
Virtual reality: wat vindt de patiënt?

Achtergrond

Na een beroerte geven veel mensen problemen aan met

het lopen buitenshuis. Zij ervaren moeilijkheden met

het lopen over oneffen ondergronden, het lopen van

verre afstanden, het lopen in een drukke omgeving en

het uitvoeren van extra taken tijdens het lopen.

Hierdoor worden mensen beperkt bij het uitvoeren van

activiteiten in het dagelijks leven zoals bij het

boodschappen doen, uitvoeren van hobby’s en de

terugkeer naar werk.

De ViRTAS (Virtual Reality Training After Stroke) studie

onderzoekt het effect van looptraining in een virtuele

omgeving op loopvaardigheid en participatie bij

mensen na een CVA.

Doel

Het evalueren van de patiëntervaringen met het volgen

van looptraining in een virtuele omgeving na een CVA.
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Patiëntervaringen

• Dhr. J.: ‘Als ik mijn balans dreig kwijt te

raken, heb ik geen angst meer om te vallen.

Ik kan me nu goed corrigeren. Dat is ook door

de training op de GRAIL gekomen.’

• Dhr. K.: ‘Je merkt op de GRAIL pas echt waar

je zwakheden in het houden van balans

liggen omdat je wordt uitgedaagd door

plotselinge bewegingen van de loopband.’

• Dhr. L.: ‘Ik heb van de therapie genoten en

vond het erg plezierig. Ik ga uitdagingen in

het lopen nu niet meer uit de weg.’

• Dhr. J.: ‘Mijn coördinatie is verbeterd. Ik kan

nu bijvoorbeeld met twee kopjes in mijn

handen lopen.’

• Mevr. M.: ‘Vooral mijn balans wordt nu goed

geoefend op de GRAIL. Verder ook mijn

loopsnelheid en dat ik wat langer kan lopen.

Dat ervaar ik als positief!’

• Dhr. J.: ‘Het lopen gaat allemaal veel

makkelijker. Zoals de coördinatie van mijn

linker- en rechterarm tijdens het lopen,

dingen pakken en het traplopen.’

• Mevr. C.: ‘Met de training op de GRAIL heb ik

mijn angst om alleen buiten te lopen

overwonnen. Ik durf nu stoepjes en drempels

te nemen en zelfs de roltrap te gebruiken. Ik

kan weer alleen winkelen!’

Methode

•Doelgroep: zelfstandig wonende patiënten binnen 6

maanden na een CVA met beperkingen in

loopvaardigheid.

•Interventie: looptraining in een virtuele omgeving: 12

trainingssessies (2x/week 30 min) op de Gait Real-time

Analysis Interactive Lab (GRAIL).

•Evaluatie: een-op-een semigestructureerde interviews

na het beëindigen van de trainingsinterventie.


