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Leerdoelen
• De zorgvrager / CVA-patiënt:

– kan door zijn / haar zorgverleners goed geïnformeerd worden 

over de voor- en nadelen, veiligheid en wijze van 
uitvoering van een (maximale) inspanningstest;

– kan bij toepassing van een  op een (maximale) inspanningstest  

gebaseerd  trainingsprogramma fitter worden en heeft 
daarmee kans  op een beter en sneller te bereiken 
revalidatieresultaat.



Vragen

1. Wat is het belang van bewegen voor CVA-patiënten?

2. Waarom een inspanningstest toepassen bij CVA-patiënten?

3. Hoe veilig een maximale inspanningstest toepassen bij CVA-
patiënten?



Opzet:

• Belang bewegen voor patiënten

• Toepassen bij patiënten / mensen met een beperking

• Take home message



Perspectief:



Casus:

58-jarige patiënt: icva rechter hemisfeer.

Poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) gericht op: 

optimaliseren conditie, balans en spierkracht, om zijn revalidatiedoel (wandelen, 
hardlopen, fietsen) weer zelfstandig uit te kunnen voeren

Beleid: 

- maximale inspanningstest / krachttest + opstellen van een passend 
trainingsprogramma en 

- counseling voor aanhouden actievere leefstijl



Casus:
Pre:

Vermogen: 148 watt

AT: 41 watt 

3,6 Mets

Conclusie: 

- matig inspanningsvermogen,  

- trainingsadvies: 

Trainen rond AT en opbouw 
gedurende 12 weken

Post:

Vermogen: 168 watt

AT: 53 watt 

5,8 mets

Conclusie: 

- Inspanningsvermogen ↑ 

- kan weer wandelen  / fietsen 
(+/- 6 Mets) 



Opzet:

• Belang bewegen (actieve leefstijl) voor patiënten

• Toepassen bij patienten

• Take home message



Wat zegt de wetenschap?
Belang van bewegen: themanummers The Lancet

⚫ Exercise is medicine:

⚫ Goedkoopste therapie

⚫ Overweldigend bewijs

⚫ Algemeen: 

⚫ “meer doden door inactiviteit dan door roken”

⚫ Zitten = nieuwe roken!

⚫ Bewegen  =  panacea



Hoe zit dat bij mensen met een lichamelijke handicap of 
chronische ziekte?

Voordelen bewegen en sportbeoefening ?

• Geestelijk

• Maatschappelijk/sociaal

• Lichamelijk



I. Geestelijk:  Sheppard 1991, Wetterhahn, 2002, Bragaru 2011/2013, Durstine 2016 

• Angst ↓

• Gevoel van neerslachtigheid ↓ / stemming ↑

• Zelfvertrouwen ↑

• Acceptatie ↑ van de handicap



II.Sociaal: McCleary 1990, Yazicioglu 2007 van Lindert 2008, Bragaru 2011/2013, Moore 2016

• Meer onder de mensen

• Actievere houding in de maatschappij

• Verrijking contacten



Lichamelijk: Yazicioglu 2007, Bragaru 2011/2013, Thijssen 2011, Wezenberg 2016)

• Uithoudingsvermogen ↑

• Balans ↑

• Vaatwandconditie ↑ Thijssen, 2011

– Inactief → vaatdoorsnede kleiner!





Dus:
sport en bewegen

is belangrijk:

ook voor mensen met een handicap of chronisch 
aandoening



Opzet:

• Belang bewegen voor patiënten

• Toepassen bij patiënten / mensen met een beperking

• Take home message



Plaats van bewegen en sport in de revalidatie: 

• Middel:
• Sneller en beter herstellen: 

• Fitheid objectiveren en verbeteren

• Fitter blijven: beweeg- en sportadvies:
• Counseling op beweeg- en sportgedrag

• Doel
• Onderdeel van participatie: begeleiding gericht op:

• Waar, welke beweegvorm / sport?



Wat is fitheid?

⚫ Definitie:

⚫ Set  fysiologische variabelen die door training kunnen verbeteren worden 

en bijdragen aan gezondheid en kwaliteit van leven (Durstine, 2016 / ACSM)

⚫ Onderdelen:

⚫ Aeroob en Anaeroob uithoudingsvermogen

⚫ Kracht

⚫ Lenigheid

⚫ Lichaamssamenstelling (BMI)



Maat voor fitheid? Overwegingen

⚫ Fitter: synoniem: meer belastbaar, meer kunnen doen

⚫ Belastbaarheid (wat kun je) ↔ Belasting (wat moet je kunnen)

⚫ Belastbaarheid: testen (maximaal test en krachttesten)

⚫ Belasting: MET: energiekosten per activiteit (Ainsworth 2000)

⚫ 1 MET = ruststofwisseling = 3,5 ml/kg/min

⚫ Normaalwaarden: 

⚫ gezonde referentiepopulatie!

⚫ Dysclaimer! (Blokland / van Schaik)



Bewegen en sport in revalidatieprogramma:
protocollen: gebaseerd op trainingsdoelen

• Brandweer:
• Brandweerlieden: regelmatig trainen / testen

• Duidelijke trainingsdoelen:
• “in staat zijn alle mogelijke taken te vervullen”

• Taken:
• Poes uit boom : 1.8 met

• Gewonde uit auto zagen : 5.0 met

• Iemand uit brandend huis redden : 11.0 met

• Bij patiënten zelfde systematiek 



Systematiek in de revalidatie-praktijk

1. Intake: fitheid in kaart brengen en verbeteren:

– n.a.v. doel patiënt

2. Maximaal test aeroob uithoudingsvermogen  / 

krachttesten

3. Trainingsprogramma en counseling  / Hertest

4. Voortzetten in thuissituatie

– Counseling: vasthouden van actieve leefstijl



• Doel revalidatiegeneeskundige behandeling?

• Screening / risicostratificatie:

– E-form

– Contra-indicaties

1. Intake



• Ervaringen?

• Door wie: bevoegd en bekwaam personeel ( 5 niveaus)

• Waarom testen?

1. Basis voor trainingsprogramma

2. Contra-indicaties?  Veilig?

3. Vertrouwen  patient ↑

4. hertest

• Hoe?

– Goede test setting

– Goede, veilige protocollen

2. Maximale inspanningstest (1600 / jaar)



• Argumenten:

1. Betrouwbare basis voor trainingsprogramma 

2. Contra-indicaties?  Veilig?

3. Vertrouwen  patient

4. Kosten? Financiering

5. Ruimte en apparatuurmogelijkheden

6. Personeel

Maximale inspanningstest ↔submaximaal testen





• Protocol: 

– opbouwend tot maximale inspanning 

– Duur: 6-12 minuten

– Ergometrie setting:

• Loopband, fietsergometer

• Patiënten in een rolstoel: armcrank of rollerbank

• Arm-been ergometrie (Simmelink 2021)

Maximale inspanningstest



Maximale inspanningstest: casus:



• Gebaseerd op intake (drempels / vermogen / etc.)

• Op maat

• Effectief (frequentie/ duur / intensiteit)

• Trainingsvorm naar smaak

3. Trainingen



Zorgpad: voorbeeld

⚫ Frank: kun jij hier het zorgpad inplakken?



Trainingen: casus:



• Geleidelijke overgang:

– Trainen:    →

• Begeleiding in thuissituatie:

– Via huisarts / poh:

• Adviezen: “praatdrempel”

• Verwijzen naar fysiotherapie  of beweegcentrum

– Fysiotherapie 1e lijn of fitnesscentrum

– Specifieke programma’s: Beweegcoach+

– Coaching  / nazorg (4x / jaar) vanuit Revalidatiecentrum

• E-contact

• Terugkomstbijeenkomsten

4. Voortzetten in thuissituatie



• Inzet: maakt het verschil of 2x of 3x  / week wordt getraind?

• Methode: 

– 59 CVA-patiënten (man)

– 9 weken programma

– 2 groepen: 

• 2x /week

• 3x/week

– Trainingsessies per stuk identiek 

• Resultaat:

– Beide groepen vermogen ↑ en vo2max

– Vermogen ↑  3x trainen > 2x trainen

• Conclusie:

– 2x en 3x: effectief

– 3x > 2x 

Effect training
(voorbeeld, unpublished data)



Casus:



Leerdoelen
• De zorgvrager / CVA-patiënt:

– kan door zijn / haar zorgverleners goed geïnformeerd worden 

over de voor- en nadelen, veiligheid en wijze van 
uitvoering van een (maximale) inspanningstest;

– kan bij toepassing van een  op een (maximale) inspanningstest  

gebaseerd  trainingsprogramma fitter worden en heeft 
daarmee kans  op een beter en sneller te bereiken 
revalidatieresultaat.



Vragen

1. Wat is het belang van bewegen voor CVA-patiënten?

2. Waarom een inspanningstest toepassen bij CVA-patiënten?

3. Hoe veilig een maximale inspanningstest toepassen bij CVA-
patiënten?



⚫ Bewegen en sport  = belangrijk: 

⚫ Juist ook bij mensen met een beperking; 

⚫ Middel en doel.

⚫ Testen meerwaarde: !

⚫ Voorkeur voor maximaal testen

⚫ Meer weten?

⚫ Wvbs: vra website

⚫ AIRe: www.airevalidatie.nl

⚫ Informatie?

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/centrumvoorrevalidatie/actieve-

leefstijl/Paginas/default.aspx

http://www.airevalidatie.nl/
https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Afdelingen/centrumvoorrevalidatie/actieve-leefstijl/Paginas/default.aspx


?


