noch oneens 
 

 mee eens 
 

 heel erg mee eens 
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BIJLAGE 5.4  
 
 
REGISTRATIE PROBLEMEN VAN DE CENTRALE VERZORGER. 
 
 
Uit: Van Melick, Graff, et al. (1998). Standaard voor de ergotherapeutische behandeling van 
geriatrische cliënten met niet ernstige cognitieve stoornissen. Afdeling ergotherapie Academisch 
Ziekenhuis Nijmegen. 
 
Aangepaste versie formulier Zorgcompas Margot van Melick, Maud Graff, Lausanne Mies. 
 
PROBLEMEN CENTRALE VERZORGER M.B.T. HULP BIJ DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 

 
vaak soms nooit opmerking 

Moet u uw … vaak, soms of nooit helpen bij: 
- in en uit bed gaan    O O O  
- wassen     O O O 
- aan- en uitkleden    O O O 
- uiterlijke verzorging    O O O 
- eten en drinken    O O O 
- lopen of verplaatsen    O O O 
- gaan zitten of gaan staan   O O O 
- naar het toilet gaan    O O O 
- opruimen of schoonmaken   O O O 
- omgaan met geld    O O O 
- telefoneren     O O O 
- maaltijden klaarmaken   O O O 
- omgaan met apparaten   O O O 
    

Hoe vindt u het om hulp aan uw … te geven? Zijn er bepaalde dingen die u zwaar vallen? 
Waarom? 

 
Zijn er nog andere mensen die uw… helpen? Wat doen zij? 

 
Kunt u gemakkelijk hulp van anderen accepteren? 

 
Wat zijn uw verwachtingen t.a.v. de bovengenoemde dagelijkse activiteiten? 

 
Waartoe acht u uzelf in staat? (Welke grenzen worden door de centrale verzorger 

aangegeven?) 
 

Ervaart u problemen in de combinatie van de zorg om uw … en uw eigen activiteiten zoals 
werk, gezin, huishouden etc.? 

 
Welke problemen ervaart u ten aanzien van uw …? 

 
Is het huis praktisch en handig met het oog op de verzorging van uw …?                 Wat 

kan er volgens u verbeterd worden? 
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PROBLEMEN CENTRALE VERZORGER T.A.V. TIJDSBESTEDING 
 

Vindt u het een probleem dat uw … 
geen gesprekken kan volgen 
niet deelneemt aan gesprekken 
liever geen bezoek wil 
niet graag onder de mensen is 
geen krant of boeken leest 
niet of nauwelijks de radio/tv volgt 
geen belangstelling voor familieleden heeft 
niet geïnteresseerd is in vrienden/familie/kennissen 
de hele dag niets doet 
geen eigen bezigheden heeft 
moeilijk te stimuleren is 
niet lang achter elkaar met iets bezig kan zijn. 

 
Vindt u al met al dat uw … veel of weinig problemen heeft in de omgang met anderen? 
 
En met de besteding van zijn/haar tijd overdag? 

 
Met welke problemen hebt u het meeste moeite? Waarom? 

 
Hoe gaat u met deze problemen om? Heeft uw aanpak succes of loopt u ook wel eens 

vast? 
 

Kunt u uw … voor kortere of langere tijd alleen thuis laten? Gaat uw … alleen naar 
buiten? Bent u dan bang dat hem/haar iets overkomt? 

 
Bent u bang voor ongelukken in huis? (roken, verkeerd gebruik van apparaten) 
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PROBLEMEN CENTRALE VERZORGER A.G.V. GEHEUGEN EN GEDRAG BETROKKENE 
 

Heeft uw … wel of niet de volgende problemen:  
Weet niet welke dag het is 
Weet niet hoe laat het is 
Weet niet welk jaargetijde het is 
Kent in huis de weg niet 
Kent buitenshuis de weg niet 
Herkent bekenden niet 
Herkent u niet 
Leeft in het verleden 
Vraagt steeds hetzelfde 
Vergeet waar hij/zij mee bezig is 
Weet niet dat hij/zij ziek is 

 
Vertoont uw … wel of niet onderstaand gedrag:  

Is achterdochtig of beschuldigend 
Is snel kwaad of zoekt ruzie 
Verzet zich tegen hulp 
Verstopt vaak spullen 
Is overdag onrustig 
Is ’s nachts onrustig 
Ziet dingen die er niet zijn 
Slaat of scheldt 
Heeft slechte of vieze manieren 
Schreeuwt of gilt 
Vertoont hinderlijk seksueel gedrag 
Heeft alcoholproblemen 
 

Komt dit gedrag bij uw … al lang voor? 
 
Welke gedragsproblemen vindt u het ergst? 

 
Hoe gaat u met deze problemen om? 

 
Komen deze problemen door de ziekte of hebben ze ook met het karakter van uw … te 

maken? 
 
SAMENVATTING GESPREK EN REACTIE VAN DE CENTRALE VERZORGER HIEROP 
 

De belangrijkste problemen zijn: 
 
Mogelijkheden tot veranderen zijn: 
 
Advies is nodig gericht op: 
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BIJLAGE 5.5  
 
 
OVERZICHT INSTRUMENTEN BIJ DE ERGOTHERAPEUTISCHE DIAGNOSTIEK EN 
EVALUATIE 
 
 
3.2        Diagnostiek en evaluatie van activiteiten en participatie   

3.2.1     Diagnostiek en evaluatie van de betekenis van de beperkingen voor de cliënt 
- Canadian Occupational Performance Measure (COPM)  Blz. 29 

- Occupational Performance History Interview-II (OPHI-II)  Blz. 30 

- Occupational Self Assessment (OSA) Blz. 30 

3.2.2    Diagnostiek en evaluatie van activiteiten 
- Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)  Blz. 31 
- Arnadottir Occupational therapy-ADL Neurobehavioral Evaluation (A-

ONE)  
Blz. 32 

- Apraxieprotocol  Blz. 32 
- Perceive Recall Plan and Perform Systeem (PRPP) Blz. 33 

3.2.3    Diagnostiek en evaluatie van de dagbesteding en dagindeling 
- Canadian Occupational Performance Measure (COPM)  Blz. 29 

- Handelingsprofiel (Occupational Questionaire)  Blz. 35 
- Activiteitenprofiel (Activity Record) Blz. 35 

- Rollenlijst (Role checklist) Blz. 35 

- Werknemersrol Interview (Worker Role Interview)  Blz. 35 

- Interesselijst (Interest checklist) Blz. 35 

- Occupational Performance History Interview-II (OPHI-II)  Blz. 30 

- Occupational Self Assessment (OSA) Blz. 30 
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3.3        Diagnostiek en evaluatie van lichaamsfuncties  

3.3.1     Diagnostiek en evaluatie van sensorische functies  

- Screening van de tast of aanrakingszin Blz. 37 

- Evaluatie van tactiele inattentie of extinctie Blz. 37 

- Evaluatie van houdings- en bewegingsgevoel Blz. 37 

3.3.2     Diagnostiek en evaluatie van motorische functies 

- Utrecht Arm Test (UAT) Blz. 38    

(Bijlage 5.0) 

- Frenchay Arm Test (FAT) Blz. 38    

(Bijlage 5.1) 

- Jebsen test Blz. 39 

- Action Research Arm test (ARA) Blz. 39 

- Nine Hole Peg Test (NHPT) Blz. 40 

3.3.3     Diagnostiek en evaluatie van cognitieve functies 

- Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)  Blz. 31 

- Arnadottir Occupational therapy-ADL Neurobehavioral Evaluation 
(A-ONE)  

Blz. 32 

- Apraxieprotocol  Blz. 32 

- Perceive Recall Plan and Perform Systeem (PRPP) Blz. 33 

- Allen Cognitive Level Screen (ACLS) Blz. 41 

- Contextual Memory Test (CMT) Blz. 42 

3.3.4     Diagnostiek en evaluatie van complicaties 

- Volumeter  Blz. 43 
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3.4        Diagnostiek en evaluatie van omgevingsfactoren 
3.4.1     Diagnostiek en evaluatie van de fysieke omgeving  

- Omgevingsfactoren (checklist uit Minimum Eisen Verslaglegging) Blz. 44 
- Standaard ‘Huisbezoek’ Blz. 44 

3.4.2     Diagnostiek en evaluatie van de sociale omgeving; de naastbetrokkenen 
- Caregiver Strain Index Blz. 44 

(Bijlage 5.2) 
- Caregiver Reaction Assessment Blz. 44    

(Bijlage 5.3) 
- Self-Rated Burden Blz. 44 

- Weekendverlofevaluatie Blz. 45 

- Zorgtaken- en zorgbehoeftelijst Blz. 45 

- Registratie problemen centrale verzorger Blz. 45    
(Bijlage 5.4) 

3.4.3     Diagnostiek en evaluatie van culturele invloeden 
- Standaard ‘Ergotherapie en Kwaliteitszorg in een multiculturele 

samenleving’ 
Blz. 45 

 
3.5        Diagnostiek en evaluatie van persoonlijke factoren 

3.5.1     Diagnostiek van psychosociale problemen 

- Handleiding Observatie Wil-subsysteem (HOW) Blz. 46 
3.5.2     Diagnostiek van de seksualiteit 
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BIJLAGE 6.0 
 
 
BEGRIPPENLIJST 
 
 
ACTIVITEITEN  
Een aaneengeregen keten van deelhandelingen die voor een specifieke gelegenheid, gedurende een 
bepaalde tijd, met een specifiek doel uitgevoerd wordt.  
 
ADL  
Activiteiten van het dagelijks leven. Hieronder vallen activiteiten uit de domeinen ‘zelfredzaamheid’, 
‘productiviteit’ en ‘ontspanning’.  
 
AUTONOMIE  
De zelfbeschikking (maken van keuzes, nemen van beslissingen), zelfstandigheid (plannen en 
organiseren van het eigen leven) en zelfredzaamheid(vaardigheden die noodzakelijk zijn om te 
functioneren) van een individu. 
 
BEHANDELCONCEPTEN  
Behandelmethoden die uitgaan van een multidisciplinaire aanpak  
 
BEHANDELPROCES  
In de tijd steeds bij te stellen serie van acties waarmee therapeut en cliënt werken aan het opstellen 
en bereiken van behandeldoelen.   
 
BEPERKINGEN  
Verlies of afwijking van het vermogen van een persoon om activiteiten te verrichten of gedrag te 
vertonen dat overeenkomstig is met persoons- en omgevingsfactoren. 
 
BEROERTE  
Plotseling optredende verschijnselen van een focale stoornis in de hersenen waarvoor geen andere 
oorzaak is dan een vasculaire 
 
CCT  
Controlled Clinical trial; Onderzoeksdesign waarin twee groepen met elkaar vergeleken worden 
 
CLIËNTGERICHT  
Benadering die uitgaat van de eigenheid van het individu en respect voor verschillen in sociaal-
culturele achtergrond, normen, waarden en keuze. De cliënt heeft een actieve rol en 
verantwoordelijkheid bij het formuleren en oplossen van de eigen ervaren problemen. 
 
CLIËNTSYSTEEM  
Het samenspel tussen de cliënt en diens sociale omgeving waaronder, familie en mantelzorgers in 
relatie tot het dagelijks functioneren 
 
COPM  
Canadian Occupational Performance Measure. 
 
DAGBESTEDING  
Patroon van betekenisvolle activiteiten waarmee een voor die persoon zinvolle tijdsbesteding onstaat 
 
EFFECTIVITEIT  
De mate waarin verbeteringen in vooraf vastgestelde uitkomstmaten bereikt wordt door middel van 
therapie. 
 
ERGOTHERAPEUT-ADVISEUR  
Ergotherapeut die kennis en ervaring ter beschikking stelt aan organisaties of personen die 
verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van adequate zorg en/of voorzieningen aan cliënten 
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ERGOTHERAPEUT-BEHANDELAAR  
Werkt op verwijzing van een arts, en is gericht op het verlenen van individuele zorg zoals omschreven 
in de wet BIG. 
 
EVIDENCE BASED  
Op wetenschappelijke kennis gebaseerde. Onder wetenschappelijke kennis wordt informatie verstaan 
die gebaseerd zijn op verschillende bronnen en die getoetst en betrouwbaar zijn bevonden. 
 
EXTERNE FACTOREN  
In de ICF vallen hieronder de sociale en fysieke omgevingsfactoren die van invloed zijn op het 
functioneren 
 
EXTRAMURAAL  
Zorg die buiten de muren van een instelling geboden wordt. Voor de ergotherapie wordt dit vergoed 
vanuit de regeling Extramurale Eerstelijns Ergotherapie (EEE) 
 
HANDELEN  
Het uitvoeren van iedere doelgerichte activiteit die betekenis heeft voor het individu en samengesteld 
is uit vaardigheden, waarden, routines, sociale- en fysieke omgevingsfactoren 
  
INCIDENTIE  
Hoeveelheid personen die per jaar een aandoening krijgen 
 
INTRAMURAAL  
Zorg die binnen de muren van een instelling geboden wordt 
 
KLINIMETRIE  
Het systematisch beoordelen van veranderingen aan de hand van gestandaardiseerde, betrouwbare 
en valide meetinstrumenten. 
 
LEERBAARHEID  
Vermogen van cliënt om nieuwe werkwijze op te pakken  
 
LICHAAMSFUNCTIES  
In de ICF het domein waaronder de functies van het menselijk organisme vallen 
 
META-ANALYSE  
Statistische wetenschappelijke methode voor het samenvatten van resultaten uit verschillende studies 
over zelfde onderwerp.  
 
METHODOLOGISCHE KWALITEIT  
Mate waarin een wetenschappelijke studie voldoet aan eisen van validiteit en betrouwbaarheid 
 
MOBILITEIT  
Het zich kunnen verplaatsen 
 
ONTSPANNING  
Activteitengebied waaronder alle activiteiten vallen die uitgevoerd worden ter ontspanning zoals spel 
en hobby activiteiten 
 
PARTICIPATIE  
Deelnemen aan het maatschappelijk leven 
 
PERSOONSFACTOREN  
In de ICF vallen hieronder de individuele kenmerken zoals leeftijd en geslacht  
 
PRODUCTIVITEIT  
Activiteiten die gedaan worden ten behoeve van jezelf, familie, of samenleving door het vervaardigen 
van producten en het verlenen van diensten om gezondheid en welzijn te bevorderen zoals betaalde 
arbeid, huishouden, het volgen van een opleiding. 
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PROGNOSE  
De te verwachte mate van herstel 
 
PREVALENTIE  
Hoeveelheid personen die lijden aan een nader genoemde aandoening 
 
RCT  
Randomized Controlled Trial ; Onderzoeksdesign waarin twee toeval samengestelde vergelijkbare 
groepen met elkaar vergeleken worden 
 
ROLLEN  
Samenspel van verwachtingen en verplichtingen, routines en gewoontes in de wijze waarop een 
individu uiting geeft aan zijn deelname in de maatschappij.  
 
SIGNIFICANT  
Wezenlijk verschil. In wetenschappelijk onderzoek geeft het aan dat een gevonden verschil tussen 
groepen niet op toeval berust.   
 
TAKEN  
Betekenisvolle activiteiten zoals de wijze waarop een persoon koffiezet passend binnen zijn wensen, 
gewoontes en rollen 
 
ZELFREDZAAMHEID  
Activiteiten die gedaan worden om eigen gezondheid en welzijn in relatie tot de omgeving in stand te 
houden zoals de persoonlijke verzorging, gebruik maken van vervoersmiddelen, communiceren.  
 
ZORGKETEN  
Samenwerkingsverband tussen de verschillende schakels in de zorg voor een cliënt.  
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BIJLAGE 7.0  
 
 
AFKORTINGEN LIJST  
 
 
A-ONE  Arnadottir Occupational Therapy ADL Neurobehavioral Evaluation 
 

ACL  Allan Cognitive Levels 
 

ACLS  Allen Cognitive Level Screen 
 

ACS  Activity Card Sort 
 

ADL  Activiteiten van het Dagelijks Leven 
 

AGREE  Appraisal of Guidelines Research and Evaluation 
 

ALV  Algemene Ledenvergadering 
 

AMPS  Assessment of Motor and Process Skills 
 

ARA  Arm Research Action 
 

AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 

CBO  Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO 
 

CIMT  Constraint Induced Movement Therapy 
 

CIZ  Centrum Indicatiestelling Zorg (voormalig Regionaal Indicatie Orgaan, RIO) 
 

CMOP  Canadian Model Occupational Performance 
 

CMT  Contextual Memory Test 
 

COPM  Canadian Occupational Performance Measure 
 

CRA  Caregiver Reaction Assessment 
 

CSI   Caregiver Strain Index  
 

CVA  Cerebro Vasculair Accident 
 

DBC  Diagnose Behandel Combinatie 
 

EBP  Evidence Based Practice  
 

ECE  Expertise Centrum Ergotherapie 
 

EDISSE Evaluation Dutch Integrated Stroke Services Experiments 
 

EEE  Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie 
 

FAT  Frenchay Arm Test 
 

FES  Functionele Electro Stimulatie 
 

HKJ  Hoe Kun Je bereiken dat… 
 

HOW  Handleiding Observatie Wil-subsysteem 
 

ICF   International Classification of Functioning, Disability and Health 
 

LACLS  Large Allen Cognitive Level Screen 
 

MCIT  Modified Constraint Induced Therapy 
 

MOHO  Model Of Human Occupation 
 

NANOT  National Association of Neurological Occupational Therapists 
 

NDT  Neuro Developmental Treatment 
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NESS  Merknaam van de NESS Handmaster 
 

NHPT  Nine Hole Peg Test 
 

NPCF  Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie 
 

NPFS  Neuro Psychologische Functie Stoornissen 
 

NVE  Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie 
 

ONO  Oriënterend Neuro-psychologisch Onderzoek 
 

OPHI  Occupational Performance History Interview 
 

OPHI-II  Occupational Performance History Interview II 
 

OPPM  Occupational Performance Proces Model 
 

OSA  Occupational Self Assessment 
 

PRPP  Perceive Recall Plan and Perform Systeem 
 

RBU  Revalidatie Behandeluren  
 

RCT  Randomised Controlled Trials  
 

RDB  Revalidatie Dag Behandeling 
 

SCQ  Sense of Competence Questionnaire 
 

SHS  Schouder Hand Syndroom 
 

SRB  Self-Rated Burden 
 

SRD  Sympathische Reflexdystrofie 
 

UAT  Utrecht Arm Test 
 

VAS  Visual Analoge Scale 
 

VU  Vrije Universiteit 
 

WHO  World Health Organisation 
 

WMO  Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning 
 

WOK  Werkgroep Onderzoek Kwaliteit 
 

WRI  Worker Role Interview 
 

WVG  Wet Voorzieningen Gehandicapten 
 

ZON  Zorg Onderzoek Nederland 


