
Observatie           
Wat, hoe, waarom.

Leo Kooijmans

17-01-2018



Leo Kooijmans

Fysiotherapeut, Franciscus locatie 
Gasthuis

Docent neurorevalidatie, NPI



Observatie: wat, hoe, en waarom

• Inleiding

• normaal bewegen

• Het bewegen van de CVA-patiënt

• Analyse van het functioneren 

• Van analyse tot behandeling



• Doel:

– De cursist heeft inzicht hoe je vanuit een 
observatie van de patiënt komt tot een op maat 
gemaakte behandeling



• Hoe zou je bij deze patiënt een 
transfer vanaf het bed naar een stoel 
maken?

• Waarom kies je voor deze transfer?



Inleiding

• CVA patiënt: ervaring?

– Makkelijke of moeilijke groep patiënten?

– Benadering?

– Hulpbehoeftig?

• Wat valt op aan het bewegen?



Conclusie

• Moeilijke groep

• Veel verschillen tussen patiënten
– Wel/geen cognitieve veranderingen

• Problemen met bewegen

• Reactiesnelheid

• Totaal aangedaan



Normaal bewegen

• We gaan vooral kijken naar het bewegen van 
gezonde persoon als leidraad om het bewegen 
van de CVA-patiënt te kunnen analyseren.

• Van hieruit kunnen we tot een gerichte 
benadering van de patiënt komen.



Praktijkvoorbeeld normaal bewegen

– Zitten en opstaan

– Omrollen

– Gaan zitten

– Lopen

– etc



Normaal bewegen

Algemene kenmerken:

• Variatie

• Doelgericht

• Efficiënt

• Souplesse ( coördinatie en selectiviteit)

•



• Wat kan het normale bewegen beïnvloeden?

Of:

• Waar is het normale bewegen afhankelijk van?



Normaal bewegen

• Persoonskenmerken

• Taakkenmerken

• Omgevingskenmerken



Normaal bewegen

• Persoonskenmerken:

– Leeftijd

• reactievermogen

• gewrichten, TKP

– Geslacht

• souplesse

• kracht



Normaal bewegen

• Persoonskenmerken:
– Beroep/bewegingservaring
• voetballer
• ober

– Communicatie
• Allochtoon

– Lichaamsbouw
– Emoties



Normaal bewegen

• Taakkenmerken:

– Bekende/ onbekende taak

– Open/ gesloten taak

– Enkele / dubbeltaak



Normaal bewegen

• Omgevingskenmerken:

– Ondergrond

– Ruimte (Druk/ rustig)

– Situatiegebonden ( badkamer – wassen)



Normaal bewegen

• Voorwaarden:
– Kracht

– Gevoel

– Waarneming

– Tonus

– Mobiliteit



Bewegen van de CVA-patiënt

• Motorische stoornissen

• Sensorische stoornissen

• Cognitieve stoornissen

• Communicatieve stoornissen

• Veranderingen in emotie en gedrag



Bewegen van de CVA-patiënt

• Motorische stoornissen

• Sensorische stoornissen

– Cognitieve stoornissen (Ergotherapie)

– Communicatieve stoornissen (Logopedie)

– Veranderingen in emotie en gedrag (Ergotherapie)



Bewegen van de CVA-patiënt

• Noem enkele kenmerken van het bewegen 
van de CVA-patiënt? 

Of :

• Wat valt je op aan het bewegen van de CVA-
patiënt?   



Bewegen van de CVA-patiënt

• Algemene kenmerken:

– Niet soepel

– Niet gevarieerd

– Niet doelgericht

– Kost veel energie

– Slecht afgestemd op de omgeving



Bewegen van de CVA-patiënt

• Motorische stoornissen

– Tonus

• Verhoogd-hypertoon
– Spasmen

– Synergie

– Totaalpatroon

• Verlaagd-hypotoon



Bewegen van de CVA-patiënt

• Sensorische stoornissen

– Verminderd gevoel

– Waarnemen ( zien, horen,voelen,….



Hoe ga je behandelen/benaderen?

• Waar hangt dit vanaf?

• Wat bepaalt jouw manier van benaderen?
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Richtlijnen

• Op nivo van de patiënt 

• Zo snel mogelijk starten

• Intensief

• functioneel



Richtlijnen

• 3.15 Geadviseerd wordt om nuttige en voor 
de patiënt relevante zelf gekozen taken te 
gebruiken waardoor de motivatie om te 
oefenen groter wordt. (C) 



Analyse van het functioneren

• Wat is het nivo van functioneren?

• Hoe wordt de beweging uitgevoerd?

• Waarom wordt de beweging uitgevoerd, zoals 
die wordt uitgevoerd?



Analyse van het functioneren
Wat

• Hoe bepalen we het nivo?

– Hulpvraag

– Kijken naar basisvaardigheden

– Wat kan de patiënt wel uitvoeren,

– Wat  kan de patiënt net niet uitvoeren, welke hulp 
is nodig

– Wat is de mate van rompbalans



Mate van rompbalans

• Slechte rompbalans

• Matige rompbalans

• Goede rompbalans



Slechte rompbalans

• Patiënt kan niet ongesteund blijven zitten 
zonder om te vallen.

• Patiënt heeft continue ondersteuning nodig



Matige rompbalans

• Patiënt kan blijven zitten als hij de aandacht 
erbij kan houden

• Patiënt zal balans verliezen als hij een 
activiteit gaat uitvoeren



Goede rompbalans

• Patiënt kan blijven zitten en tegelijkertijd een 
activiteit uitvoeren



Wijze van uitvoeren
Hoe

• Hoe voert de patiënt de beweging uit?

– Is het veilig?

– Is het aangepast aan de omgeving?

– Is het aangepast aan de beperkingen ?

– Is het een adequate manier van bewegen?

– Waar wijkt het af van de normale motoriek?



Analyse van het functioneren
Waarom

• Vb

– Hypertonie

– Hypotonie

– Sensibiliteit

– Evenwicht

– Kracht

– Cognitie



Van analyse naar behandeling

• Verzorgen veranderen in revalideren

– Op  nivo van de patiënt

– Pas hulp bieden daar en wanneer nodig

– Aandacht voor aangedane zijde

– Veel oefenmomenten aanbieden



Richtlijnen 

• 2.1 De verpleegkundige dient een belangrijk 
lid te zijn van het revalidatieteam, dat in staat 
is belangrijke informatie in te brengen in het 
MDO over de situatie van de patiënt m.b.t. de 
activiteiten van het dagelijks leven (D)



Richtlijnen

• Op nivo van de patiënt

• Zo snel mogelijk starten

• Intensief 

• functioneel



Zo snel mogelijk

• 2.3 Het wordt als standaard beschouwd de 
patiënt als hij medisch stabiel is, zo snel 
mogelijk te mobiliseren. Het is niet aan te 
geven op welke dag precies gestart kan 
worden. (A)



Intensief

• 2.20 Het is aan te bevelen de patiënt zo veel 
mogelijk gelegenheid te geven en te 
stimuleren vaardigheden te oefenen die van 
belang zijn in het dagelijks functioneren ( in 
overleg met andere disciplines). (A)



functioneel

• 3.22 Het is aan te bevelen het opstaan uit een 
stoel functioneel te oefenen, een aantal keren 
per dag, als onderdeel van de dagelijkse zorg 
onder verschillende condities, oplopend in 
moeilijkheid, door variatie met verschillende 
stoelen en stand van de voeten (A)



functioneel

• 3.32 Het is sterk aan te bevelen dat 
verpleegkundigen in overleg met de 
fysiotherapeut het lopen oefenen ingebed in 
het ritme van de zorg mits een veilige situatie 
wordt gecreëerd. (A)



Richtlijnen

• 3.14 Het wordt aanbevolen het reiken naar 
voorwerpen te stimuleren, waarbij 
voorwerpen iets verder weg kunnen worden 
gezet dan de armlengte (A)



Vragen?



• Overige richtlijnen



Richtlijnen 

• 3.27 Het in zinvol dat verpleegkundigen 
patiënten assisteren met herhaaldelijk 
oefenen in natuurlijke situaties met alledaagse 
taken, zoals tandenpoetsen en bladzijden 
omslaan, waarbij gestimuleerd wordt beide 
armen /handen  te gebruiken. (D)



Richtlijnen

• 3.7 Positie in bed en in zit op een stoel

• Veranderen van lighouding en zithouding kan zo veel 
mogelijk door de patiënt zelf worden uitgevoerd, 
waarbij de verpleegkundige erop moet letten dat de 
paretische arm en been worden meebewogen. De 
verpleegkundige kan dit met de patiënt oefenen in 
overleg met de fysiotherapeut. ( D )



Richtlijnen

• 4.2 Het is aangetoond dat het verplaatsen 
(transfer) van een patiënt een groot risico 
vormt voor een valincident (A)



Richtlijnen

• 4.13 Het is aangetoond dat er een relatie is 
tussen het geloof in eigen kunnen om de 
balans te handhaven en vallen (A)



Richtlijnen

• 4.17 Het is aannemelijk dat het oefenen van 
het gaan staan met symmetrische belasting 
van beide benen het aantal valincidenten 
vermindert.(B)


