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EENS->STAAN          ONEENS->ZITTEN

Om de dag 1 uur AHF training is voldoende

Als er na 2 weken geen herstel is in de armfunctie, stop ik met 
armtraining. 

Als ik moet kiezen tussen individuele training tov groepstraining, 
verkies ik individuele training. 
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Wat is CARAS? 

• Concise Arm and hand Rehabilitation Approach in Stroke (CARAS)

• Revalidatie van Arm en Hand na centraal neurologisch letsel

• Ontwikkelt door Han Franck, ergotherapeut Adelante, Hoensbroek



Gebaseerd op 3 Pijlers: 

- Intensiteit

- Motivatie

- Efficiëntie

Wat is CARAS? 



Raamwerk waarin:

1. Heterogeniteit populatie stroke survivors

• Begeleiden van vrijwel volledig spectrum centraal 
neurologische arm hand problematiek

• Gedocumenteerd behandelprotocol – 80% passend bij CVA 
populatie

2.Betrokkenheid revalidant

• Van uitzichtloos naar vertrouwen in eigen kunnen 

• Patiënt overziet eigen mogelijkheden en heeft 

overzicht over eigen proces
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3.Taak-georiënteerd programma 

• Eenvoudig klinisch toepasbaar in revalidatie

• Eenduidige terminologie en behandel structuur

4.Implementatie interventies 

• Adapteren op nieuwe ontwikkelingen en meerwaarde toetsen binnen 
de klinisch setting
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• Patiënt heeft inzicht in problemen en is de belangrijkste aandeelhouder

• Trainen en coachen van vaardigheden en betekenisvolle activiteiten is overzichtelijk

• Doelstellingen patiënt zijn leidend (groep 2 en 3)

• Doelstellingen zijn afgeleid van motivatie, actuele functionele mogelijkheden én 
prognose van de arm/hand

• Verzorgen, onderhouden en betrekken van de arm/hand in het dagelijks handelen 

• Fysiotherapeut en ergotherapeut draaien samen de groep

Wat is CARAS? 
Uitgangspunten



Het zijn OPEN GROEPEN

• Inclusie criteria:

• Alle revalidanten die ten gevolge van een CVA of andere vorm van niet-
aangeboren hersenletsel problemen ervaren in het dagelijks leven t.g.v
verminderd of niet-functioneel inzetbare arm en hand
(UAT 0 – 7)

• Medisch stabiel

• Exclusie criteria:

• Revalidanten met ernstige concentratie, begrips- en/of gedragsproblemen 
• Fors vegetatief ontregelde arm en hand 
• (Schouder)pijn waarbij het te volgen beleid niet is vastgesteld
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Utrechtse Arm hand Test: UAT
0. Geen activiteit. Volledig afunctionele arm. 

Observatie: De patiënt 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 pols.
Observatie: het flexiepatroon staat nog op de voorgrond; bij extensie in de elleboog is palmairflexie van 
de pols mogelijk. 

3. Selectiviteit middels extensie pols en maken van vuist.
Observatie: Bij extensie in elleboog is zowel palmair flexie als dorsaal flexie van de opls 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 patiënt kan tevens de vingers spreiden/sluiten, afzonderlijk de vingers bewegen. 
Omvatten en loslaten van Koffer-handvat is mogelijk; cilindergreep/pincetgreep niet.

5. “Cilindergreep”: De patiënt is in staat een beker te omvatten en weer los te laten.

6. “Pincetgreep”: De patiënt 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).

CARAS Praktijk



11

UAT 0-1 UAT 2-3 UAT 4-7

Ernstig Matig Mild

Deel 1

Zorgdragen en preventie

Deel 2

Taak – georienteerd trainingsprogramma

Programma 1 

Niet functioneel inzetbare

arm/ hand 

Programma 2

Grof motorische

grijpvaardigheden

Programma 3

Direct functioneel inzetbare

arm/hand

niveau van beperking van de arm and hand

CARAS

UAT 0-1 UAT 2-3 UAT 4-7

Ernstig Matig Mild

Deel 1

Zorgdragen en preventie

Deel 2

Taak – georienteerd trainingsprogramma

Programma 1 

Niet functioneel inzetbare

arm/ hand 

Programma 2

Grof motorische

grijpvaardigheden

Programma 3

Direct functioneel inzetbare

arm/hand

niveau van beperking van de arm and hand

CARAS

Concise Arm and hand Rehabilitation Approach in Stroke (CARAS) (Franck et al; 

Open Journal of Occupational Therapy, 2015
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Functie
(handkracht, fugl-meyer...)

Capaciteit
(ara, wmft, ..)

Perceived
performance
(abilhand

- Open groep

- 1 : 3

- et/ft   et/ass ft/ass

- max 9

Progressie:

- Behaalde doelen

- Overschrijding 
MCID

1 week

Programma 1 

Programma 2

Programma 3

Programma 2

Programma 3

(3) weken 6 weken 6 weken

EXIT

Assessment
fase

1 week
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groepsverband

Assessment
fase

Assessment
fase

EXIT groepsverband
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Opname week:

• Diagnostiek: gezamenlijk onderzoek van ergotherapeut en fysiotherapeut

• Doel: 

• In kaart brengen van de arm / hand op functieniveau en activiteitenniveau

• Klinimetrie afnemen

• Eigen doelen van de patiënt uitvragen

CARAS Praktijk



CARAS Programma 1

Patiënten met niet functioneel inzetbare arm en hand

• Educatie
• Leren zorgdragen
• Activeren 
• Positioneren 
• Hulpmiddelen
• Cosmetische aspecten
• (Planning zorgdragen post revalidatie) 

UAT

0 – 1
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Educatie

Soepel en pijnvrij oefenen 

Positioneren in diverse uitgangssituaties

Stimulerende oefeningen in lig/zit

Gebruik van hulpmiddelen
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Attitude, Social Norm, Self-Efficacy (ASE) model, Ajzen, 1985

- Zelfvertrouwen versterken
- Bewust kiezen/ overwegen  -
Probleemoplossend werken
- Raadplegen hulpbronnen

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur

CARAS Programma 1



Programma 2

Programma 3

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

2 uur 1 uur 2 uur 1 uur 2 uur

6 weken

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1.5 uur 1 uur 1.5 uur 1 uur 1.5 uur

6 weken
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Start!

Einde

CARAS Programma 2 + 3



(Persoonlijke doelstellingen)



CARAS Programma 2

• Patiënten met een beginnende arm en hand functie

• passief en actief fixeren

• grijpen en gericht verplaatsen

• eenvoudige (bi)manuele activiteiten

• Educatie

• Zorgdragen, positioneren 

• Werken met persoonlijke weekdoelstellingen

UAT

2 – 3
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CARAS Programma 3

• Revalidanten met een functioneel inzetbare arm en hand
• grijpen en gericht verplaatsen

• manipuleren

• complex (bi)manuele activiteiten

• Educatie

• Zorgdragen 

• Werken met persoonlijke weekdoelstellingen

UAT

4 – 7
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Taak-georiënteerde training



CARAS Programma 2 + 3 

Huiswerk bespreken

Persoonlijke doelstelling

Check kwaliteit vaardigheid/activiteit

Oefeningen

Check kwaliteit vaardigheid/activiteit
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Huiswerk opstellen

Maandag!

Vrijdag!



Taakgeoriënteerde training; hoe?

• Meetbaar en haalbaar doel formuleren samen met de patiënt

• Doel op activiteitenniveau stellen

• Observatie van de activiteit die als doel gesteld is

• Analyse van de beweging → klinisch redeneren + ontbrekende factoren

• Voorwaardescheppende oefeningen en oefeningen die specifiek bij de 
(deel)activiteit passen

• Transfer naar het dagelijkse leven



CARAS - onderzoek

• CARAS is niet bewezen beter te zijn dan andere arm/hand benaderingen zoals 
beschreven door andere auteurs (o.a.Winstein, Wallace, McDonnell) 

• CARAS is duidelijke gedefinieerd en/of beschreven als ‘therapy as usual’.

• Er is veel onderzoek gedaan naar patiënten met een ‘betere’ arm/hand.

• Veel onderzoek naar verschillende methodes (bijv. CIMT), maar dit is vaak voor een
specifieke doelgroep. 



• Single-armed Prospective cohort study

• Onderzoek bij Adelante bij een doelgroep van 89 CVA patiënten. Vergelijkbaar met 
de populatie die wij zien in de revalidatiesector.

• 28 patiënten namen deel aan CARAS 1; 28 patiënten namen deel aan CARAS 2 en 
33 patiënten aan CARAS 3.

• 2 vraagstellingen:

• In welke mate veranderen de arm/hand functie en vaardigheden van CVA 
patienten tijdens en na de revalidatiefase na het volgen van ‘therapy as 
usual’ ?

• In welke mate is de verbetering en/of verslechtering gedurende de tijd van 
de arm/hand functie en vaardigheden verschillend tussen de 3 subgroepen?

Onderzoek 2017



Testmomenten





• Alle patiënten verbeterden op AHF en AHSP, zowel tijdens als na revalidatie.

• Een klein percentage ging achteruit in de post-revalidatie fase. 

• CARAS 1 verbeterde weinig qua kracht, maar post-revalidatie werd hier wel een 
toename in gezien. 

• Grootste veranderingen bij de groep CARAS 2 zowel tijdens als post-revalidatie. 

• Het biedt praktische oplossingen gebaseerd op de aanwezigheid van verwachte en 
aanwezige mogelijkheden zodat de therapie beter gericht en op maat gemaakt 
aangeboden wordt. 

• Tevens biedt het instructies om zelfbeoordelings principes toe te passen. 

• Het is mogelijk om systematisch nieuwe technologische of evidence based
trainings principes toe te passen en het effect hiervan te meten. 

Resultaten



Take home message

• Er ligt altijd een hypothese ten grondslag aan het niet adequaat kunnen 
uitvoeren van een activiteit waarbij de aangedane arm en hand ingezet 
wordt

• Het toepassen en arm hand training bij mensen met een centraal 
neurologisch letsel is géén black-box



Nieuwsgierig geworden?

• Mocht je hier meer van willen weten of dit wat voor jouw werksetting 
kan zijn? Vraag gerust. 

• Ga niet pionieren; als je dit op je eigen werkplek wil dan is het advies: 
contact opnemen met Han Franck . 
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h.franck@adelante-zorggroep.nl

Franck, Johan A et al., (2015) "Concise Arm and Hand 
Rehabilitation Approach in Stroke (CARAS): A practical and
evidence-based framework for clinical rehabilitation
management," The Open Journal of Occupational Therapy: Vol. 
3: Iss. 4, Article 10

Changes in arm-hand function and arm-hand skill 
performance in patients after stroke during and after 
rehabilitation. Franck JA, et al., (2017) PLoS ONE 12(6):



Minisymposium 5 Maart 2020
Voorafgaand aan de promotie van Han Franck

• Titel Minsymposium:

Revalidatie van de gemiddeld tot ernstige arm hand na CVA

Tijd: 10.00 – 14.00 uur

• Promotie van Han Franck om 16.00 uur in Maastricht



TOPICS Symposium

• de rationale achter CARAS en uitkomsten van CARAS (Han Franck)

• de shoulder at risk na CVA, een praktische toepassing (Paul 
dobbelsteijn; Han Franck)

• predictie modellen toegepast op het individu (Ruud Selles)

• integriteit van baansystemen gerelateerd aan functionele uitkomsten 
na CVA (A Kaas). 



Dank voor uw aandacht


