
 

Samenvatting 

 

Revalidanten die, ten gevolge van een CVA, beperkingen ondervinden in een arm en hand 

beoordelen het verbeteren van de arm-handfunctie en het kunnen inzetten van de 

aangedane arm-hand in dagelijkse activiteiten als een topprioriteit.  

Hoewel een deel van de revalidanten een bepaalde mate van herstel van de arm- en 

handfunctie ervaart, blijft de niet-inzetbare of beperkt inzetbare hand een belangrijke en 

frequent voorkomende oorzaak van handicap. Wereldwijd zijn inmiddels een aanzienlijke 

hoeveelheid trainingsmethoden en technologische en farmacologische interventies 

ontwikkeld die bedoeld zijn om het herstel van de aangedane arm-hand en de daarmee 

gepaard gaande kwaliteit van leven na een CVA te verbeteren. 

De meeste evaluatiestudies met betrekking tot het beoordelen van de effectiviteit van arm-

handinterventies zijn geprotocolleerd en gericht op een afgebakende populatie waarbij strikte 

inclusiecriteria worden gehanteerd. Dit bemoeilijkt de generalisatie van dergelijk 

trainingsprotocollen naar meer heterogene doelgroepen, zoals revalidanten met 

verschillende niveaus van arm-handfunctie en co-morbiditeit, frequent gezien in de reguliere 

revalidatie. 

 

Evidence-based interventies, gericht op het verbeteren én het behouden van een voldoende 

niveau van arm-handfunctie en arm-handvaardigheid bij patiënten met een gemiddeld tot 

ernstig aangedane arm en hand, zijn schaars. Desalniettemin, eenmaal geassocieerd met 

het vooruitzicht tot enig herstel van de aangedane arm-hand, dienen ook revalidanten met 

een gemiddeld tot ernstig aangedane arm-hand de kans te krijgen om het volledig potentieel 

van de aangedane arm en hand te benutten. Door het toegankelijk maken van arm-hand 

trainingsinterventies voor deze specifieke doelgroep kan het volledig potentieel van arm-

handfunctie en armhandvaardigheid eerder aangesproken worden, binnen de begrensde 

tijdsperiode waarin ook de plasticiteit van het brein optimaal benut kan worden.   



 

CARAS 

De ‘Concise Arm and hand Rehabilitation Approach in Stroke’ (acroniem: CARAS) is 

ontwikkeld met als doel een brede doelgroep van revalidanten met een beperkte arm-

handfunctie ten gevolge van een CVA, optimaal te begeleiden tijdens het revalidatieproces. 

Binnen CARAS staat enerzijds het structureren van interventies, gericht op het behoud of het 

verbeteren van de aangedane arm-hand en anderzijds het implementeren van nieuwe 

trainingsmethodieken, die een bijdrage kunnen leveren aan het bespoedigen van het al dan 

niet partiële herstel van de arm-handfunctie en arm-handvaardigheid, centraal.  

 

Eens verwezen naar CARAS, worden revalidanten, op basis van de ernst van de beperking 

van de aangedane arm en hand, gestratificeerd naar mild, matig of ernstig beperkte 

handfunctie. Vervolgens worden ze toegewezen aan één van de drie trainingsprogramma’s 

in CARAS. 

Patiënten met een ernstig aangedane arm-hand worden verwezen naar het programma 

waarin het verzorgen van de aangedane arm-hand en het voorkomen van complicaties 

centraal staat (programma 1). Revalidanten, gediagnosticeerd met een matig aangedane 

arm-hand worden verwezen naar programma 2, een taak-georiënteerd training programma 

waarin het accent ligt op het leren van grof-motorische grijpvaardigheden. In programma 2 

leren revalidanten de aangedane hand in te zetten als ondersteuning van de niet-aangedane 

arm-hand tijdens het uitvoeren van dagelijkse, veelal bimanuele, activiteiten. Revalidanten 

met een mild aangedane arm-hand doorlopen programma 3, een taak-georiënteerde training 

programma waarin geleerd wordt de aangedane arm-hand vrijwel direct in te zetten tijdens  

het uitvoeren van complexe functionele taken. 

 

CARAS omvat een klinische procedure om de beperkte functionele inzetbaarheid van de 

aangedane arm-hand vast te stellen en vervolgens te trainen. Het structureel toepassen van 

self-efficacy principes ondersteunt patiënten tijdens de training in het tijdig (h)erkennen van 



 

de verbeterde functionele inzetbaarheid van de aangedane arm-hand. De programma’s zijn 

duidelijk beschreven en bestaan uit in tijd afgebakende trainingsperiodes, hetgeen ook het 

implementeren van technologische, therapie-ondersteunende middelen en vernieuwende, 

evidence-based trainingselementen vereenvoudigt. 

 

 

Veranderingen in arm-handfunctie en arm-handvaardigheid 

Nadat CARAS ontwikkeld was en toegepast werd in de kliniek ontstond de vraag in welke 

mate CARAS leidde tot verbetering (of achteruitgang) in arm-handfunctie, arm-

handvaardigheid en de daadwerkelijke inzet van de aangedane arm-hand (als onderdeel van 

arm-handvaardigheid).Tevens was het onduidelijk in welke mate een verandering van arm-

handfunctie en arm-handvaardigheid plaatsvond bij revalidanten met een ernstig, matig of 

een mild aangedane arm-hand, in de sub-acute fase na CVA. Ook bleek niet duidelijk in 

welke mate en op welk moment deze veranderingen optraden en in welke mate de arm-

handfunctie en arm-handvaardigheid verschilde tussen revalidanten met een ernstig, matig 

of mild aangedane arm-hand. Om op deze vragen antwoord te kunnen geven, is een grote 

prospectieve cohort studie opgezet. 

De overgrote meerderheid van revalidanten die de taak-georiënteerde training van CARAS’ 

programma 2 en programma 3 hebben doorlopen, vertoonde een significante verbetering ten 

aanzien van zowel arm-handfunctie als arm-handvaardigheid. De grote meerderheid van 

deze revalidanten behielden dit verbeterde niveau van arm-handfunctie en arm-

handvaardigheid tijdens de post-revalidatiefase. Meeste progressies in arm-handfunctie en 

arm-handvaardigheid werden geobserveerd bij revalidanten met een matig aangedane arm-

hand. Dit betekende dat ook revalidanten die tijdens de aanvang van programma 2 géén 

inzetbare hand hadden toch significant konden verbeteren wat betreft arm-handfunctie en 

arm-handvaardigheid, leidend tot een inzetbare arm-hand. 

 



 

Met betrekking tot de daadwerkelijk inzetbaarheid van de aangedane arm-hand tijdens de 

revalidatieperiode kan worden geconcludeerd dat het overgrote deel van de revalidanten die 

hebben deelgenomen aan programma 2 en programma 3 significant verbeterden met 

betrekking tot zowel de intensiteit als de duur van inzetbaarheid van de aangedane arm en 

hand. Deze resultaten bleven bestaan tijdens de post-revalidatiefase. Tevens bleek dat in de 

mild aangedane groep revalidanten de niet-aangedane arm-hand anderhalf keer meer werd 

ingezet dan de niet-aangedane arm-hand. In revalidanten met een matig aangedane arm-

hand bleek dat de niet-aangedane arm-hand tweeënhalf keer meer werd ingezet vergeleken 

met de aangedane arm-hand.  

 

Van de revalidanten die in de initiële fase van de revalidatie gediagnosticeerd waren met een 

ernstig aangedane arm-hand, vertoonde een minderheid een aanzienlijke verbetering in arm-

handfunctie en arm-handvaardigheid tijdens het revalidatieproces. Vanwege de 

doorgemaakte progressies verwisselden deze revalidanten programma 1 voor het intensieve 

taak-georiënteerde programma 2, met als doel de hand te leren inzetten tijdens de uitvoering 

van dagelijkse taken.   

 

 

Het toepassen van interventies, aanvullend op CARAS 

Bij een aantal revalidanten, waarbij in de initiële fase van de revalidatie nauwelijks tot geen 

handfunctie was vastgesteld, leidde deelname aan arm-hand training tot verbeteringen in 

zowel arm-handfunctie als arm-handvaardigheid. Deze opgedane verbeteringen leidden 

uiteindelijk tot de mogelijkheid om met de aangedane arm-hand grove motorische grijptaken 

uit te voeren, waardoor eenvoudige bimanuele activiteiten uitgevoerd konden worden.  

In het taak-georiënteerde gedeelte van CARAS werden de revalidanten uitgedaagd zelf de 

inzetbaarheid van de aangedane arm-hand te exploreren binnen dagelijkse activiteiten met 

als doel een optimaal leereffect te creëren.  



 

Tijdens de arm-hand therapiesessies leerden revalidanten zo onafhankelijk mogelijk te 

werken en werden ze aangemoedigd om een zo efficiënt mogelijke strategie te leren 

gebruiken, leidend tot een eenvoudige, comfortabele uitvoering van een bepaalde 

vaardigheid of activiteit. 

Om revalidanten te stimuleren om de aangedane arm-hand in een (intensief) arm-

handvaardigheid training regime zo zelfstandig mogelijk in te zetten, dienden zij te worden 

gefaciliteerd in het genereren van voldoende handkracht om een functionele greep 

herhaaldelijk uit te kunnen voeren. De toegevoegde waarde van Abotulinum Toxine A 

(ABoNt-A) en twee niet-geactueerde dynamische handorthesen in het vereenvoudigen van 

zowel het grijpen als het loslaten door de matig tot ernstig aangedane arm-hand, is 

geëvalueerd. Deze drie interventies zijn toegepast in combinatie met programma 2 van 

CARAS.   

 

Revalidanten met een gemiddeld tot ernstig aangedane arm-hand worden, naast het hebben 

van te weinig spierkracht, ook vaak belemmerd door een vorm van spasticiteit, hetgeen de 

progressie in arm-handfunctie of arm-handvaardigheid tijdens de arm-handtraining kan 

hinderen. 

Tijdens de trainingsfase is daarom, afgestemd op de specifieke eigenschappen van de 

revalidant, een spasticiteit regulerende behandeling, i.c. ABoNt-A, toegediend in combinatie 

met programma 2 van CARAS.  

Op groepsniveau kon de toegevoegde waarde van ABoNt-A op arm-handfunctie en arm-

handvaardigheid niet worden bevestigd. Een minderheid van alle revalidanten die aan deze 

studie deelnamen, toonden een significante verbetering in arm-handcapaciteit. De helft van 

de revalidanten liet significante verbeteringen zien met betrekking tot de eigen perceptie van 

de mate van inzetbaarheid van de aangedane arm-hand tijdens de uitvoering van dagelijkse, 

veelal bimanuele activiteiten.  

In de meerderheid van de revalidanten die deelnamen aan de studie werden significante 

verbeteringen met betrekking tot arm-handfunctie geobserveerd. Bij een minderheid van de 



 

revalidanten die deelnamen aan deze studie werden geen additionele effecten van ABoNt-A 

op de arm-handfunctie waargenomen. Revalidanten waarbij enig herstel in het distale 

gedeelte van de arm was geobserveerd alvorens ABoNt-A werd toegepast, hebben, uitgaand 

van de verbeterde arm-handcapaciteit, mogelijkerwijs meer geprofiteerd van de toegevoegde 

waarde van ABoNt-A in vergelijking met de subgroep die nauwelijks tot geen herstel 

vertoonden bij aanvang van deze studie. Het toevoegen van ABoNt-A bovenop de 

gebruikelijke therapie, i.c. CARAS, lijkt een faciliterend effect te hebben gehad op het 

genereren van vrijwillige bewegingen in de aangedane arm-hand die voorheen werden 

verhinderd door de spasticiteit.  

 

In twee onafhankelijke studies is de toegevoegde waarde van twee niet-geactueerde 

dynamische hand ortheses geëvalueerd.   

De eerste studie was gericht op revalidanten in de sub-acute fase waarbij geen handfunctie 

was geobserveerd vóór aanvang van de arm-handtraining. Revalidanten hebben 

deelgenomen aan CARAS’ programma 2, uitgerust met de Saeboglove orthese, een 

elastiek-ondersteunde handorthese, in combinatie met elektrostimulatie. In het merendeel 

van de deelnemers werd een significante verbetering ten aanzien van arm-handcapaciteit 

geobserveerd. Dit niveau werd behouden in de periode na de revalidatie. 

Ook de tweede studie betrof revalidanten met een gemiddeld tot ernstig arm-hand in de sub-

acute fase na CVA die, uitgerust met de Saeboflex, een veer-ondersteunde hand orthese, 

deelnamen aan programma 2 van CARAS. Het merendeel van deze groep ondervond een 

significante verbetering met betrekking tot arm-handcapaciteit. Echter bij slechts de helft van 

de deelnemers werd een significante verbetering waargenomen met betrekking tot hun eigen 

perceptie van de mate van inzetbaarheid van de aangedane arm-hand tijdens de uitvoering 

van dagelijkse, veelal bimanuele activiteiten. Revalidanten bij wie in een vroeg stadium na 

een beroerte weinig tot geen verbeteringen in de aangedane arm-hand was geobserveerd, 

leken meer baat gehad te hebben van de Saeboflex in combinatie met arm-handtraining dan 



 

revalidanten waar in de baselinefase wel duidelijke progressies in arm-handfunctie was 

waargenomen. 

In beide onderzoeken voelden revalidanten zich zeer gemotiveerd om met de orthese te 

werken in combinatie met het intensieve, taakgerichte trainingsprogramma. De mogelijkheid 

om de therapie naar eigen behoefte te kunnen aanpassen, gebaseerd op actuele en 

persoonlijke trainingsdoelen, werd door de deelnemers zeer positief beoordeeld. 

 

Conclusie 

Revalidanten die na het CVA enig vooruitzicht hebben op motorisch herstel van de 

aangedane arm-hand dienen te worden gefaciliteerd om het volledig potentieel van de  

aangedane arm-hand zo snel en zo optimaal mogelijk in te zetten tijdens de dagelijkse 

handelingen, buiten therapeutische situaties.  

CARAS is expliciet ontworpen om taak-georiënteerde training toegankelijk te maken voor 

een brede doelgroep van revalidanten die, ten gevolge van een CVA, een beperkte arm-

handfunctie ondervinden. Ook revalidanten die nauwelijks handfunctie of zelfs geen 

handfunctie hebben, kunnen deelnemen aan CARAS.  

Bij het merendeel van de revalidanten met een mild tot matig aangedane arm-hand leidt de 

training tot een significante verbetering in zowel de arm-handfunctie als de arm-

handvaardigheid. Ook leidt de training veelal tot een verbetering in het uitvoeren van 

betekenisvolle activiteiten in de fase na de revalidatie. Revalidanten met een matig tot 

ernstig aangedane arm-hand hebben in veel gevallen baat bij de ondersteuning door een 

dynamische hand-orthese of bij het toedienen van ABoNt-A ter vermindering van spasticiteit, 

in combinatie met programma 2 van CARAS. Deze combinatie faciliteert het zelfstandig 

kunnen grijpen en loslaten met de aangedane hand en leidt tevens tot een afname van de 

noodzaak voor therapeutische begeleiding. Het toepassen van de handortheses en ABoNt-A 

maakt taak-georiënteerde training toegankelijk voor doelgroepen waarvan in eerste instantie 



 

wordt gedacht dat deze niet zouden kunnen deelnemen aan taak-georiënteerde arm-hand 

training.  

 


