
225

 < NEDERlANDs TIjDsCHRIfT VOOR REVAlIDATIEgENEEskUNDE DECEmbER 2016

> ACTUEElSAVE THE DATE
Joint congress of

DCRM, BNF-PRM and the RBSPRM

Royal Belgian Society of PRMBaltic and North Sea Forum on PRM

9 and 10 November 2017
MECC Maastricht The Netherlands

M
o
vi

ng
ah

ea
d

to
ward

s partic
ipation

adv voorzijde 2017.qxp_Opmaak 1  12-12-16  23:28  Pagina 1

achteRgRond

Een meta-analyse uit 2015 heeft het effect van 

beweegprogramma’s en medicatie op mortaliteit 

van onder andere CVA-patiënten vergeleken. Hier-

uit bleek dat lichamelijke activiteit potentieel een 

minstens zo groot effect heeft op het verminderen 

van mortaliteit als anticoagulantia en trombocyten-

aggregatieremmers bij CVA-patiënten.1 Lichamelijke 

activiteit gaat gepaard met een verlaging van de 

diastolische bloeddruk,2 een verhoging van HDL cho-

lesterol,3 een afname van plasma fibrinogeen concen-

tratie en trombocytenaggregatie,4 een verhoging van 

de insuline sensitiviteit5 en faciliteert gewichtsverlies 

of gewichtsbehoud.6 En toch wordt lichamelijke 

activiteit als medicijn weinig voorgeschreven bij CVA-

patiënten. 

Dat zou anders moeten, zeker nu er steeds meer 

bekend is over het positieve effect van lichamelijk 

actief zijn op diverse veelvoorkomende beperkingen 

na CVA, zoals cognitie, loopsnelheid, balans, spier-

kracht, mobiliteit, vermoeidheid en armfunctie. Ook 

kan voldoende lichamelijke activiteit voorkomen dat 

CVA-patiënten in een vicieuze cirkel van deconditio-

nering terechtkomen (zie figuur 1).7 Al met al zijn de 

effecten van bewegen op secundaire complicaties en 

recidiefkans bij CVA aanzienlijk.8 Meer aandacht voor 

bewegen zou langetermijnuitkomsten na CVA kunnen 

verbeteren. Helaas krijgt bewegen na een CVA nog 

weinig aandacht binnen de medische opleiding, van 

artsen en van de politiek. Een kijk in de keuken in 

Schotland, waar lichamelijke activiteit van oudsher 

hoog in het vaandel staat, biedt wellicht inspiratie en 

ideeën om de situatie in Nederland te verbeteren.

hoe WoRdt lichaMelijk actief zijn in  
schotland BevoRdeRd?
De National Health Service (NHS) in Schotland zette 

eind jaren 90 al in op het bevorderen van lichamelijke 

activiteit. Uit de Scottish Health Survey in 1998 bleek 
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 > Figuur 1: Overzicht invloed lichamelijke activiteit 

op de risicofactoren en gevolgen van een CVA. Een 

vinkje betekent dat lichamelijke activiteit hier een 

positieve invloed op heeft volgens de literatuur, een 

vraagteken betekent dat er aanwijzingen zijn dat er 

een positieve rol is, maar dit nog niet 100% hard is 

gemaakt.7
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een aanzienlijk deel van de Schotse bevolking de 

norm voor lichamelijke activiteit, 5x per week mini-

maal 30 minuten lichamelijke activiteit van matige 

intensiteit, niet te halen. Met name onder ouderen en 

vrouwen lag dit percentage schrikbarend laag: maar 

liefst 92% van de vrouwen tussen de 65-74 jaar vol-

deed niet aan de norm. In 2000 werden in Nederland 

vergelijkbare cijfers geconstateerd, waarbij 91,2% 

van de Nederlanders ouder dan 65 jaar niet aan de 

fitnorm (3 keer per week minstens 20 minuten zwaar 

intensief bewegen) voldeed.9

Vanwege deze cijfers en het toenemende weten-

schappelijke bewijs over het belang van lichamelijke 

activiteit, besloot de NHS in 2001 een physical 

activity taskforce op te richten. Hiermee trachtte de 

NHS de financiële en medische gevolgen van licha-

melijke inactiviteit in kaart te brengen en lichamelijke 

activiteit te bevorderen onder zorgverleners en de 

bevolking. Uit berekeningen in 2002 bleek dat licha-

melijke inactiviteit de Schotse NHS dat jaar zo’n 1.06 

miljard pond had gekost en dat 35.000 overlijdens in 

dat jaar voorkomen hadden kunnen worden indien de 

norm van lichamelijke activiteit behaald was. Daar-

naast concludeerde de physical activity taskforce dat 

er jaarlijks 85.2 miljoen pond bespaard kon worden 

indien lichamelijke inactiviteit onder de bevolking 

met 1% zou kunnen worden teruggedrongen.

In 2003 startte de Schotse overheid de nationale 

campagne Let’s make Scotland more active,10 waarin 

het doel werd gesteld om 50% van de volwassenen 

en 80% van de kinderen de norm voor lichamelijke 

activiteit te laten halen in 2022. Om dit doel te beha-

len pompte de overheid de afgelopen jaren jaarlijks 

enkele miljoenen in het bevorderen van lichamelijke 

activiteit onder de Schotse bevolking. Dit heeft onder 

andere geleid tot een enorme boost van wetenschap-

pelijk onderzoek op het gebied van lichamelijke 

activiteit na CVA.11,12 In de kliniek vertaalt dit zich 

in een toegenomen awareness over het belang van 

lichamelijk actief zijn na CVA onder zorgverleners en 

patiënten. De ontwikkeling van diverse beweegpro-

gramma’s waren het gevolg, waarvan de twee belang-

rijkste (uit Edinburgh en Glasgow) nader toegelicht 

zullen worden.

BeWeegpRogRaMMa’s in schotland

Exercise after stroke - Edinburgh

Dit programma bestaat uit een CVA-specifiek 

beweegprogramma van 14 weken, gevolgd door een 

niet CVA-specifiek programma voor onbeperkte tijd. 

Patiënten in de regio Edinburgh kunnen via dit pro-

gramma in 1 van de 31 aangesloten bewegingscentra 

onder begeleiding van een niveau 4 fitnessinstruc-

teur (opgeleid om CVA-patiënten te kunnen bege-

leiden13) circuit training volgen voor 2,90 pond per 

les. Verwijzers zijn met name zorgverleners van de 

stroke-unit in het academisch ziekenhuis, community 

treatment centres (‘eerstelijns’ revalidatiecentra), 

CVA-verpleegkundigen en huisartsen. Om in aanmer-

king te komen voor het programma dienen patiënten 

een bepaalde mate van zelfstandigheid te hebben 

(vijf meter kunnen lopen met of zonder loophulp-

middelen, zelfstandig of onder supervisie) en geen 

contra-indicaties voor bewegen te hebben (met name 

geen ernstige cardiale problematiek). De patiënt 

tekent dan ook voor aanvang van het programma een 

toestemmingsformulier voor gegevensuitwisseling 

met de huisarts. 

Vitality – glasgow

In Glasgow is gekozen voor een generiek bewegings-

programma voor diverse chronische aandoeningen 

die baat hebben bij lichamelijke activiteit. Dit pro-

gramma is ontworpen in 1996 om een kosteneffectie-

ve service te bieden aan een populatie met een hoge 

comorbiditeit. Deze opzet dient nu als voorbeeld in 

de meer recente aanbevelingen van het Person-cen-

tred Activities for people with Respiratory, Cardiac 

and Stroke conditions (PARCS) project,14 waarin 

geadviseerd wordt bewegingsprogramma’s voor 

cardiale aandoeningen, pulmonale aandoeningen en 

CVA te bundelen om de capaciteit en toegankelijkheid 

in de regio te kunnen vergroten. Dit 12 maanden du-

rende programma, waarin ook een-op-eenbegeleiding 

wordt geboden voor gedrags- en leefstijlverandering, 

is minder CVA-specifiek dan het aanbod in Edinburgh, 

maar verder vergelijkbaar in opzet.

nedeRlandse situatie

Ondanks dat lichamelijke activiteit wel uitgevraagd 

wordt bij Cardiovasculair Risicomanagement wordt 

bewegen niet altijd meegenomen in het behandel-

beleid en is er in tegenstelling tot Schotland ook 

vanuit de overheid nog weinig aandacht voor het 

bevorderen van een actieve levensstijl. Er bestaan 

wel poliklinische beweegprogramma’s in ziekenhuizen 

en revalidatiecentra, maar dit betreffen kortdurende 

beweegprogramma’s die geen vervolg krijgen in de 

eigen regio. De patiënt heeft de mogelijkheid om 

onder begeleiding van een eerstelijns fysiotherapeut 

te blijven bewegen, maar dit is een dure oplossing die 

vaak niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. 

Sinds 2014 is er een nieuw initiatief, genaamd Meet 

me @ the Gym. 

De Edwin van der Sar Foundation en De Hersen-

stichting hebben de handen in één geslagen en in 

samenwerking met Fit!Vak het beweegprogramma 

Meet me @ the Gym opgezet. Dit programma richt 

zich op patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. 
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Inmiddels zijn er landelijk al 85 sport- en fitnesscen-

tra aangesloten. Deze centra hebben instructeurs 

laten opleiden tot bewegingsdeskundigen voor deze 

doelgroep. Meet me @ the Gym staat nog in de kin-

derschoenen, en wij kunnen in Nederland veel leren 

van de ervaringen, kennis en kunde die Schotland de 

afgelopen decennia heeft opgedaan in de implemen-

tatie van eerste- en nuldelijnsbeweegprogramma’s 

voor CVA-patiënten.

uitdagingen

Schotland en Nederland kennen grotendeels de-

zelfde uitdagingen in het kader van het bevorderen 

van lichamelijke activiteit onder CVA-patiënten. De 

Schotse overheidscampagne in 2001 over het belang 

van lichamelijke activiteit heeft de ontwikkelingen 

destijds in een stroomversnelling gebracht, waardoor 

in Schotland initiatieven zoals Meet me @ the Gym 

eerder van de grond zijn gekomen. Een sedentaire 

leefstijl, vaak al aanwezig voor het CVA maar ook een 

veelvoorkomend gevolg van een CVA, gaat gepaard 

met diverse gezondheidsrisico’s.15 Lichamelijke inac-

tiviteit is dan ook in veel opzichten het nieuwe roken. 

Aandacht vragen voor de risico’s van lichamelijke in-

activiteit na CVA, zoals eerder ook bewerkstelligd bij 

de succesvolle anti-rook campagnes, biedt potentieel 

aanzienlijke gezondheidswinst en kostenbesparing.

Alle zorgverleners dienen dan ook het belang in te 

zien van lichamelijke activiteit na CVA. Dit begint 

in de opleiding van (toekomstige) artsen. Helaas 

heeft het principe exercise is medicine, ondanks alle 

evidentie, nog geen poot aan de grond gekregen in 

de diverse medische curricula. Door de onwetend-

heid onder artsen over het belang van lichamelijke 

activiteit en de gevaren van inactiviteit kunnen zij 

patiënten niet juist informeren en motiveren. Net 

als andere erkende risicofactoren van een CVA, zou 

lichamelijke activiteit periodiek ter sprake moeten 

komen tijdens het spreekuur bij de (huis)arts.

take hoMe Message

De rol van de curatieve zorg middels tabletten en 

operaties is volop geaccepteerd en ingeburgerd. 

Maar de rol van lichamelijke activiteit als preventie, 

maar zeker ook als behandeling is ernstig onder-

gewaardeerd. Nederlandse artsen slaan in hun 

behandeling vaak de eerste stap van de vele richtlij-

nen (het beweegadvies) over en grijpen direct naar 

medicijnen. Beweging helpt veel klachten voorkomen, 

maar ook genezen! Lichamelijke activiteit kan gezien 

worden als een effectief en bovendien ook nog eens 

goedkoop medicijn. Het krijgt helaas nog niet de 

aandacht van Nederlandse artsen die het verdient. 

Exercise is medicine? In potentie is exercise more 

than medicine, aangezien beweegprogramma’s na 

CVA naast gezondheidswinst ook veel psychosociale 

voordelen bieden!16 In de ontwikkeling van dergelijke 

beweegprogramma’s dient Schotland als uitstekend 

voorbeeld, aangezien zij al decennialange ervaring 

hebben met diverse beweegprogramma’s na CVA. We 

hoeven het wiel dan ook niet opnieuw uit te vinden, 

maar we (artsen, beleidsmakers, politiek, revalida-

tieteams, etc.) moeten er wel samen de schouders 

onder zetten om het wiel te laten draaien!
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