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in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ALS Centrum Nederland. Het ALS
Centrum Nederland heeft als doel om de diagnostiek, zorg en therapie voor mensen met
ALS in Nederland te optimaliseren/verbeteren en kennis en ervaring over ALS te verspreiden.

Inleiding
Deze richtlijn beschrijft het diagnostisch en therapeutisch proces bij patiënten met ALS. In
de Methode zijn de gemaakte keuzes uiteengezet en onderbouwd. Deze richtlijn is tot
stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van het ALS Centrum Nederland en de
Stichting ALS.
De methodische en inhoudelijke onderbouwing van de praktijkrichtlijn is terug te vinden in
de delen Inleiding en Methode.

Afbakening van de richtlijn
De richtlijn is gericht op het behandelen en begeleiden van patiënten met ALS. De richtlijn
is niet automatisch toepasbaar voor anderen neuromusculaire aandoeningen. Wel is het
zo dat veel onderdelen van deze richtlijn toepasbaar zijn in de diagnostiek en behandeling van patiënten met Progressieve Spinale Musculaire Atrofie (PSMA).

Doelgroep
De richtlijn is, ongeacht de werksetting, toepasbaar voor iedere ergotherapeut. De richtlijn
adviseert verwijzers over de indicatiestelling en de mogelijkheden van ergotherapeutische
behandeling bij ALS. Daarnaast is de richtlijn informatief voor andere zorgverleners waarmee de ergotherapeut samenwerkt.
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Pathogenese
ALS is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel.
ALS leidt tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp doordat
de motorische zenuwcellen (motorische voorhoorn) in het ruggenmerg, de hersenstam en
de hersenen langzaam afsterven. De aandoening karakteriseert zich naast de genoemde
zwakte door atrofie en fasciculaties ten gevolge van perifere schade en hyperreflexie,
pseudobulbaire symptomen (dwanglachen en -huilen) en soms ook spasticiteit ten gevolge van de centrale schade.
ALS kan bij iedereen op volwassen leeftijd ontstaan. Het begin is sluipend en start met
spierzwakte in een hand of voet of met onduidelijk spreken en af en toe verslikken. De
zwakte neemt toe en breidt zich uit.
Bij sommige patiënten is er sprake van een combinatie van ALS met frontotemporale dementie (FTD). Naar schatting komt bij ongeveer 30-50% van de ALS patiënten cognitieve
stoornissen voor.
De algemene opvatting rondom de ontstaanswijze van ALS is dat het een zogenaamde multi2
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Epidemiologie
Uit recent onderzoek in verschillende landen blijkt dat de incidentie van ALS ongeveer 2-3
per 100.000 patiënten bedraagt (ALS Centrum Nederland). Dit houdt in dat elk jaar bij ongeveer 300-450 mensen in Nederland de diagnose ALS wordt gesteld. In Nederland is
ALS een relatief onbekende ziekte. Het aantal nieuwe patiënten per jaar bij wie de diagnose ALS gesteld wordt is vergelijkbaar met veel andere chronische neurologische
ziekten zoals
Multipele Sclerose. De prevalentie is ongeveer 1000-1500 patiënten. De ziekte treft meer
mannen dan vrouwen. Ieder jaar sterven er ongeveer 350 patiënten aan de ziekte.

Gevolgen van ALS
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In Figuur 1 geeft aan de hand van de referentie classificatie van de World Health Organization (WHO) de “International Classification of Functioning, Disability and Health” (ICF)
(WHO 2001) een overzicht van de gezondheidsproblemen die samengaan met ALS en de
factoren die deze problemen kunnen beïnvloeden. Iemands gezondheid is met behulp
van de ICF te karakteriseren in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie. Gezondheid wordt beschreven vanuit lichamelijk, individueel en maatschappelijk perspectief.
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factoriële ziekte is. Er bestaan sterke vermoedens dat afwijkingen in verschillende genen
(onderdeel van het totale DNA) samen met omgevingsfactoren tot de ziekte kunnen leiden.
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Externe factoren (bevorderend en belemmerend), zoals
Ondersteuning door middel van producten en technologie;
onder andere ademhalingsondersteuning, PEG/PRG sonde,
hulpmiddelen en aanpassingen, medicatie.
Relaties, attitudes van omgeving en benaderingswijze.
Woon-, werk- en leefomstandigheden.
Wet- en regelgeving.

Persoonlijke factoren (bevorderend en belemmerend), zoals
Leeftijd, comorbiditeit, persoonlijkheid, sociaal culturele achtergrond, waarden, levensgewoonten, levensstijl, beroep, lichamelijke conditie, interesses, attitude, copinggedrag,
ervaringen.

Figuur 1. Gevolgen van ALS volgens de ICF-classificatie
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Amyotrofische Laterale Sclerose ICD-10: G12.2

Stoornissen in mentale functies
Een betrouwbare schatting van het voorkomen van cognitieve stoornissen bij patiënten
met ALS is niet voorhanden vanwege methodologische tekortkomingen van het tot op heden
gepubliceerde wetenschappelijk onderzoek. In de beschikbare studies worden veelal subklinische cognitieve stoornissen bij 30-50% van patiënten met ALS gevonden (Raaphorst
2010). Van de patiënten met ALS met cognitieve stoornissen vertoont een klein deel dusdanige gedrags- en karakterveranderingen, dat de diagnose ALS in combinatie met frontotemporale dementie (FTD) kan worden gesteld. De gedragsveranderingen bestaan o.a. uit
apathie, initiatiefverlies, gebrek aan ziekte-inzicht, repetitieve gedragingen en ontremming.
Het grootste gedeelte van patiënten met ALS met cognitieve stoornissen voldoet niet aan de
criteria voor de diagnose ALS-FTD en heeft in lichte mate cognitieve stoornissen.
Pijnklachten
Veel patiënten met ALS hebben pijnklachten van het bewegingsapparaat ten gevolge van
atrofie en verandering in spiertonus (bijvoorbeeld met als gevolg capsulitis van de schouder; frozen shoulder). Surmenage ontstaat ten gevolge van compenserende houdingen
en activiteiten bij verminderde spierkracht. Drukplekken leveren ook pijnklachten op.
Stoornissen in stem en spraak
Problemen bij spreken ontstaan door een combinatie van verlaagde vitale capaciteit (waardoor de ademsteun en het stemvolume afneemt) en dysatrie ten gevolge van zwakte
en/of spasticiteit van de orofaryngeale spieren.
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Stoornissen van het ademhalingsstelsel, zwakte van de ademhalingsspieren en
nachtelijke hypoventilatie
Geleidelijk ontstaat bij alle patiënten zwakte van de ademhalingsspieren wat uiteindelijk
leidt tot respiratoire insufficiëntie. De afname van kracht van de ademhalingsmusculatuur
leidt tot het onvermogen om de luchtwegen doorgankelijk te houden en de alveolaire
ruimte te ventileren.
Symptomen van nachtelijke hypoventilatie zijn: dyspnoe, onrustige, weinig ontspannende
slaap, ochtendhoofdpijn, slechte concentratie en geheugen, slaapzucht, vermoeidheid en
gewichtsverlies.
Stoornissen van het spijsverteringsstelsel
• Slikstoornissen (dysfagie).
Zwakte van de bulbaire spieren gaat gepaard met dysfunctie van de kaken, lippen, tong,
het gehemelte en de farynx. Eveneens is er sprake van een inadequate slikreflex en
beperkte heffing van de larynx en kanteling van het cricoïd tijdens het slikken. Symptomen van dysfagie zijn: veel hoesten tijdens eten en drinken, recidiverende luchtweginfecties, veranderde stem na slikken, langere maaltijdduur, vermoeidheid tijdens en na
maaltijden en gewichtverlies.
5
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Stoornissen in functies

• Gewichtsverlies
Gewichtsverlies ontstaat door verlies van spiermassa en verminderde vocht- en voedselintake.
• Vertering
Als gevolg van immobiliteit, verminderde inname van vocht en voedsel ontstaat bij circa
53% van de patiënten obstipatie.
Stoornissen van het bewegingssysteem
• Spierzwakte en atrofie
- Meestal beginnen spierzwakte en atrofie plaatselijk in een arm of een been of in de
spieren van de mond-keelholte. Ook globale zwakte en atrofie komen voor, in veruit
de meeste gevallen zijn de verschijnselen echter asymmetrisch.
- Bij 1% van de patiënten begint de zwakte in de ademhalingsspieren, met kortademigheid als eerste symptoom. Zwakte en atrofie zijn geleidelijk progressief waarbij de snelheid van achteruitgang in kracht opvallend gelijkmatig is. De spierzwakte uit zich
allereerst in een verminderd spieruithoudingsvermogen. Uiteindelijk kunnen alle dwarsgestreepte spieren aangedaan zijn met uitzondering van de uitwendige oogspieren.
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• Spierkrampen, fasciculaties en spasticiteit
- Spierkrampen en fasciculaties zijn veelal de eerste verschijnselen van ALS en worden
veroorzaakt door schade aan de motorische voorhoorncellen. Spierkrampen treden
vaak ‘s nachts op en kunnen zeer pijnlijk zijn. Bij ALS treden de krampen op in de
handen en armen maar ook in de hals, kaken, tong en mondbodem.
- Fasciculaties zijn kleine spiertrillingen onder de huid die verspringen en niet ritmisch zijn.
Bij patiënten met ALS kunnen fasciculaties soms één van de eerste symptomen zijn.
- Spasticiteit in de ledematen kan de oorzaak zijn van veel ongemak. Het functioneren
wordt vaak negatief beïnvloed door pijn, beperkte mobiliteit van gewrichten, problemen
bij houdingsveranderingen of problemen bij de verzorging. In de loop van de ziekte neemt
de spasticiteit soms af ten gevolge van de progressie van de “slappe verlamming”.
Vermoeidheid
Vermoeidheid is een belangrijk fenomeen bij ALS en heeft een negatieve invloed op de
kwaliteit van leven.Vermoeidheid kan samenhangen met een slaapstoornis, depressie,
overbelasting van spieren en/of verminderd ademhalingsvermogen. Wanneer slikproblemen leiden tot een onvoldoende orale intake, kunnen de vermoeidheidsklachten
eveneens toenemen.
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• Speekselverlies
Speekselverlies kan het risico op orofaryngeale infecties en op aspiratie vergroten. Er
is sprake van een onvermogen om het speeksel frequent en voldoende krachtig weg te
slikken en niet zozeer van verhoogde speekselproductie.

Hierna volgt een korte toelichting op de beperkingen in de uitvoering van activiteiten en
op het gebied van problemen met participatie.
Communicatie
De communicatie kan door stem- spraak- en/of taalstoornissen tot problemen leiden. De
spraakverstaanbaarheid vermindert als gevolg van dysartrie, taalproblemen kunnen ontstaan als gevolg van cognitieve stoornissen die bij een patiënt met ALS kunnen voorkomen.
De taalstoornissen kunnen gekenmerkt worden door een verminderde vloeiendheid tijdens
het spreken, woordvindingsproblemen, semantische parafasieën, perseveraties, echolalie,
stereotiepe uitingen.
Mobiliteit
De afname van spierkracht geeft problemen in de mobiliteit. Dit manifesteert zich vaak bij
veranderen en handhaven van lichaamshouding, het uitvoeren van transfers, lopen en
zich verplaatsen, dragen, verplaatsen van iets of iemand en transporteren. Deze problemen
kunnen deels worden ondervangen door het gebruik van hulpmiddelen. Het is belangrijk
dat de hulpmiddelen tijdig beschikbaar zijn.
Lopen en balans
Het gangpatroon van patiënten met ALS verandert geleidelijk naarmate de ziekte vordert.
Vaak vermindert parallel aan toenemende spierzwakte in de onderste extremiteiten de
loopsnelheid en wordt de paslengte korter. Er is veel variatie in het gangpatroon waarbij
het beeld vooral bepaald wordt of er uitval is of van (alleen) het perifeer motorisch neuron
of het centraal motorisch neuron of de combinatie van beiden (Jette 1999).
Zelfverzorging
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Door afname van de spierkracht ontstaan er al vrij snel na het stellen van de diagnose
problemen met de zelfverzorging. Er kunnen problemen zijn met het eten, drinken, wassen, kleden, tandenpoetsen, uiterlijke verzorging, toiletgang e.d.
Huishouden
De afname van spierkracht en toenemende mate van vermoeidheid zorgen ervoor dat het
doen van huishoudelijke taken en het runnen van een huishouden zoals o.a. maaltijden
verzorgen problematisch wordt.
Problemen met participatie
Participatieproblemen die samenhangen met de ziekte ALS komen voor in de gebieden
sociale relaties, intieme relaties, communicatie en belangrijke levensgebieden zoals beroep en werk. Ook het maatschappelijk sociaal en burgerlijk leven (waaronder recreatie
en vrije tijd; hobby’s, sporten) ondervindt problemen wanneer iemand de ziekte ALS heeft.
7
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Beperkingen in activiteiten en problemen met participatie

ALS is een snel progressieve aandoening. Gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen
overlijden patiënten door zwakte van de ademhalingsspieren. Twintig procent leeft langer
dan vijf jaar. Omdat er nog geen geneesmiddel is dat de patiënt met ALS genezen kan of
de achteruitgang van de lichaamsfuncties kan stoppen, is goede zorg en verstrekking van
hulpmiddelen en het geven van begeleiding aan patiënt en zijn omgeving het belangrijkste wat patiënten kan worden geboden. Het enige geneesmiddel waarvan tot nu toe een
gunstig effect op het beloop van de ziekte is aangetoond is riluzole (Miller 2007, Orrell
2010). Enkele studies laten zien dat patiënten die riluzole gebruiken langer leven dan de
mensen in de controlegroep. Het medicijn verlengt de overlevingsduur gemiddeld met 3
tot 6 maanden. De neuroloog (of de revalidatiearts) kan riluzole voorschrijven.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Multidisciplinaire behandeling
In de literatuur wordt het belang van multidisciplinaire zorg voor patiënten met ALS onderstreept en aanbevolen (Berg van den J.P. 2005, Andersen et al. 2007, Miller 2009).
Behandeling door gespecialiseerde, multidisciplinaire ALS-teams heeft een positief effect
op de overleving en kwaliteit van leven (sociaal functioneren en mentale gezondheid). Uit
onderzoek van Chio et al. (2004, in: Andersen et al. 2007) is gebleken dat patiënten die bij
een gespecialiseerd multidisciplinair team in behandeling waren minder en kortdurende kliniek bezoeken hadden dan patiënten die niet bij een dergelijk team in behandeling waren.
Het ALS Centrum Nederland is van mening dat de zorg voor de patiënt met ALS thuis hoort
in een multidisciplinair team. De samenstelling hiervan kan variëren. Het basisteam bestaat
uit een revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker,
diëtist, psycholoog. Aan sommige ALS-teams is tevens een ALS verpleegkundige (ALS
nurse practitioner) verbonden die het spreekuur voor patiënten met ALS of PSMA ondersteunt. In een aantal RAC’s wordt deze functie vervuld door een ALS consulent of ALS doktersassistente. Op consultbasis kan nauw worden samengewerkt met een maag-, darm-,
leverarts, longarts, Centrum voor Thuisbeademing en een orthopedisch technoloog.
Enkele ALS-teams in Nederland werken samen met een voedingsteam dat de PEG/PRG
plaatsing (Percutane Endoscopische/Radioscopische Gastrostomie) regelt en begeleidt.
Het doel van de behandeling door een ALS-team is naast het optimaliseren van de kwaliteit van leven, het optimaliseren van het niveau van functioneren van de patiënt en zijn
omgeving. Hierbij moet de nadruk liggen op de zelfstandigheid en de keuzes van de patiënt (Andersen et al. 2007). De gespecialiseerde teams die voldoen aan de kwaliteitscriteria
opgesteld door de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN), worden aangeduid als VSN
Revalidatie Advies Centra (RAC).
Door een algemene kennis van het ziektebeeld en de symptomen is snelle signalering
buiten het eigen aandachtsgebied mogelijk. Hierdoor kan via informatie-uitwisseling in het
teamoverleg snel gereageerd worden op veranderingen en kan de arts de gewenste andere discipline inschakelen. Wanneer meerdere disciplines bij de zorg rondom een patiënt
8

Ergotherapie Praktijkrichtlijn

Beloop en Prognose

Op basis van het protocol ‘Revalidatiegeneeskundige behandeling van mensen met ALS’
wordt de zorg voor patiënten met ALS onderscheiden in drie fasen: de diagnostische
fase, de revalidatie fase en de terminale fase (Berg van den J.P. et al. 1999).
In de diagnostische fase heeft de neuroloog de belangrijkste rol in het afhandelen van het
diagnostisch proces. Dit proces is afgerond als de definitieve diagnose is gesteld. De
neuroloog bespreekt de diagnose met de patiënt en zijn familie en informeert de huisarts.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

In de revalidatie fase coördineert de revalidatiearts de zorg vanuit het multidisciplinair team
en krijgt hierdoor inzicht in de functionele beperkingen van de patiënt. De revalidatiearts inventariseert samen met de paramedici de symptomen en stelt, in overleg met de patiënt, een
behandelplan op en begeleidt de patiënt en zijn omgeving. In samenwerking met de paramedici vraagt hij hulpmiddelen en voorzieningen aan. Tevens wordt de ademhalings- en voedingsproblematiek beoordeeld en indien nodig wordt een verwijzing naar het Centrum voor
Thuisbeademing en PEG-plaatsing besproken. De revalidatiearts spreekt ook over het opstellen van een wilsverklaring en kan in overleg met de huisarts hierin ondersteunen.
De rol van de neuroloog is in de revalidatie- en terminale fase wisselend per patiënt. De
meeste patiënten hebben behoefte aan een regelmatige controle omdat ze geïnformeerd
willen worden over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe symptomen willen bespreken. De
neuroloog heeft regelmatig contact met de revalidatiearts. Beiden zijn aanspreekpunt voor
vragen van huisartsen.
In de terminale fase wordt de taakverdeling op het gebied van de zorgcoördinatie op de
individuele patiënt afgestemd waarbij het accent bepaald wordt door de plek waar de patiënt verblijft. Een goede zorgoverdracht is van belang voor de continuïteit. Het behandelteam uit de revalidatie fase blijft steeds beschikbaar voor consultatie, zonodig behandeling.
is de huisarts/verpleeghuisarts verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg met betrekking tot het (para-) medisch behandelen van symptomen, de begeleiding van patiënt en
omgeving en is tevens aanspreekpunt voor acute problematiek. De huisarts bespreekt
met de patiënt (indien dit niet al in een eerdere fase besproken is) ook de wensen betreffende de laatste levensfase en hoe te handelen bij calamiteiten. Indien de patiënt opgenomen is in het verpleeghuis is de verpleeghuisarts verantwoordelijk voor bovenstaande
aspecten. Voor specifieke vragen over symptomen vindt overleg plaats met de revalidatiearts. Indien de patiënt beademd wordt, overlegt de huisarts met het Centrum voor Thuisbeademing over het eventueel afbouwen van de beademing en toediening van medicatie
om benauwdheidsklachten te verminderen.
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met ALS betrokken zijn, is het belangrijk dat deze deze zorgverleners onderling de doelen
en werkwijze afstemmen. Wanneer de patiënt alleen in de eerste lijn wordt behandeld, is
het belangrijk de ergotherapeutische zorg af te stemmen op de zorg die andere disciplines
aan die patiënt verlenen. Regelmatig overleg is essentieel.

Binnen de zorg rondom patiënten met ALS in Nederland bestaat er een grote diversiteit in
de taakverdeling binnen ALS-teams. In deze richtlijn wordt een rolverdeling aangegeven
die volgens het ALS Centrum Nederland wenselijk is. Er kunnen goede redenen zijn om te
kiezen voor een andere verdeling van taken. De plaatselijke gewoonten, omstandigheden
en mogelijkheden zijn hierin bepalend.

Indicatie ergotherapie
Ergotherapie is over het algemeen altijd geïndiceerd bij patiënten met ALS en hun mantelzorgers gezien het progressieve verloop van de aandoening en de invloed daarvan op
alle dagelijkse activiteiten in de domeinen:
• Voor zichzelf en anderen zorgen (zorgen/wonen).
• Recreëren, ontspanning en sociale contacten (vrije tijd/spel).
• Deelnemen aan de maatschappij door onderwijs, arbeid of vrijwilligerswerk (werken/leren).
Ook bij patiënten met ALS met in aanvang alleen bulbaire problematiek is een kortdurend
informatief traject bij de ergotherapeut net na de diagnose zinvol.
De ergotherapeut kan dan:
• Voorlichting geven over de inhoud van de ergotherapie en de taken van de ergotherapeut.
• Diagnostiek verrichten naar huidige en toekomstige handelingsproblemen.
• Informatie verzamelen over de patiënt en zijn sociale en fysieke omgeving, zodat geanticipeerd kan worden op de achteruitgang van de aandoening en de te verwachte problemen in het handelen en participatie.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Verwijzing en aanmelding
Patiënten met ALS worden veelal verwezen naar de ergotherapeut door de revalidatiearts/
neuroloog of door een huisarts. Het komt zelden voor dat een patiënt zich op eigen gelegenheid meldt (directe toegankelijkheid ergotherapie DTE).
Indien een patiënt wordt verwezen door een huisarts of medisch specialist beoordeelt de
ergotherapeut of de verwijzing voldoende informatie bevat. Het is wenselijk om informatie
te verkrijgen over het beloop van de ALS, over eventuele mentale stoornissen gerelateerd
aan ALS en over het behandelbeleid.

Competenties van de ergotherapeut
Het begeleiden van patiënten met ALS vraagt om specifieke competenties in verband met
het snelle progressieve verloop en de fatale afloop van de ziekte. De ergotherapeut moet
vaardig zijn op het gebied van:
• Signaleren van problemen op het gebied van functies (vaak ook ten behoeve van andere
(para)medici).
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Organisatie van de zorg

• Samenwerken met andere hulpverleners en verstrekkende instanties.
Verder dienen ergotherapeuten in staat te zijn om een inschatting te maken welke informatie
(over ALS, de progressie ervan en de consequenties voor het dagelijks leven van de patiënt) op welk moment aan de patiënt en diens sociale omgeving gegeven moet worden,
in aanmerking nemend de coping van de patiënt en de sociale omgeving en de noodzaak
van de betreffende informatie op dat moment in de behandeling.
Er wordt een beroep gedaan op het vermogen van ergotherapeuten empatisch en betrokken te zijn en op het vermogen om te kunnen gaan met het rouwproces van patiënten
met ALS en hun sociale omgeving. Doortastend (pro-actief) kunnen handelen met fijngevoeligheid voor de coping van de patiënt en diens sociale omgeving is zeer belangrijk. De
snelheid van het verloop van de aandoening en de hoeveelheid en complexiteit van de
problemen doen een groot beroep op het analytisch vermogen.

Locatie, frequentie en duur van ergotherapie behandelsessies

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Locatie
Ergotherapeuten bepalen de plaats van de behandelsessies in overleg met de patiënt aan
de hand van de hulpvragen, de belastbaarheid van de patiënt en de eventuele afspraken
met andere disciplines. In de diagnostische fase wordt een huisbezoek gebracht om de
woonsituatie in kaart te brengen.
Experts zijn van mening dat de ergotherapiebehandeling bij voorkeur bij de patiënt thuis
plaats moet vinden. Er zijn aanwijzingen dat patiënten sneller autonoom worden in het
handelen en meer baat hebben bij ergotherapie als deze interventie direct in de eigen
handelingsomgeving plaatsvindt.
De behandelsessies worden volledig naar de thuissituatie verplaatst als de situatie van de
patiënt met ALS daar om vraagt: de aard van de hulpvraag, de beperkingen in mobiliteit
en/of energie. Uiteindelijk wordt de patiënt met ALS alleen nog thuis behandeld.
In verschillende instellingen wordt anders omgegaan met thuisbehandelingen. Als de instelling onvoldoende mogelijkheid biedt om thuis te behandelen (bijvoorbeeld als de behandelregio erg groot is) zal samenwerking met ergotherapeuten in de eerste lijn worden
gezocht en zal de ergotherapiebehandeling worden overgedragen om thuisbehandelingen mogelijk te maken. Er zal dan wel (telefonisch) contact nodig zijn tussen de ergotherapeut uit het multidisciplinaire behandelteam en de eerstelijns ergotherapeut ter
ondersteuning voor specifieke vragen met betrekking tot ALS.
Frequentie en duur behandelsessies
De frequentie en duur van de ergotherapie behandelsessies hangt af van de hulpvragen
van de patiënt en diens sociale omgeving, de belastbaarheid van de patiënt en de fase en
de snelheid van het verloop van de ziekte. Een deel van het contact met patiënt en/of
mantelzorger kan ook telefonisch of via e-mail worden onderhouden.
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• Signaleren en anticiperen op toekomstige handelingsproblemen bij de patiënt en mantelzorgers / sociale omgeving.

Anamnese en diagnostiek
Tijdens de anamnese brengt de ergotherapeut de gezondheidsproblemen van de patiënt
in kaart (zie ook Werkkaarten 1 en 2). Tevens worden de hulpvragen en verwachtingen
van de patiënt en diens sociale omgeving/mantelzorger geïnventariseerd ten aanzien van
de behandeling en het te verwachten resultaat.
Voor patiënten met ALS kan het bespreken van de te verwachten problemen erg confronterend zijn. De ergotherapeut moet daarbij goede gesprekstechnieken beheersen, gevoelig zijn voor de coping van de patiënt en met de patiënt bespreken in welke mate hij op
dat moment geïnformeerd wil worden. Wanneer mentale factoren en of fysieke stoornissen (o.a. bulbaire) de patiënt belemmeren bij het beantwoorden van vragen is het noodzakelijk de partner en/of mantelzorger te betrekken bij de anamnese.
Om te voorkomen dat de patiënt zijn verhaal bij herhaling bij verschillende hulpverleners
moet doen kan de ergotherapeut in de intakefase samenwerken met andere disciplines in
de vorm van een gecombineerde afspraak met de fysiotherapeut of een gezamenlijk huisbezoek met maatschappelijk werk.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Meetinstrumenten
Meetinstrumenten dienen als hulpmiddel bij het systematisch in kaart brengen en het objectiveren van het gezondheidsprobleem. Klinimetrie maakt het diagnostisch proces transparant. Tevens kan een aantal instrumenten in een latere fase opnieuw gebruikt worden
als monitor voor het ziekteproces en ter evaluatie van de behandeling. Anders gezegd:
klinimetrie draagt bij aan het proces van klinisch redeneren, objectiveren en kwantificeren
wat essentieel is voor goede klinische zorg.
Ergotherapeuten dienen terughoudend om te gaan met het gebruik van meetinstrumenten
bij patiënten met ALS. De belasting van het gebruik van een meetinstrument (mentaal en/of
fysiek) moet in verhouding blijven met de opbrengst (het ondersteunen van beslissingen in
de ergotherapiebehandeling) en het progressieve verloop van de ziekte. Zie ook Werkkaart 2.

Analyse
De analyse bestaat onder andere uit het identificeren van gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan ALS en het formuleren van behandeldoelstellingen op basis van de
hulpvragen van de patiënt en diens sociale omgeving. De ergotherapeut beantwoordt
hiervoor de volgende vragen:
12
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De ergotherapiebehandeling beslaat niet alleen de directe werkzaamheden in aanwezigheid
van de patiënt maar ook de indirecte werkzaamheden. De hoeveelheid indirecte taken van
ergotherapeuten in de behandeling van patiënten met ALS is vaak aanzienlijk. Hieronder
valt onder andere: contact leggen met gemeentes en zorgverzekeraars met betrekking tot
de aanvraag van voorzieningen; adviesrapportages schrijven; contact leggen met thuiszorginstellingen, perifere therapeuten; afstemmen met de leden van het multidisciplinaire behandelteam; mail- en belcontact met patiënten en de sociale omgeving.

• Wat zijn de hulpvragen van de patiënt en diens sociale omgeving?
• Wat is op dit moment de coping van de patiënt en diens sociale omgeving en welke
consequenties heeft dit voor de benadering van de ergotherapeut?
• Wat zijn de belangrijkste doelstellingen voor de behandeling?
• Welke klachten, functies en activiteiten kunnen worden beïnvloed door ergotherapie?
• Zijn er belemmerende en/of bevorderende factoren, externe en persoonlijke factoren
die van invloed kunnen zijn op de het behandeleffect?
Client-gericht werken versus pro-actief handelen
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten bij ALS cliënt(systeem) gericht
werken, waarbij de vragen van de patiënt en diens sociale omgeving centraal staan. Tevens
wordt de patiënt zo goed mogelijk in staat gesteld om te anticiperen op veranderingen in
het dagelijks leven. Ergotherapeuten moeten daarvoor informatie over ALS en de gevolgen zorgvuldig doseren met in achtneming van de coping van de patiënt en diens sociale
omgeving. De ergotherapeut dient telkens af te wegen of ze de patiënt informatie geeft
om de eigen behoefte te vervullen om te (be-)handelen (proactief/doortastend handelen)
of om de behoefte van de patiënt te vervullen om behandeld te worden (vraaggericht handelen). De ergotherapeut zal met de patiënt in gesprek gaan over de manier waarop wordt omgegaan met een mogelijk verschil in inzicht over het gebruik en de timing van het aanvragen
van hulpmiddelen.

Behandelplan
In overleg met de patiënt en diens sociale omgeving worden de behandeldoelen bepaald.
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten in de behandeling van patiënten met ALS zich
richten op:
• Het handelen en participatie.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

• Het ondersteunen van de sociale omgeving/mantelzorg.
• Het voorkomen van complicaties ten gevolge van afnemende mobiliteit.
• Het bevorderen van de kwaliteit van leven van de patiënt en diens sociale omgeving.
De centrale doelstelling van de ergotherapeutische behandeling van patiënten met ALS is
gericht op het mogelijk maken van het handelen zodat participatie (het deelnemen van
mensen aan het dagelijks- en maatschappelijk leven) gerealiseerd kan worden. De ergotherapeut richt zich op het bevorderen van noodzakelijke randvoorwaarden voor een optimale
participatie van de patiënt met ALS in de verschillende domeinen van het leven en een acceptabele kwaliteit van leven voor de patiënt en diens sociale omgeving. Daarbij staan de
normen en waarden van de patiënt, zijn autonomie en “zorg op maat” centraal.
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• Wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen en de gevolgen daarvan? Welke stoornissen in functies zijn aanwezig en welke beperkingen in activiteiten en participatie ervaart de patiënt?

• Mobiliteit.
• Zelfverzorging.
• Huishouden.
• Communicatie.
• Belangrijke levensgebieden (werk en economisch leven, zinvolle dagbesteding, maatschappelijk-, sociaal- en burgerlijk leven).
• Bevorderende en belemmerende externe factoren in woon-, werk- en leefomstandigheden.
De centrale doelstelling van de ergotherapeutische behandeling ten aanzien van de sociale
omgeving en mantelzorgers van patiënten met ALS is gericht op:
• Ondersteunen.
• Informeren.
• Zoeken naar oplossingen voor ervaren belasting.
• De assistentie en de verzorging die door de sociale omgeving en mantelzorger wordt
gegeven.
• Instrueren over tiltechnieken en transfers.
• Optimaal gebruiken van hulpmiddelen.

Therapeutisch proces
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten in de behandeling van patiënten met ALS gebruik maken van het volledige repertoire aan ergotherapeutische interventies gericht op:
• Het behouden en waar mogelijk herstellen en vergroten van het handelingsrepertoire.
• Het benutten en aanpassen van de sociale en fysieke omgeving.
• Het adviseren van betrokkenen in de sociale omgeving.
• Het anticiperen op mogelijk toekomstige problemen of complicaties.
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Bij het kiezen en toepassen van interventies houdt de ergotherapeut rekening met het
progressieve verloop van ALS, de afnemende energie van patiënten met ALS en de tijd
die het kost voor aanpassingen en voorzieningen gerealiseerd zijn.
Fasering
In deze richtlijn worden meerdere aspecten van de behandeling van patiënten met ALS
beschreven. In het huidige protocol Revalidatie en zorg voor patiënten met ALS en PSMA
(Berg van den J.P. 1999) wordt een 4-tal fasen omschreven. Hoewel dit protocol herzien
gaat worden, wordt deze fasering van de revalidatiefase (en de terminale fase) gebruikt
om een aantal behandelstrategieën te bespreken.
Fase 1

De patiënt is zelfstandig.

Fase 2

De patiënt is zelfstandig met hulpmiddelen en voorzieningen.
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De ergotherapeut houdt zich voornamelijk bezig met vragen in de volgende ICF domeinen:

De patiënt is afhankelijk van hulp.

Fase 4

Terminale fase.

De patiënt met ALS zal zich mogelijk in verschillende (onderdelen) van levensdomeinen in
verschillende fases bevinden. De patiënt kan bijvoorbeeld helemaal zelfstandig zijn in de
persoonlijke verzorging (fase 1), maar wel een loophulpmiddel gebruiken bij het verplaatsen buitenshuis (fase 2).
In alle fasen zal de ergotherapeut op raakvlakken met andere disciplines zoals maatschappelijk werk, fysiotherapeut en logopedist samenwerking zoeken en de behandeling afstemmen.
Werkkaart 3 geeft een overzicht van de aangrijpingspunten van het therapeutisch proces
van de ergotherapeut. Werkkaart 4 geeft een overzicht en van te kiezen behandelstrategieën en aandachtspunten bij verschillende behandeldoelen.
Fase 1 De patiënt is zelfstandig
Als de patiënt met ALS in alle domeinen volledig zelfstandig is zonder gebruik van hulpmiddelen, zal er aandacht zijn voor:
• Behouden van zelfstandigheid in zelfzorg, huishouden en dagbesteding.
• Balans tussen belasting en belastbaarheid.
• Alternatieve handelingsstrategieën aandragen en zo nodig oefenen.
• Globaal informeren over voorzieningen op het gebied van zelfverzorging, verplaatsen,
en wonen.
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De ergotherapeut bereidt zich ook voor op fase 2 door een inschatting te maken van benodigde hulpmiddelen en voorzieningen en neemt de patiënt en diens sociale omgeving
hier zo goed mogelijk in mee (binnen de ruimte die de patiënt en diens sociale omgeving
geven). Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de woonsituatie en welke consequenties dit kan hebben in de toekomst.
Vaak zal de patiënt met ALS op een aantal gebieden al snel hulpmiddelen nodig hebben
en gaan gebruiken en is er een (gedeeltelijke) overgang naar fase 2.
Fase 2 De patiënt is zelfstandig met hulpmiddelen en/of voorzieningen
In deze fase staat behoud van zelfstandig functioneren met gebruik van hulpmiddelen en
voorzieningen centraal. Voor de ergotherapeut betekent dit dat er zo goed mogelijk geschat
moet worden wanneer de patiënt fysiek en mentaal toe is aan een bepaalde voorziening en
daarop kan anticiperen. De behandeldoelen uit fase 1 blijven waar nodig van kracht.
Bij een mild verloop van de ALS zal voldoende tijd zijn voor de aanvraag en verstrekking
van hulpmiddelen. Bij een zeer snel verloop zal het voorkomen dat fase 2 wordt overgeslagen en er direct moet worden overgegaan op hulp van derden. Patiënten maken hier
verschillende keuzes in al naar gelang hun houding ten opzichte van hulpmiddelen en
voorzieningen, de mate waarin ze in staat zijn om met de ergotherapeut te anticiperen op
de toekomst en de snelheid van het verlies van functies.
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Fase 3

• Veiligheid.
• Voorkomen van complicaties ten gevolge van verminderde mobiliteit.
• De belasting van de mantelzorger.
Fase 3 De patiënt is afhankelijk
In deze fase zal de patiënt met ALS steeds meer afhankelijk worden van zorg door professionele zorgverleners en mantelzorg. De ergotherapeut zal hierbij aandacht besteden aan
de belasting die dit geeft voor zowel professionele zorgverleners als voor de mantelzorgers. Indien nodig geeft de ergotherapeut adviezen of training over bijvoorbeeld het verplaatsen in bed of het gebruik van tilhulpmiddelen.
Het voorkomen van complicaties zoals pijn en decubitus is een belangrijk aandachtspunt.
Daarnaast zal de ergotherapeut de hulpmiddelen en voorzieningen die worden gebruikt
evalueren en bij verdere achteruitgang laten aanpassen. Bijvoorbeeld de bediening van
computer, telefoon, communicatiehulpmiddel of omgevingsbesturing aan laten passen
aan afnemende handfunctie of ten behoeve van gebruik vanuit bed.
Voor zover van toepassing en nog uitvoerbaar kunnen de doelstellingen en genoemde interventies uit de eerder genoemde fase hier eveneens van toepassing zijn.
Fase 4 Terminale fase
Voor zover van toepassing en relevant voor de patiënt kunnen eerdere genoemde doelstellingen en interventies tijdens deze fase eveneens van toepassing zijn.
Het accent tijdens deze fase ligt op het voorkomen/verlichten van eventuele pijnklachten,
het voorkomen van decubitus en het behoud van communicatie.
De lighouding in bed en zithouding in de (rol)stoel worden regelmatig geëvalueerd.
Als deze fase langer duurt en de patiënt en diens hulpsysteem hebben geen nieuwe vragen meer, zal het contact met de ergotherapeut afnemen.
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Evaluatie
De ergotherapeut evalueert regelmatig en systematisch de behandelresultaten door deze
te toetsen aan de behandeldoelen. Op basis hiervan zal, in overleg met de patiënt en
diens sociale omgeving, bijstelling van de behandeldoelen plaatsvinden.
Afhankelijk van de progressie van de aandoening wordt een termijn van maximaal drie
maanden gehanteerd voor een evaluatie. Wanneer de patiënt eerder aangeeft of wanneer de
ergotherapeut een snelle verslechtering vermoed in een specifiek domein dient evaluatie eerder plaats te vinden. Evaluatie kan soms ook telefonisch of via e-mailcontact plaatsvinden.

Multidisciplinaire samenwerking
Patiënten met ALS worden veelal begeleid door een multidisciplinair team. Wanneer een
andere discipline dient te worden ingeschakeld en volgens welke procedure dit gaat, hangt
16
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In fase 2 zal de ergotherapeut ook aandacht gaan besteden aan:

Evaluatie, verslaggeving, afsluiting en nazorg
Evaluatie
Wanneer er een episode is waarin de patiënt en diens sociale omgeving geen hulpvraag
heeft en wanneer de ergotherapeut geen behandeldoelen ziet, is het van belang de patiënt regelmatig terug te zien voor een evaluatie. Gezien de progressieve aard van ALS
wordt voorgesteld de periode tussen de controleafspraken niet langer dan 3 maanden te
laten zijn. Wanneer de patiënt nieuwe gezondheidsproblemen ondervindt of vragen heeft,
kan de therapie vervolgd worden.
Het is mogelijk dat de behandeling in de 1e lijn wordt uitgevoerd, maar dat de patiënt periodieke consulten heeft bij de ergotherapeut van het ALS-team en er afstemming is met de
1e lijnstherapeut.
Afsluiting
De behandeling kan (tijdelijk) worden onderbroken als de gestelde doelen behaald zijn, of
indien de ergotherapeut van mening is dat ergotherapie geen toegevoegde waarde heeft.
In de praktijk wordt de behandeling veelal afgerond op het moment dat de patiënt geen
bijdrage van de ergotherapeutische interventie ervaart aan de kwaliteit van leven of wanneer zijn levenseinde nadert.
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Verslaggeving
De ergotherapeut informeert de verwijzer en het behandelteam regelmatig volgens de in de
setting gemaakte afspraken en als er zich belangrijke wijzigingen voordoen in de situatie
van de patiënt en diens sociale omgeving.
Nazorg
Na het overlijden van patiënten met ALS is het belangrijk dat er in ieder geval een behandelaar is die namens het behandelend team contact heeft met de nabestaanden. Nazorg wordt
binnen verschillende settings anders vorm gegeven. De behandelaar die contact heeft met
de nabestaanden kan informeren of er behoefte is aan een evaluatiegesprek over de ergotherapeutische behandeling en begeleiding bij het retourneren van hulpmiddelen.
17

Ergotherapie Praktijkrichtlijn

af van de verwijzer en van de organisatie van de gezondheidszorg in de instelling van het
ALS-team. Binnen een ALS-team vindt multidisciplinair overleg plaats. De frequentie hiervan
zal per setting verschillen. Geadviseerd wordt om minimaal één maal per drie maanden een
multidisciplinair overleg te laten plaatsvinden, waarbij tussendoor actuele zaken wel afgestemd dienen te worden. Wanneer de patiënt alleen in de 1e lijn wordt behandeld is het ook
belangrijk om de zorg af te stemmen op de zorg die andere disciplines aan de patiënt verlenen en is overleg en contact met een gespecialiseerd ALS-team belangrijk.
Ergotherapeuten behandelen op veel raakvlakken met andere disciplines, zoals maatschappelijk werk, fysiotherapie, logopedie en thuiszorg. Samenwerking, goede afspraken
en afstemming wie wat doet, is hierbij essentieel.

Voor de totstandkoming van deze ALS-Centrum ergotherapie richtlijn is een bijzonder woord
van dank op zijn plaats aan de leden van de projectgroep (in alfabetische volgorde):
• Dhr prof. dr. L. van den Berg (UMCU).
• Dhr drs. H. Grupstra (AMC).
• Mw drs. E. Kruitwagen (UMCU).
• Dhr dr. H. van der Linde (UMC St. Radboud).
Tevens bedankt de werkgroep de volgende organisaties en personen voor hun waardevolle bijdrage bij het tot stand komen van deze richtlijnen (in alfabetische volgorde):
• Afdeling Revalidatie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.
• Afdeling Revalidatie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen.
• Cluster Dwarslaesie, amputatie en neuromusculaire aandoeningen van Reade, centrum
voor revalidatie en reumatologie, Amsterdam.
• Dhr J. Daams (Medische Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam).
• Mw B. van Bodegom en dhr T. van der Bom (Ergotherapie Nederland).
• Mw M. Bolt.
• Mw Dr. V. de Graaf-Peters (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).
• Mw A. van Hemert (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie).
• Mw F. de Wit (Spierziekten Nederland).
• Dhr R. Kreuger (Medisch Illustratieve Dienstverlening, AMC Amsterdam).
• Leden van de patientenfocusgroep.
• Leden van de focusgroep ergotherapie.
De focusgroep bestond uit ergotherapeuten uit de verschillende VSN Revalidatie Advies
Centrum (RAC). Daarnaast zijn er een paar ergotherapeuten uit de 1e lijn betrokken geweest. De rol van de focusgroep bestond uit het bewaken van de inhoud van de richtlijn.
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• Mw M. Bolt (Ergotherapiepraktijk Doen, Amsterdam).
• Mw E. Borggreven-Ploum (Revant Revalidatiecentrum Breda).
• Mw D. Brugmans-van Lammeren (Franciscus Ziekenhuis, Roosendaal).
• Mw E. Cranendonk, Mw P. van Ruitenbeek (Sophia Revalidatie, Delft).
• Dhr H. Creemers (ALS Centrum Nederland, AMC, Amsterdam).
• Mw Y. van den Elzen (UMC St. Radboud, Nijmegen).
• Mw I. de Deckere (Revant Revalidatiecentrum).
• Dhr H. Frans (Revalidatie Friesland).
• Mw L. van Gemert, Mw L. Kool (Blixembosch, Eindhoven).
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Dankwoord

• Mw G. Hakkesteegt-Boer (Erasmus MC, Rotterdam).
• Mw M. van Hees (ErgoSpectrum, Uithuizen).
• Mw M. Heuvelman (AMC, Amsterdam).
• Mw N. van der Kolk (De Trappenberg, Huizen).
• Mw D. van Menxel (Academisch Ziekenhuis Maastricht).
• Mw N. Minnen-Musters, Dhr M. Geilen (Tolbrug, `s-Hertogenbosch).
• Mw P. Moons (de Hoogstraat, Utrecht).
• Mw S. Niesten, Dhr R. Hermans (Heliomare, Wijk aan Zee).
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Inhoudsopgave

Vraag 1
Wanneer is ergotherapie geïndiceerd bij ALS?
Conclusies
Niveau 4: Experts zijn van mening dat ergotherapie is geïndiceerd wanneer patiënten met
ALS en/of hun sociale omgeving problemen ervaren in het handelen en met participatie in
de verschillende domeinen van het dagelijks leven. Het gaat hierbij om de volgende ICF
domeinen: mobiliteit, zelfverzorging, huishouden, communicatie, belangrijke levensgebieden (werk en economisch leven, zinvolle dagbesteding, maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven) en daarbij betreft het ook bevorderende en belemmerende externe factoren
in woon-, werk- en leefomstandigheden.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Hartingsveldt van 2010, Lewis 2007, Morris 2006,
Forwell 2008).
Niveau 4: Experts zijn van mening dat voor patiënten met in aanvang alleen bulbaire problematiek een kortdurend traject bij de ergotherapeut net na de diagnose zinvol is.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Kühnlein 2008).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapie altijd geïndiceerd is bij patienten
met ALS gezien het progressieve verloop van de aandoening en de invloed van de aandoening op alle dagelijkse activiteiten. Zelfs als aan het begin van het revalidatietraject
door de patiënt nog geen handelingsproblemen worden ervaren omdat het spierkrachtverlies nog minimaal is of omdat er sprake is van een bulbaire vorm van ALS, is ergotherapie (kortdurend) geïndiceerd.
D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 1
Het wordt aanbevolen dat ergotherapie altijd geïndiceerd is bij patiënten met ALS gezien
het progressieve verloop van de aandoening en de invloed op alle dagelijkse activiteiten.
Het wordt aanbevolen dat bij patiënten met in aanvang alleen bulbaire problematiek
een kortdurend informatief traject bij de ergotherapeut net na de diagnose zinvol is.
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut bij de start van het revalidatietraject in consult wordt gevraagd om:
• Voorlichting te geven over de inhoud van de ergotherapie en de taken van de ergotherapeut.
• Diagnostiek te verrichten naar huidige en toekomstige handelingsproblemen.
• Informatie te verzamelen over de patiënt en zijn sociale en fysieke omgeving zodat
geanticipeerd kan worden op de achteruitgang van de aandoening en de te verwachte problemen in het handelen en participatie.
Na een eventueel kortdurend kennismakingstraject dient de ergotherapeut periodiek informatie te blijven verzamelen via controleafspraken en/of bij de revalidatiearts en andere
teamleden, zodat de ergotherapiebehandeling waar nodig tijdig hervat kan worden.
3
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I. Globale uitgangsvragen

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat er geen standaard is wat betreft de frequentie en
duur van de ergotherapie behandelsessies. Het hangt af van de hulpvragen van de patiënt
en de sociale omgeving, de belastbaarheid van de patiënt en de fase en snelheid van het
verloop van de ziekte.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Forwell 2008).
Overige overwegingen
De ergotherapiebehandeling beslaat niet alleen de directe werkzaamheden in aanwezigheid van de patiënt maar ook de indirecte werkzaamheden. De hoeveelheid indirecte taken
van ergotherapeuten in de behandeling van ALS patiënten is vaak aanzienlijk. Voorbeelden
zijn: contact leggen met gemeentes en zorgverzekeraars met betrekking tot de aanvraag
van voorzieningen/schrijven van adviesrapportages/contact leggen met thuiszorginstellingen, perifere therapeuten/afstemmen met de leden van het multidisciplinaire behandelteam/
onderhouden van mail- en belcontact met patiënten en de sociale omgeving.

Aanbeveling 2
Het wordt aanbevolen de frequentie en duur van de behandelsessies in overleg met de patiënt met ALS en diens omgeving vast te stellen. Hierbij zullen de volgende factoren een rol
spelen: de belastbaarheid van de patiënt; het aantal en de inhoud van de hulpvragen van
de patiënt of diens sociale omgeving; de fase en snelheid van het verloop van de ziekte.
Daarnaast dient de ergotherapeut voldoende tijd te kunnen besteden aan indirecte werkzaamheden ten behoeve van de patiënt.
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Vraag 3
Waar vindt de ergotherapiebehandeling plaats?
Conclusies
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de ergotherapiebehandeling bij voorkeur in de thuissituatie moet plaatsvinden. Er zijn aanwijzingen dat patiënten sneller autonoom worden in
het handelen en meer baat hebben bij ergotherapie als deze interventie direct in de eigen
handelingsomgeving plaatsvindt.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Steultjens 2005, Hartingsveldt van 2010).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de eerste kennismaking met de patiënt zowel bij
de patiënt thuis kan plaatsvinden als in een intramurale setting (revalidatiecentrum, ziekenhuis of verpleeghuis). De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut in de diagnostische
fase een huisbezoek aflegt om de woonomgeving in kaart te brengen.
D: Mening van de werkgroep.
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Vraag 2
Wat is de frequentie en duur van de ergotherapie behandelsessies?

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Het voordeel van werken in de thuissituatie is dat de problemen die de patiënt verwacht of
ervaart in zijn natuurlijke situatie geobserveerd kunnen worden. De adviezen kunnen ter
plekke worden doorgenomen en uitgeprobeerd. In de praktijk wordt in overleg tussen ergotherapeut en de patiënt een afweging gemaakt waar de behandeling op dat moment
het beste kan plaatsvinden. Aangezien een patiënt bij de start van het revalidatietraject
eveneens afspraken heeft met andere paramedici van het ALS-team, vinden de behandelingen de eerste maanden geregeld plaats in het revalidatiecentrum of ziekenhuis. Indien
de patiënt dit wenst en de belastbaarheid dit toelaat, is het gewenst de behandelingen
van verschillende disciplines zoveel mogelijk op dezelfde dag te laten plaatsvinden om
reizen naar de instelling te voorkomen.
In verschillende instellingen wordt anders omgegaan met thuisbehandelingen. De ALS behandeling gebeurt bij voorkeur in een multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in het behandelen van patiënten met ALS onder leiding van een revalidatiearts. Zie Aanbeveling 18.
Als de instelling onvoldoende mogelijkheid biedt om thuis te behandelen (bijvoorbeeld als de
behandelregio erg groot is) zal samenwerking met deskundige ergotherapeuten in de 1e lijn
worden gezocht en zal de ergotherapiebehandeling worden overgedragen om thuisbehandelingen mogelijk te maken. Er zal dan wel (telefonisch) contact plaatsvinden tussen de ergotherapeut uit het multidisciplinaire behandelteam en de eerstelijns ergotherapeut ter
ondersteuning voor specifieke vragen met betrekking tot ALS.
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Aanbeveling 3
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten de plaats van de behandelsessies in overleg
met de patiënt en diens omgeving bepalen aan de hand van de hulpvragen, de belastbaarheid van de patiënt en de eventuele afspraken met andere disciplines.
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten tijdens de diagnostische fase altijd een huisbezoek doen om de woonsituatie in kaart te brengen.
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten de behandelsessies volledig naar de thuissituatie verplaatsen indien de situatie van de patiënt met ALS daar om vraagt.
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Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapie behandeling zowel in de instelling als bij de patiënt thuis kan plaatsvinden, afhankelijk van de hulpvraag, de in te zetten
behandelinterventies en de afspraken bij andere disciplines. Een deel van het contact met
patiënt en/of mantelzorger kan ook telefonisch of via e-mail worden onderhouden. De behandelsessies worden in de loop van de ziekte steeds meer naar de thuissituatie verplaatst. Uiteindelijk wordt de patiënt alleen nog thuis behandeld.

Conclusies
Niveau 4: Experts zijn van mening dat het begeleiden van patiënten met ALS vraagt om
specifieke competenties in verband met het snelle progressieve verloop en de fatale afloop van de ziekte. De ergotherapeut moet vaardig zijn op het gebied van:
• Signaleren van problemen op het gebied van functies (ook ten behoeve van andere
(para)medici).
• Signaleren en anticiperen op toekomstige handelingsproblemen bij de patiënt en mantelzorgers/sociale omgeving.
• Samenwerken met andere hulpverleners en verstrekkende instanties.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Visser 1999).
Niveau 4: Experts zijn van mening dat ergotherapeuten in staat moeten zijn om een inschatting te maken welke informatie (over ALS, de progressie en de consequenties voor het
dagelijks leven van de patiënt) op welk moment aan de patiënt en diens sociale omgeving
gegeven moet worden. De coping van de patiënt en de sociale omgeving en de noodzaak van de betreffende informatie op dat moment in de behandeling moet hierbij in aanmerking worden genomen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (McGovern-Denk 2005).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de behandeling van patiënten met ALS een beroep doet op het vermogen van ergotherapeuten empatisch en betrokken te zijn, om gaan
met het rouwproces van patiënten met ALS en hun sociale omgeving en daarbij ook doortastend (pro-actief) te kunnen handelen met fijngevoeligheid voor de coping van de patiënt
en diens sociale omgeving. De snelheid van het verloop van de aandoening en de hoeveelheid en complexiteit van de problemen doen een groot beroep op het analytisch vermogen.
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D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
De ergotherapeut heeft ten aanzien van de andere disciplines in het ALS team, de 1e lijns
therapeuten en andere instanties (bijv. thuiszorg) een informerende, signalerende, adviserende en instruerende functie; de ergotherapeut wordt tevens door de andere disciplines
geïnformeerd.
De ergotherapeut begeleidt patiënten vaak langdurig en intensief terwijl andere (para)medici soms kortdurend of laagfrequent contact hebben. De ergotherapeut heeft tijdens de
contacten een signaalfunctie voor andere (para)medici op het gebied van veranderingen
in functies (bijvoorbeeld ademhaling, stem, spierkracht, pijn) en nieuwe problemen in het
dagelijks functioneren van patiënt en mantelzorger.
Het is belangrijk dat er door de ergotherapeut geanticipeerd wordt op wat in de toekomst
6
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Vraag 4
Welke specifieke competenties heeft een ergotherapeut nodig om patiënten met ALS
en hun mantelzorgers/sociale omgeving te begeleiden?

Aanbeveling 4
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten die patiënten met ALS behandelen de competenties ‘signaleren’, ‘anticiperen’, ‘analyseren’ en ‘samenwerken’ goed beheersen.
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten daarbij in staat zijn zowel doortastend als fijngevoelig voor de coping van de patiënt en diens sociale omgeving op te treden.
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten in staat zijn om namens of ten behoeve van andere betrokken disciplines informatie te verzamelen.

II. Specifieke uitgangsvragen
Diagnostisch proces: Anamnese en Diagnostiek (Functies)
Vraag 5
Welke instrumenten zijn geschikt om handelingsproblemen bij patiënten met ALS en
Frontotemporale Dementie (FTD) of cognitieve- en gedragsproblemen te inventariseren?
Conclusies
Niveau 1: Het is aangetoond dat milde cognitieve stoornissen aanwezig zijn bij 33-51% van
alle patiënten met ALS. De patiënten scoorden lager op de Mini Mental State Examination
(MMSE) en hadden problemen met verbale vloeiendheid, geheugenproblemen, taalproblemen, problemen met executieve functies en lagere psychomotore snelheid.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: A1(Raaphorst 2010).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat patiënten met ALS en FTD geobserveerd moeten worden in hun natuurlijke omgeving tijdens activiteiten die zij zelf of die hun sociale
omgeving als probleem ervaren. Op basis van deze observatie krijgt de ergotherapeut een
beeld van de invloed van cognitieve problemen op het handelen.
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D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
In de focusgroep is weinig ervaring met patiënten met ALS en FTD. Als er sprake is van
cognitieve problemen lijken deze overschaduwd te worden door fysieke problemen. Patiënten met ALS en FTD, waarbij de FTD op de voorgrond staat, worden sneller opgenomen
in een verpleeghuis.
Als mogelijke instrument wordt de PRPP (Perceive, Recall, Plan, Perform system of Task
Analysis) genoemd: een observatie instrument om cognitie en perceptie te beoordelen bij
volwassenen en kinderen die problemen hebben met informatieverwerking) Ook wordt
doorverwijzing door de arts naar een neuropsycholoog voor een NPO genoemd. Echter in
de praktijk lijken deze opties maar zelden ingezet te worden.
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noodzakelijk is. Dit kan onder anderen door het (vroeg)tijdig en zo snel mogelijk regelen
van aanvragen voor hulpmiddelen en voorzieningen na bespreking met de patiënt en zijn
mantelzorgers/sociale omgeving.

Aanbeveling 5
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut alert is op het vóórkomen van cognitieve- en
gedragsproblemen bij patiënten met ALS. Bij een hulpvraag van de patiënt met ALS en/of
diens sociale omgeving kan de patiënt geobserveerd worden bij het uitvoeren van een activiteit in de eigen omgeving die door de patiënt zelf of door de mantelzorger als probleem
wordt ervaren. Tevens kan informatie verzameld worden bij de mantelzorger via een mantelzorggesprek.
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut bij het vermoeden van cognitieve of gedragsmatige problemen dit terugkoppelt naar de revalidatiearts en het behandelteam.

Vraag 6
Wanneer en op welke manier inventariseert de ergotherapeut pijnklachten bij patiënten
met ALS?
Conclusies
Niveau 4: Experts zijn van mening dat tijdens de anamnese aandacht moet worden besteed aan het inventariseren van pijnklachten. Hierbij dienen zowel fysieke -, psychische -,
sociale - als spirituele factoren betrokken te worden.
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Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Oliver 2010, Elman 2007, Berg van den 2004).
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de rol van de ergotherapeut bij het inventariseren
van pijnklachten bestaat uit het opsporen van mogelijke oorzaken van pijnklachten zoals
belastende transfertechnieken bij zorgverleners, ontbreken van drukverlagende materialen bij toenemende immobiliteit, ontbreken van goede ondersteuning in lig en zit van
benen, romp, armen, schouders en hoofd bij toenemende spierzwakte.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Lewis 2007).
Overige overwegingen
Uit onderzoek blijkt dat pijn een probleem is bij patiënten met ALS, vooral in de fase wanneer de patiënt volledig afhankelijk is van hulpmiddelen.
(Jensen 2005, Ganzini 1999). Experts zijn van mening dat musculoskeletale pijn, pijn als
gevolg van contracturen en gewrichtsstijfheid, pijn als gevolg van spierkrampen, pijnklachten als gevolg van druk op de huid, en pijnklachten als gevolg van slechte transfer8
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De Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) wordt als ongeschikt gezien om specifieke handelingsproblemen bij patiënten met ALS en FTD te inventariseren. Bij de AMPS
dient een specifieke gedefinieerde taak uitgevoerd te worden in een van te voren ingerichte omgeving.
Verder wordt het mantelzorggesprek als de meest praktisch toepasbare inventarisatie genoemd, daar de interventie meestal gericht is om de mantelzorger te ondersteunen in het
omgaan met de cognitieve problemen van de patiënt met ALS.

Aanbeveling 6
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut gedurende de hele behandelperiode aandacht
besteedt aan het inventariseren van pijnklachten en de invloed daarvan op het dagelijks
leven van de patiënt met ALS. Hiervoor zal de ergotherapeut nagaan of er sprake is van onnodig belastende transfertechnieken, onvoldoende goede ondersteuning van het lichaam
in lig en zit, en te hoge druk- of schuifkrachten op de huid en onderliggende structuren.

Vraag 7
Wanneer en op welke manier inventariseert de ergotherapeut de invloed van de zitof lighouding op problemen met de ademhaling?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut inzicht moet verkrijgen in de
bijdrage van de lig - en zithouding op het ervaren van problemen met de ademhaling.
Aangezien alle patiënten met ALS te maken krijgen met ademhalingsproblemen, zal dit
gedurende de hele ergotherapie behandeling onderwerp van aandacht zijn.
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij het inventariseren van de invloed van
zit- of lighouding op de ademhaling samenwerkt met de logopedist en/of fysiotherapeut.
D: Mening van de werkgroep.
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Overige overwegingen
De diagnose en behandeling van respiratoire insufficiëntie bij patiënten met ALS is zeer
belangrijk aangezien de meeste patiënten met ALS overlijden ten gevolge van respiratoire
insufficiëntie (Miller 2009). Experts zijn van mening dat ten gevolge van problemen met het
ademhalingsstelsel de patiënt de volgende symptomen kan ervaren: dyspnoe, orthopnoe,
onrustig slapen, vermoeidheid overdag, ochtendhoofdpijn, verhoogde sputumproductie of
problemen met betrekking tot ophoesten en spreken (Varrato 2001, Lechtzin 2006, Leigh 2003).

Aanbeveling 7
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut altijd alert dient te zijn op signalen van problemen met de ademhaling bij patiënten met ALS. De ergotherapeut geeft bijzondere aandacht aan de mogelijke bijdrage van de zithouding en lighouding in de ervaren problemen
met het ademhalen. De ergotherapeut doet dit door observatie en navraag te doen bij de
patiënt over de invloed van verschillende houdingen in zit en lig op de ademhaling.
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut hierbij samenwerkt met logopedist en/of fysiotherapeut.
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technieken door zorgverleners voorkomen bij patiënten met ALS (Borasio 1997, Borasio
2001, Lewis 2007).
Subjectieve pijnmeting kan gedaan worden middels een Visueel Analoge Schaal (VAS).

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat problemen met de arm- en handfunctie bij de
anamnese en in het vervolg van de behandeling altijd aan de orde moeten komen. De ergotherapeut zal hiervoor de gevolgen van verminderde spierkracht, verminderd uithoudingsvermogen van spiergroepen of verminderde ‘range of motion’ op het uitvoeren van
dagelijkse handelingen inventariseren. Tevens kan de ergotherapeut gebruik maken van
gegevens over spierkracht, duurvermogen en ‘range of motion’ die door de fysiotherapeut of revalidatiearts zijn verzameld.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 8
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut problemen met de arm- en handfunctie tijdens de anamnese en in het vervolg van de behandeling bij ieder contact aan de orde
stelt bij patiënten met ALS. De ergotherapeut inventariseert hiervoor de gevolgen van
verminderde spierkracht, verminderd uithoudingsvermogen van spiergroepen of verminderde ‘range of motion’ op het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Het wordt
aanbevolen dat de ergotherapeut ook gebruik maakt van gegevens over spierkracht,
spieruithoudingsvermogen en ‘range of motion’ die door de fysiotherapeut of revalidatiearts zijn verzameld.
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Vraag 9
Wanneer en op welke manier kan de ergotherapeut problemen op het gebied van
(spier)vermoeidheid in kaart brengen?
Conclusies
Niveau 4: Problemen op het gebied van vermoeidheid moeten regelmatig geïnventariseerd
worden aangezien het te verwachten is dat deze problemen gedurende het verloop van
de ALS zullen toenemen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Lewis 2007).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut inzicht moet verkrijgen in de
aard en duur van activiteiten die de patiënt met ALS uitvoert in zijn dagelijks leven en de
impact daarvan op het energieniveau. De ergotherapeut vraagt dit uit. Verder kunnen bij
een mild ziektebeloop dagactiviteitenlijsten een zinvol hulpmiddel zijn om de impact van
verschillende activiteiten op de totale hoeveelheid beschikbare energie inzichtelijk te
maken voor de patiënt, diens sociale omgeving en de therapeut.
D: Mening van de werkgroep.
10
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Vraag 8
Wanneer en op welke manier inventariseert de ergotherapeut problemen met de armen handfunctie?

Aanbeveling 9
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut gedurende de hele behandeling van patiënten met ALS regelmatig aandacht besteedt aan het inventariseren van vermoeidheidsklachten en de invloed hiervan op het dagelijks leven.
De ergotherapeut kan bij een mild verloop van de ALS een dagactiviteitenlijst gebruiken
om vermoeidheid in kaart te brengen en een bijdrage te leveren aan het inzichtelijk
maken van de energieverdeling gedurende de dag.

Vraag 10
Wanneer en op welke manier maakt de ergotherapeut een risicoanalyse om decubitus
bij patiënten met ALS te voorkomen?
Conclusies
Niveau 3: Risico-inschatting op het ontwikkelen van decubitus hoort in het contact van de
ergotherapeut en zijn patiënt met ALS te worden ingebouwd als een essentieel onderdeel
van goede zorg. De frequentie van de risico-inschatting is afhankelijk van: 1. wanneer een
patiënt bed- of (rol)stoelgebonden raakt en 2.) wanneer de conditie van de patiënt ernstig
achteruitgaat. Men dient rekening te houden met de invloed van de volgende risicofactoren om decubitus te ontwikkelen:

Multidisciplinaire richtlijn ALS

• Verminderde voedingstoestand.
• Verminderde perfusie (bloeddoorstroming) en zuurstofvoorziening.
• Vochttoestand van de huid.
• Gevorderde leeftijd.
Tevens dient men rekening te houden met de mogelijke gevolgen van de volgende risicofactoren voor decubitus:
• Wrijf- en schuifkrachten.
• Stoornissen in de zintuiglijke waarneming.
• Algemene gezondheidstoestand.
• Lichaamstemperatuur.
11
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Overige overwegingen
Vermoeidheid bij patiënten met ALS kan een symptoom zijn van depressie, slecht slapen,
abnormale spieractiviteit, immobiliteit of respiratoire insufficiëntie. Het kan ook een bijwerking zijn van medicijnen, bijvoorbeeld Riluzole (Miller 2009). Een slechte voedingstoestand
door problemen met eten en drinken kan ook een rol spelen.
Het energieniveau van patiënten met ALS kan snel veranderen als de ziekte voortschrijdt.
De inzet van dagactiviteitenlijsten moet daarom zorgvuldig worden afgewogen en is alleen
zinvol zijn bij patiënten met een mild verloop. Het kan vooral bijdragen aan bewustwording en educatie. Het zal minder bijdragen aan conclusies voor de langere termijn over de
beste energieverdeling.

Niveau 4: Bij het maken van een risicoanalyse op decubitus werkt de ergotherapeut samen
met andere betrokkenen bij de patiënt zoals mantelzorgers, verpleging/thuiszorg, fysiotherapeut, diëtist en huis- of revalidatiearts.
D: mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Er zijn diverse decubitusrisicoscorelijsten die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning
van de risico inventarisatie. Per instelling kan een keuze gemaakt zijn voor een bepaald
instrument. Ook uitleenorganisaties of leveranciers hanteren soms specifieke decubitusrisicoscorelijsten.
Niet alle items van de decubitusrisicoscorelijsten zullen van toepassing zijn bij ALS, maar
kunnen wel van toepassing zijn ten gevolge van nevendiagnoses en moeten daarom wel
meegenomen worden bij de beoordeling van het decubitusrisico.

Aanbeveling 10

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut een risico inschatting maakt op het ontwikkelen van decubitus als de patiënt met ALS bed- of (rol)stoel gebonden raakt, bij beperkingen in het zelfstandig van houdingen veranderen in lig of zit of wanneer de conditie
van de patiënt ernstig achteruitgaat.
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut de volgende factoren meeneemt in de risico
inventarisatie: voedingstoestand; perfusie (bloeddoorstroming) en zuurstofvoorziening;
vochttoestand van de huid; leeftijd; wrijf- en schuifkrachten; stoornissen in de zintuiglijke waarneming; algemene gezondheidstoestand; lichaamstemperatuur. De ergotherapeut kan ter ondersteuning van de risico-inventarisatie gebruik maken van een
decubitusrisicoscorelijst.
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut bij het maken van een risicoanalyse op decubitus samenwerkt met andere betrokkenen bij de patiënt, zoals mantelzorgers, verpleging, fysiotherapeut, diëtist en huis- of revalidatiearts.

Diagnostisch proces: Anamnese en Diagnostiek (Activiteiten en Participatie)
Vraag 11
Welke methoden en meetinstrumenten zijn geschikt om de ervaren problemen in het
handelen en participatie te inventariseren bij patiënten met ALS?
Conclusies
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de inventarisatie van de ervaren problemen in
het handelen en participatie van patiënten met ALS kan worden gedaan via observaties
en/of een semigestructureerd interview met de patiënt, waarbij de ergotherapeut ervoor
zorgdraagt dat alle levensgebieden aandacht krijgen:
12
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Kwaliteit van de gevonden artikelen: C, D (Landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie
en behandeling Juli 2011 (nog ter autorisatie) hoofdstuk Risico inschatting: aanbeveling 5.1, 8 en 9).

• Recreëren, ontspanning en sociale contacten (vrije tijd/spel).
• Deelnemen aan de maatschappij door onderwijs, arbeid of vrijwilligerswerk
(werken/leren).
Kwaliteit van de gevonden artikelen D (Hartingsveldt van 2010).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) bruikbaar is om handelingsproblemen te identificeren en doelen te stellen.
Als meetinstrument is de COPM geschikt bij patiënten met ALS die een langzame progressie hebben. Bij patiënten met ALS met een snelle progressie kan het scoren van de
uitvoering en tevredenheid weggelaten worden.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Bij het gebruik van meetinstrumenten zoals de COPM is het belangrijk om een afweging te
maken in de te verwachten opbrengst voor de behandeling en de belasting van de patiënt.
Bij het herhalen van metingen zullen de uitkomsten altijd beïnvloed worden door de voortgang van de ziekte en daarom zelden meerwaarde geven voor de behandeling.

Aanbeveling 11
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten problemen in het handelen en participatie van
patiënten met ALS observeren en/of inventariseren via een semi-gestructureerd interview, waarbij de ergotherapeut zorgt dat alle levensgebieden aan de orde komen:
• Voor zichzelf en anderen zorgen (zorgen/wonen).
• Recreëren, ontspanning en sociale contacten (vrije tijd/spel).
• Deelnemen aan de maatschappij door onderwijs, arbeid of vrijwilligerswerk (werken/leren).

Multidisciplinaire richtlijn ALS

De Canadian Occupation Performance Measure (COPM) kan gebruikt worden om de
handelingsproblemen van de patiënt met ALS te inventariseren en doelen voor de behandeling samen met de patiënt vast te stellen. Gezien de doorgaans snelle progressie
van de aandoening wordt het niet standaard aanbevolen om de patiënt met ALS te vragen een getal te koppelen aan uitvoering van - en tevredenheid over het handelen. Ook
herhaling van deze scoring wordt afgeraden.

Vraag 12
Welke methoden en meetinstrumenten zijn geschikt om de ervaren problemen in de
verzorging en begeleiding van patiënten met ALS bij mantelzorgers/sociale omgeving te inventariseren? Verdient één van de methodes de voorkeur?
Conclusies
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat een semigestructureerd interview waarbij de
onderwerpen fysieke belasting, praktische problemen, psychische belasting en sociale verhoudingen aan bod komen, geschikt is om de ervaren problemen in de verzorging en begeleiding van patiënten met ALS bij mantelzorgers/sociale omgeving te inventariseren.
13
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• Voor zichzelf en anderen zorgen (zorgen/wonen).

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de Canadian Occupational Performance Measure
(COPM) bruikbaar is om problemen in de verzorging en begeleiding te identificeren bij de
mantelzorgers en sociale omgeving. Tevens kan de COPM gebruikt worden om behandeldoelen op te stellen.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is mening dat de ergotherapeut bij het inventariseren van ervaren
problemen bij mantelzorgers samenwerkt met maatschappelijk werk.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Binnen de focusgroep is het gebruik van methoden en meetinstrumenten divers. Naast de
COPM en een semi-gestructureerd interview worden genoemd: de Caregiver Strain Index,
de Caregiver Reaction Assessment, Motor Neuron Disease Care Questionnaire, Caregiver
Guide, Etnografisch Interview, lijst uit de Parkinsonrichtlijn, eigen instellingsgebonden
checklisten.
Hoe vaak en door welke discipline (maatschappelijk werk of ergotherapeut) deze instrumenten in de praktijk worden gebruikt is ook divers.
De COPM mag bij alle ergotherapeuten als bekend verondersteld worden en is daarmee
makkelijker te implementeren. Overigens geldt hierbij dat het meestal niet zinvol is om de
mantelzorger te vragen een getal te koppelen aan de uitvoering van - en tevredenheid
over het handelen.

Aanbeveling 12

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut bij het inventariseren van ervaren problemen
in de verzorging en begeleiding van patiënten met ALS door mantelzorgers/sociale omgeving gebruik maakt van een semigestructureerd interview of de COPM (zonder scoring).
Het wordt aanbevolen dat de onderwerpen fysieke en psychische belasting en praktische problemen aan de orde worden gesteld.
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten hierbij samenwerken met maatschappelijk werk.

Diagnostisch proces: Anamnese en Diagnostiek (Factoren)
Vraag 13
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het verzamelen van informatie over externe
factoren van de patiënt met ALS?
Conclusies
Niveau 4: Experts zijn van mening dat bij het verzamelen en interpreteren van gegevens
over externe factoren aandacht moet zijn voor de fysieke woonomgeving, de sociale omgeving, vervoersmogelijkheden, financiele draagkracht, mogelijkheden van een eventuele
14
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D: Mening van de werkgroep.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (McGovern-Denk 2005, Visser 1999).
Niveau 4: Experts zijn van mening dat bij het verzamelen van informatie over de sociale
omgeving er aandacht moet zijn voor de (toekomstige) mantelzorgers: hun kennis van
ALS, hun beschikbaarheid, hun vaardigheden in het helpen van de patiënt bij onder andere zelfzorgactiviteiten en transfers en ook de fysieke en mentale belastbaarheid van de
mantelzorgers moet aan bod komen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Bede 2011, Lewis 2007).

Aanbeveling 13
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij het verzamelen van informatie over externe
factoren niet alleen gericht zijn op de huidige problemen van de patiënt met ALS, maar
ook op de progressie van de aandoening en de mogelijke problemen die daarmee naar
voren komen.
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut informatie verzamelt over de fysieke woonomgeving, de sociale omgeving, vervoersmogelijkheden, financiele draagkracht, mogelijkheden van een eventuele werkgever en beleid van betrokken gemeente en zorgverzekeraar
met betrekking tot voorzieningen. Verder dient er in het bijzonder aandacht te zijn voor de
(toekomstige) mantelzorger(s).

Vraag 14
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het in kaart brengen van persoonlijke factoren
van patiënten met ALS?
Conclusies
Niveau 4: Experts zijn van mening dat bij het in kaart brengen van persoonlijke factoren
aandacht dient te zijn voor:

Multidisciplinaire richtlijn ALS

• Sociaal-culturele achtergrond.
• Levensvisie/geloofsovertuiging.
• Normen en waarden.
• Wensen en de wensen/behoeften van de patiënt ten aanzien van de verschillende domeinen van participatie in de loop van de ziekte en in de laatste levensfase.
• Wensen ten aanzien van de begeleiding: een vooruitstrevende of behoudende insteek,
- regelzaken zelf doen of over laten nemen.
• Houding van de patiënt ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen en het ontvangen
van hulp.
Kwaliteit gevonden artikelen: D (Visser 1999).
15
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werkgever en beleid van woongemeente en zorgverzekeraar. Kennis over deze factoren
speelt een belangrijke rol in het kunnen anticiperen op mogelijk toekomstige problemen
bij het voortschrijden van de aandoening.

D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 14
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij het in kaart brengen van persoonlijke factoren aandacht besteden aan:
• Sociaal-culturele achtergrond.
• Levensvisie/geloofsovertuiging.
• Normen en waarden.
• Wensen en de wensen/behoeften van de patiënt ten aanzien van de verschillende domeinen van participatie in de loop van de ziekte en in de laatste levensfase.
• Wensen ten aanzien van de begeleiding: een vooruitstrevende of behoudende insteek,
regelzaken zelf doen of over laten nemen.
• Houding van de patiënt ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen en het ontvangen van hulp.
• De wijze waarop de patiënt omgaat met informatie over ALS en de gevolgen.

Analyse

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 15
Hoe verhouden cliënt(systeem) gericht werken en pro-actief handelen van de ergotherapeut zich tot elkaar bij de behandeling van patiënten met ALS?
Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat ergotherapeuten de patiënt moeten informeren over
ALS, de gevolgen ervan voor het dagelijks leven en de mogelijke ergotherapeutische interventies. Ergotherapeuten moeten in staat zijn om deze informatie te doseren met in
achtneming de coping van de patiënt en diens sociale omgeving. De ergotherapeut dient
af te wegen of ze de patiënt informatie geeft om de eigen behoefte te vervullen om te (be-)
handelen of om de behoefte van de patiënt te vervullen om behandeld te worden.
Kwaliteit van de gevonden artikelen D (McGovern-Denken 2005).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat een ergotherapeut cliëntgericht moet werken
bij patiënten met ALS en diens sociale omgeving. De vragen van de patiënt en diens sociale omgeving staan centraal. Bij het aankaarten van te verwachten problemen in de (nabije) toekomst gaat de ergotherapeut zorgvuldig om met het geven van informatie
Bij het uitvoeren van acties horende bij de doelen gaat de ergotherapeut in gesprek met
16
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Niveau 4: De werkgroep is van mening dat patiënten verschillend omgaan met het zoeken
en vragen naar informatie met betrekking tot het ziektebeeld ALS en de gevolgen van
deze ziekte. Sommige patiënten zoeken uitgebreid informatie op internet, anderen weren
juist informatie af, en weer anderen gebruiken een naast familielid om informatie te filteren
en te doseren.

D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut overlegt met het behandelteam over de te hanteren benaderingswijze bij patiënten met ALS die een afwachtende
houding ten aanzien van toekomstige problemen hebben.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Bij cliëntgericht werken wordt ondermeer uitgegaan van de ervaringsdeskundigheid van de
patiënt. Bij de meeste patiënten met ALS zal deze ervaringsdeskundigheid beperkt zijn.

Aanbeveling 15
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS cliënt(systeem) gericht
werken, waarbij de vragen van de patiënt en diens sociale omgeving centraal staan. Tevens wordt de patiënt zo goed mogelijk in staat gesteld om te anticiperen op veranderingen in het dagelijks leven. Ergotherapeuten moeten daarvoor informatie over ALS en de
gevolgen zorgvuldig doseren met in achtneming van de coping van de patiënt en diens
sociale omgeving. De ergotherapeut dient af te wegen of ze de patiënt informatie geeft om
de eigen behoefte te vervullen om te (be-)handelen (proactief handelen: om niet te laat te
willen zijn met inzet van een interventie) of om de behoefte van de patiënt te vervullen om
behandeld te worden (vraaggericht handelen)

Behandeldoelen en behandelinterventies algemeen

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 16
Wat zijn de ergotherapeutische behandeldoelen bij patiënten met ALS en hun mantelzorgers/sociale omgeving?
Conclusies
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de centrale doelstelling van de ergotherapeutische
behandeling van patiënten met ALS gericht is op het mogelijk maken van het handelen
zodat participatie (het deelnemen van mensen aan het dagelijks- en maatschappelijk
leven) gerealiseerd kan worden. De ergotherapeut richt zich op het bevorderen van noodzakelijke voorwaarden voor een optimale participatie van de patiënt met ALS in de verschillende domeinen van het leven en een acceptabele kwaliteit van leven voor de patiënt
en diens sociale omgeving. Daarbij staan de normen en waarden van de cliënt, de autonomie van de cliënt, en “zorg op maat” centraal.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Visser 1999, Hartingsveldt van 2010).
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de patiënt en diens sociale omgeving over de vraag in hoeverre zij zelf acties uitvoeren en
in hoeverre de ergotherapeut acties op zich neemt. Bijvoorbeeld: het opvragen van een
formulier ten behoeve van woningaanpassingen of het nabellen van een leverancier.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Visser 1999).
Niveau 4: Experts zijn van mening dat het optimaliseren van de kwaliteit van leven een belangrijk doel is van de ergotherapie.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Foley 2004, Morris 2006).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het voorkomen van complicaties ten gevolge
van afnemende mobiliteit een doel is van de ergotherapie.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 16
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten in de behandeling van patiënten met ALS behandeldoelen formuleren die zich richten op:
• Het handelen en participatie.
• Het ondersteunen van de sociale omgeving/mantelzorg.
• Het voorkomen van complicaties ten gevolge van afnemende mobiliteit.
• Het bevorderen van de kwaliteit van leven van de patiënt en diens sociale omgeving.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 17
Welke algemene ergotherapeutische interventies zijn van toepassing bij handelingsproblemen van patiënten met ALS en hun mantelzorgers / sociale omgeving?
Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de volgende ergotherapeutische interventies van
toepassing zijn bij het optimaliseren van de participatie en het mogelijk maken van het
handelen bij patiënten met ALS en hun omgeving:
• Interventies gericht op het behouden en waar mogelijk herstellen en vergroten van het
handelingsrepertoire van de patiënt. Voorbeelden: 1. Het geven van adviezen om activiteiten anders uit te voeren en/of aan te passen (compensatiestrategieën). 2. Het
geven van training op het gebied van hulpmiddelen. 3. Het geven van ergonomische
adviezen met betrekking tot dagindeling.
• Interventies gericht op het benutten en aanpassen van de sociale en fysieke omgeving
van de patiënt; Voorbeeld: veranderingen in de omgeving aan brengen zoals het aanpassen van de badkamer of het gebruik van een rolstoel.
18
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Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de centrale doelstelling van de ergotherapeutische behandeling ten aanzien van de sociale omgeving en mantelzorgers van patiënten
met ALS gericht is op het ondersteunen, informeren, zoeken naar oplossingen voor ervaren belasting, de assistentie en de verzorging die door de sociale omgeving en mantelzorger wordt gegeven, instructie over tiltechnieken en transfers en het optimaal gebruik van
hulpmiddelen.

• Interventies gericht op mogelijk toekomstige problemen of complicaties met als doel
handelingsproblemen voorkomen. Voorbeeld: het vroegtijdig ter sprake brengen van
voorzieningen en het begeleiden bij het kiezen en verkrijgen van hulpmiddelen en
voorzieningen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Lewis 2007, Morris 2006, Kingsnorth 2002, Foley 2008,
Hartingsveldt van 2010).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij het kiezen van interventies
rekening houden met het progressieve verloop van ALS, afnemende energie van patiënten
met ALS en de tijd die het kost voor voorzieningen en aanpassingen zijn gerealiseerd.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 17
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten in de behandeling van patiënten met ALS gebruik maken van het volledige repertoire aan ergotherapeutische interventies gericht op:
• Het behouden en waar mogelijk herstellen en vergroten van het handelingsrepertoire.
• Het benutten en aanpassen van de sociale en fysieke omgeving.
• Het adviseren van betrokkenen in de sociale omgeving.
• Het anticiperen op mogelijk toekomstige problemen of complicaties.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Bij het kiezen van interventies houdt de ergotherapeut rekening met het progressieve verloop van ALS en de afnemende energie van de patiënten en de tijd die het kost voordat
aanpassingen en voorzieningen gerealiseerd zijn.

Vraag 18
Is er bewijs voor het effect van de ergotherapeutische interventies op de kwaliteit van
leven van patiënten met ALS en hun omgeving/systeem?
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat er een positief verband bestaat tussen multidisciplinaire
ALS zorg in een gespecialiseerd team (waar een ergotherapeut standaard deel van uit
maakt) en een betere mentale kwaliteit van leven (vitaliteit, sociaal functioneren, rolbeperkingen ten gevolge van emotionele problemen, mentale gezondheid). Dit wordt niet verklaard door de grotere aanwezigheid van hulpmiddelen en aanpassingen. Het wordt
mogelijk verklaard door het gecombineerde effect van een multidisciplinaire benadering
in een team van professionals die gecoördineerd wordt door een revalidatiearts en voldoende ervaring met deze relatief zeldzame progressieve aandoening. De fysieke kwaliteit
19
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• Interventies gericht op het adviseren van de betrokkenen in de sociale omgeving. Voorbeeld: het adviseren van de partner, kinderen, thuiszorgmedewerkers over het begeleiden van transfers.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Berg van den 2005).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten een positieve bijdrage kunnen
leveren aan de kwaliteit van leven van patiënten met ALS en hun sociale omgeving.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Experts zijn van mening dat de volgende thema’s een belangrijke rol spelen in de beleving
van kwaliteit van leven door patiënten met ALS: Belang van geloof, zoeken naar controle,
belang van waardigheid, verlangen om identiteit te behouden, belang van familie, gevoel
van verlies, belang van altruïsme en steun, vechten tegen ALS, waarderen van het leven
(Foley 2007).

Aanbeveling 18
Er is geen bewijs dat ergotherapeutische interventies op zich effect hebben op de kwaliteit
van leven van patiënten met ALS. Wel wordt aanbevolen dat patiënten met ALS ergotherapie krijgen vanuit een multidisciplinair gespecialiseerd ALS-team dat gecoördineerd wordt
door een revalidatiearts en voldoende ervaring heeft met de begeleiding van patiënten met
ALS en hun sociale omgeving.

Behandeldoelen en behandelinterventies (functies)

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 19
Welke ergotherapeutische interventies zijn effectief bij patiënten met ALS en frontotemporale dementie (FTD)/cognitieve- of gedragsmatige problemen?
Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat bij de begeleiding van mensen met ALS en FTD gebruik gemaakt kan worden van interventies op het gebied van het aanpassen van de fysieke
omgeving, het toedienen van medicatie (selective serotonin reuptake inhibitors: SSRI’s), gedragsmatige interventies en het begeleiden van de mantelzorger op het gebied van coping.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Merrilees 2010).
Overige overwegingen
In de focusgroep zijn een paar therapeuten die gebruik maken van onderdelen van het
EDOMAH programma: Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers aan
Huis (Graff 2010) en dit zeer bruikbaar vinden. Verder wordt doorverwijzing naar de
(neuro)psycholoog genoemd.
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van leven (fysiek functioneren, rolbeperkingen ten gevolge van fysieke gezondheidsproblemen, fysieke pijn, ervaren algemene gezondheid) neemt af als de ziekte vordert.

Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij de behandeling van patiënten met ALS en
FTD/cognitieve- of gedragsmatige problemen gebruik maken van interventies op het gebied van het aanpassen van de fysieke omgeving en begeleiding geven aan de mantelzorgers. Hierbij werkt de ergotherapeut nauw samen met de revalidatiearts, maatschappelijk
werkende en psycholoog.

Vraag 20
Welke ergotherapeutische interventies zijn effectief bij het voorkomen en beïnvloeden
van pijnklachten bij patiënten met ALS? (bijv. pijn bij het liggen, zitten, gebruik van
armen, pijn van de schouders, nek)
Conclusies
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij patiënten met ALS en
pijnklachten zorg draagt voor een optimale lichaamshouding in de (rol)stoel en in bed
met aandacht voor:
• Optimale drukverdeling en voorkómen van schuifkrachten (ter voorkoming pijn door
decubitus) bijvoorbeeld door het gebruik van drukverdelende matrassen en zitkussens.
• Optimale ondersteuning van nek, romp, armen en benen (ter voorkoming van pijn
rondom de gewrichten) bijvoorbeeld door het gebruik van armkussens, armsling, ligorthese of nekkraag.
• Advisering aan de patiënt en mantelzorger over houdingsverandering, bijvoorbeeld met
betrekking tot het gebruik van een hoofdsteun en kantelverstelling in de rolstoel of met
betrekking tot draaien en positioneren in bed.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij de aanvraag van voorzieningen rekening houdt met het risico op het ontstaan van pijnklachten bij patiënt met ALS
en hierop anticipeert bij het opstellen van de gebruikseisen voor een voorziening.
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut hierbij samenwerkt met revalidatiearts,
fysiotherapeut, verpleging/thuiszorg en mantelzorger.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 20
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS met pijnklachten (of een
hoog risico op het ontstaan van pijnklachten) zorg dragen voor een optimale lichaamshouding in de (rol)stoel en in bed, met aandacht voor optimale drukverdeling en ondersteuning en het geven van adviezen over houdingsveranderingen.
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut bij het aanvragen van voorzieningen rekening
houdt met het risico op het ontstaan van pijnklachten bij patiënten met ALS.
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut bij patiënten met ALS en pijnklachten samenwerkt met revalidatiearts, fysiotherapeut, verpleging/thuiszorg en mantelzorger.
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Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat patiënten met ALS (en hun mantelzorgers) gebaat
zijn bij energiebesparende adviezen. Eenvoudige veranderingen bijvoorbeeld zittend in
plaats van staand uitvoeren van complexe activiteiten kan het functioneren bij patiënten
met ALS verbeteren.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Lewis 2007, Forwell 2006).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut met de patiënt rollen, taken
en waarden in kaart kan brengen, om zo de patiënt te ondersteunen in het maken van
keuzes welke activiteiten nog wel (zelf) uit te voeren zijn en welke niet meer en welke activiteiten overgenomen kunnen worden door anderen. Tevens zal de ergotherapeut met de
patiënt nagaan of activiteiten nog wel op aangepaste wijze uitgevoerd kunnen worden
met bijvoorbeeld rustmomenten, het opdelen van handelingen in kleinere delen, met hulp
van anderen of het gebruik van hulpmiddelen.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 21
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten patiënten met ALS met vermoeidheidsklachten
energiebesparende adviezen geven. Daarbij kan de ergotherapeut de patiënt waar gewenst ondersteunen bij het maken van keuzes in (dagelijkse) activiteiten.

Vraag 22
Wanneer is spalktherapie van de hand geïndiceerd bij patiënten met ALS?

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat spalken gebruikt worden voor verschillende doeleinden:
• Om tekort aan spierkracht te compenseren en praktische activiteiten mogelijk te
maken, zoals typespalken, schrijfspalken.
• Om contractuurvorming van de handen te voorkomen of te beperken.
• Om handen en armen comfortabel te positioneren in zit en lig ter voorkoming van pijn
Experts zijn van mening dat functionele handspalken aan de volgende eisen moeten voldoen:
• Zorgen voor het in stand houden van voldoende actieve en passieve mobiliteit van de
spieren en gewrichten van de hand en pols.
• Makkelijk aan te brengen zijn.
• Makkelijk en snel te maken en aan te passen zijn.
• Voldoende comfort bieden.
22
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Vraag 21
Welke ergotherapeutische interventies zijn effectief om vermoeidheid te beïnvloeden
bij patiënten met ALS?

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Tanaka 2009).

Aanbeveling 22
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS spalken gebruiken of
maken als deze bijdragen aan:
• Het in stand houden of mogelijk maken van het uitvoeren van activiteiten.
• Het voorkomen of beperken van contractuurvorming.
• Het comfortabel positioneren van handen en armen.
Het wordt aanbevolen dat handspalken bij patiënten met ALS aan de volgende eisen voldoen:
• Zorgen voor het in stand houden van voldoende actieve en passieve mobiliteit van de
spieren en gewrichten van de hand en pols.
• Makkelijk aan te brengen zijn.
• Makkelijk en snel te maken en aan te passen zijn.
• Voldoende comfort bieden.
• Geen ongewenste belemmering vormen voor praktisch functioneren tijdens het dragen.

Vraag 23
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het toepassen van ergotherapeutische interventies gericht op het behoud van een optimale uitgangshouding voor het uitvoeren
van activiteiten door patiënten met ALS?
Conclusies
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat een voldoende ondersteunde lichaamshouding
in zit en lig bij kan dragen aan het kunnen uitvoeren van activiteiten of het langer volhouden
van het uitvoeren van activiteiten door patiënten met ALS.
Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat een afweging tussen (de mate en plaats van)
ondersteuning van de zit- en lighouding en mogelijkheden geven tot bewegen telkens
weer opnieuw gemaakt moet worden, aangezien het te verwachten is dat de behoefte aan
ondersteuning in de loop van de tijd toe zal nemen.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat bij de keuze van zitvoorzieningen (fauteuils,
trippelstoelen en rolstoelen) en ligvoorzieningen (bed, matras, ligorthese) rekening gehouden moet worden met een toenemende behoefte aan ondersteuning.
D: Mening van de werkgroep.
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• Geen ongewenste belemmering mogen vormen voor praktisch functioneren tijdens het
dragen ervan.

Aanbeveling 23
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij het toepassen van interventies gericht op
het behoud van een optimale lichaamshouding in lig en zit bij patiënten met ALS telkens
samen met de patiënt een afweging maken tussen de mate en plaats van ondersteuning
en de mogelijkheid tot bewegen. Daarbij houdt de ergotherapeut rekening met een toenemende behoefte aan ondersteuning in de loop van de ziekte.

Vraag 24
Welke ergotherapeutische interventies zijn effectief ter preventie van decubitus en bij
de behandeling van decubitus bij patiënten met ALS?
Conclusies
Niveau 4: Voor de preventie van decubitus gelden dezelfde interventies als bij alle andere
aandoeningen waarbij patiënten een verhoogd risico op decubitus hebben: het verminderen van de grootte van druk- en schuifkrachten en het verkorten van de duur van de inwerking van deze krachten.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Richtlijn decubitus CBO 2002).
Niveau 3: Bij het vóórkomen van decubitus in de laatste levensfase van een patiënt met
ALS kan de ergotherapeut de impact van de decubitus op de kwaliteit van leven van
zowel de patiënt als diens sociale omgeving beoordelen. De te nemen maatregelen zullen
vooral als doel hebben om de kwaliteit van leven te verbeteren, ook als dit de decubitus
niet kan genezen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Kwaliteit van gevonden artikelen: C (Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie
en behandeling, hoofdstuk 24 Decubitus behandeling bij zorgvragers die palliatieve zorg krijgen: Decubituszorg, aanbeveling 1.1, 1.2).
Niveau 3: Bij stervende personen of personen die in een toestand zijn waarbij slechts één
positie comfort biedt, is het bieden van comfort belangrijker dan preventie en wondzorg.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Landelijke multidisciplinaire richtlijn Decubitus preventie en behandeling, hoofdstuk 24 Decubitus behandeling bij zorgvragers die palliatieve
zorg krijgen: Drukverdeling, aanbeveling 1.5).
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Overige overwegingen
Bij het realiseren van een optimale lichaamshouding in zit- en ligvoorzieningen en het anticiperen op verandering in de mate en plaats van ondersteuning is een goede samenwerking met gemeente, verzekeraar en leveranciers belangrijk.

Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij de preventie of de behandeling van decubitus bij patiënten met ALS gebruik maken van interventies die als doel hebben om de
grootte van druk- en schuifkrachten te verminderen en de duur van de inwerking van deze
krachten verkorten.
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut bij het vóórkomen van decubitus in de laatste
levensfase de impact op de kwaliteit van leven nagaat bij de patiënt en diens sociale omgeving en maatregelen neemt die voornamelijk tot doel hebben om kwaliteit van leven te
verbeteren, ook als dit de decubitus niet kan genezen.
Het wordt aanbevolen dat bij stervende patiënten of patiënten waarbij slechts één positie
comfort biedt, comfort bieden belangrijker is dan preventie en wondzorg.

Behandeldoelen en behandelinterventies: Activiteiten en Participatie
Vraag 25
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het toepassen van ergotherapeutische interventies gericht op het behoud van communicatiemogelijkheden van patiënten met ALS?
Conclusies
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de behandeling van problemen in de communicatie bij
ALS patiënten gericht is op het zo lang mogelijk optimaliseren van de effectiviteit van de communicatie. Hierbij dient zowel de patiënt als diens sociale omgeving aandacht te krijgen. Beperkingen in de communicatie kunnen een negatief effect hebben op de kwaliteit van leven
van patiënten en mantelzorgers en kunnen de behandeling van de patiënt bemoeilijken.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Andersen 2007).
Niveau 4: Experts zijn van mening dat in geval van dysartrie de hulpmiddelen kunnen variëren van het gebruik van pen en papier, eenvoudige hulpmiddelen als letterkaarten en
electronische hulpmiddelen als computers, smartphones en speciale (multifunctionele/dynamische) communicatiehulpmiddelen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Andersen 2007).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat in geval van communicatieproblemen door afnemende handfunctie (mailen, schrijven, sms-en, gebruik social media etc) aanpassingen
gedaan kunnen worden aan de muis- en toetsenbord bediening van de computer, aangepaste software, aanpassingen aan de telefoon of het gebruik van een typespalk. Als er
een noodzaak is om veel teksten te schrijven kan spraakbesturing uitkomst bieden.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De experts zijn van mening dat in geval van een combinatie van dysartrie en
ernstige handfunctieproblemen gezocht dient te worden naar mogelijkheden van hoofd-,
mond-, of oogbesturing van een computer of communicatiehulpmiddel. Daarnaast kan in
samenwerking met de logopedie gekeken worden welke communicatiehulpmiddelen of 25
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Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Andersen 2007, Simmons 2005, Phukan 2009).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat communicatiehulpmiddelen vroegtijdig beschikbaar moeten zijn voor de patiënt en diens sociale omgeving, zodat er voldoende tijd is om
te oefenen met het gebruik ervan zonder dat dit het enige middel van communicatie is.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij patiënten met ALS met
communicatieproblemen altijd nauw samenwerkt met de logopedist en waar nodig met
leveranciers van communicatiehulpmiddelen.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 25
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten in de behandeling van communicatieproblemen
bij patiënten met ALS niet alleen rekening houden met communicatieproblemen ten gevolge van dysartrie, maar ook met communicatieproblemen ten gevolge van afnemende
handfunctie, waardoor bijvoorbeeld het bedienen van telefoon of computer beperkt wordt.
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten in samenwerking met logopedisten streven
naar het vroegtijdig beschikbaar maken van communicatiehulpmiddelen, zodat de patiënt
met ALS en diens sociale omgeving voldoende tijd hebben om te oefenen met het gebruik
ervan, zonder dat dit het enige middel van communicatie is.
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS met communicatieproblemen altijd nauw samenwerken met logopedisten en waar nodig met leveranciers van
communicatiehulpmiddelen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 26
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het toepassen van ergotherapeutische interventies gericht op het veranderen van lichaamshouding bij patiënten met ALS?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat in verschillende fasen van de ziekte patiënten
met ALS problemen kunnen ondervinden bij het veranderen van lichaamshouding:
• Verhoogd risico op vallen.
• Moeite met het (gedurende langere tijd) uitvoeren van staande activiteiten.
• Moeite met actieve transfers via stand of lage transfers.
• Moeite met verzitten in de (rol)stoel of veranderen van houding in bed.
• Problemen bij het ontvangen van hulp bij het veranderen van houding in zit of lig.
D: Mening van de werkgroep.
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strategieën door patiënt en mantelzorgers gebruikt kunnen worden in situaties waarbij computer of communicatiemiddel niet voorhanden is.

D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij patiënten met ALS met problemen in het veranderen van lichaamshouding nauw samenwerkt met de fysiotherapeut.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Bij patiënten met ALS zal de ergotherapeut altijd streven om voorzieningen ruim op tijd beschikbaar te hebben, voor zover daar invloed op uit te oefenen is bij de zorgverzekeraar,
gemeente en leveranciers en binnen de ruimte die de patiënt daarvoor geeft. Bij hulpmiddelen ten behoeve van afnemende loopfunctie en beperkingen in transfers geldt dit zeker
ook. Als een hulpmiddel al beschikbaar is kan de patiënt in de fase wanneer het lopen of
het zelfstandig maken van transfers moeilijker wordt door vermoeidheid of ochtendstijfheid,
beginnen om het hulpmiddel op bepaalde momenten van de dag te gebruiken.

Aanbeveling 26
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten in samenwerking met fysiotherapeuten bij patiënten met ALS aandacht besteden aan de volgende problemen in het veranderen van
lichaamshouding:
• Verhoogd risico op vallen.
• Moeite met het (gedurende langere tijd) uitvoeren van staande activiteiten.
• Moeite met actieve transfers via stand of lage transfers.
• Moeite met verzitten in de (rol)stoel of veranderen van houding in bed.
• Problemen bij het ontvangen van hulp bij het veranderen van houding in zit of lig.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten hierbij extra aandacht besteden aan het instrueren van mantelzorgers en professionele zorgverleners / thuiszorg in het begeleiden van
transfers en het gebruik van hulpmiddelen daarbij.
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Niveau 4: De werkgroep is van mening dat bij problemen bij het veranderen en/of handhaven van lichaamshouding bij patiënten met ALS de gebruikelijke ergotherapeutische interventies volstaan, met extra aandacht voor instructie van mantelzorgers en professionele
zorgverleners in het begeleiden van transfers en het gebruik van hulpmiddelen daarbij.

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS met
problemen in de arm- en handfunctie interventies toepassen die tot doel hebben om verloren functie te compenseren door verandering in handelingsstrategie, hulpmiddelgebruik
of hulp door derden.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Door de progressie van de ALS is de periode van het effectief gebruiken van hulpmiddelen ter
compensatie vaak kort en wordt sneller overgestapt naar het inzetten van hulp door derden.

Aanbeveling 27
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS en problemen in de armen handfunctie bij dagelijkse activiteiten interventies toepassen die tot doel hebben om
verloren functie te compenseren door:
• Verandering in handelingsstrategie.
• Hulpmiddelgebruik.
• Hulp door derden.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 28
Wat is het effect van robotarmen en andere vormen van armondersteuning op de zelfredzaamheid van patiënten met ALS?
Conclusies
Niveau 4: de werkgroep is van mening dat robotarmen en andere vormen van armondersteuning een positief effect kunnen hebben op de zelfredzaamheid van patiënten met
ALS. Daarbij wordt op moment van aanvragen een afweging gemaakt waarbij de verwachte duur van de aanvraagprocedure, de snelheid van afname van spierfunctie in de
bovenste extremiteiten en de functionele mogelijkheden van de handen en polsen op moment van aanvragen worden meegenomen.
D: Mening van de werkgroep.

28

Ergotherapie Aanbevelingen

Vraag 27
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het toepassen van ergotherapeutische interventies gericht op problemen in de arm- en handfunctie bij dagelijkse activiteiten?

Het is te overwegen om bij patiënten met ALS en verminderde spierkracht van de schouder
en proximale armspieren armondersteuning aan te vragen. Het wordt aanbevolen om op
het moment van de aanvraag in overleg met de patiënt en diens eventuele mantelzorger
een overweging te maken op basis van de verwachte duur van de aanvraagprocedure, de
snelheid van afname van spierfunctie in de bovenste extremiteiten en de functionele mogelijkheden van de handen en polsen.

Vraag 29
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij ergotherapeutische interventies gericht op
het behoud van mogelijkheden van patiënten met ALS om zich binnen- en buitenshuis te verplaatsen?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat bij afnemende mogelijkheden van patiënten
met ALS om zich binnen- en of buitenshuis te verplaatsen gebruikelijke ergotherapeutische interventies van toepassing zijn. Bij patiënten die nog loopfunctie hebben zal extra
aandacht zijn voor veiligheid/valpreventie. Hier kunnen aanpassingen in de woning zoals
het verwijderen van drempels en het aanbrengen van beugels een rol spelen.
Gezien de voortgang van de ALS is het belangrijk om waar mogelijk een verplaatsingsalternatief klaar te hebben staan.
De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut hierbij samenwerkt met de fysiotherapeut.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: Experts zijn van mening dat bij handbewogen rolstoelen voor patiënten met ALS
het de voorkeur verdient dat deze een lichtgewicht frame heeft, kleine draaicirkel, een
hoge verstelbare rugleuning en steun heeft voor hoofd, romp en armen/benen. De handbewogen rolstoel zal vaak in de beginfase van de ziekte worden gebruikt bij afnemende
mobiliteit. Later breekt vaak een fase aan waarin een elektrische rolstoel beter aansluit bij
de behoeften van de patiënt. Voor elektrische rolstoelen geldt dat ze onafhankelijke mobiliteit moeten bieden, goed manoeuvreerbaar zijn, zitcomfort bieden (door een contourrugleuning en anti-decubituskussen), ondersteuning voor het hoofd, elektrisch verstelbare
voetensteunen en een kantelmogelijkheid hebben.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Trail 2001, Ward 2010).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS met
verplaatsingsproblemen, de betrokken instanties en leveranciers van goede informatie
over ALS en de toekomstige behoeften van de patiënt voorzien. Dit heeft als doel een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over voorzieningen waarmee gedurende het ziekteproces snel en adequaat ingespeeld kan worden op de progressie van de ziekte.
Pro-actief moet rekening gehouden worden met toekomstige veranderingen in zitonder-
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Aanbeveling 28

D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 29
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS en problemen met het
binnen- en buitenshuis verplaatsen in samenwerking met fysiotherapeuten aandacht besteden aan:
• Veiligheid/valpreventie bij patiënten die nog loopfunctie hebben.
• Het waar mogelijk voorzien in een verplaatsingsalternatief voor het moment dat transfers via stand niet meer lukken, langdurig staand een activiteit uit te voeren niet meer
lukt of de loopfunctie verminderd of verdwenen is.
• Het informeren van betrokken instanties (gemeenten, zorgverzekeraars en leveranciers) bij het aanvragen van verplaatsingsvoorzieningen over het mogelijk verloop
van ALS bij de patiënt en de consequenties daarvan voor het gebruik en de uitvoering van de voorziening.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 30
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het toepassen van ergotherapeutische interventies gericht op het behoud van zelfstandigheid in de zelfverzorging bij patiënten
met ALS?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij behandelingen gericht op
het behoud van zelfstandigheid in de zelfverzorging bij patiënten met ALS de gebruikelijke
ergotherapeutische interventies kunnen toepassen. De ergotherapeut zal bij beperkingen
in de arm- en handfunctie met gevolgen voor eten en drinken, wassen en kleden, toiletgang etc advies geven over verandering in handelingsstrategieën en gebruik van hulpmiddelen en (woning)aanpassingen. Er zal in de loop van de ziekte aandacht zijn voor
energieverdeling en het waar nodig ondersteunen van de patiënt bij het maken van keuzes
tussen verschillende activiteiten of het overlaten van activiteiten in de zelfverzorging aan
mantelzorger of professionele zorgverlener.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten rekening dienen te houden
met problemen in de zelfverzorging ten gevolge van verminderd spierkracht in de benen,
balans- en staproblemen en beperkingen bij het opstaan en gaan zitten en het maken van
transfers. Deze verminderde mobiliteit (mogelijk in combinatie met beperkingen in armen handfunctie) leidt bij patiënten met ALS tot problemen bij toiletgebruik. Hoewel patiën30

Ergotherapie Aanbevelingen

steuning, aandrijf- en verstellings- en besturingsmogelijkheden van rolstoelen en andere
verplaatsingsaanpassingen, zoals loophulpmiddelen, trippelstoel, fiets, scootmobiel, autoaanpassingen en woningaanpassingen.

D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 30
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS met problemen in de
zelfverzorging aandacht besteden aan verandering in handelingsstrategie, hulpmiddelgebruik, energieverdeling, afweging tussen zelfstandigheid en het overlaten van zorg aan anderen en in het bijzonder aan de invloed van verminderde mobiliteit en handfunctie op
problemen met de toiletgang.

Vraag 31
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het toepassen van ergotherapeutische interventies gericht op het geven van hulp door mantelzorgers of professionele zorgverleners aan patiënten met ALS?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij het adviseren en trainen
van mantelzorgers en/of professionele zorgverleners aandacht besteden aan het anticiperen op een (snel) veranderende zorgvraag van de patiënt met ALS. Daarbij besteedt de
ergotherapeut ook aandacht aan de ervaren belasting van de mantelzorger en/of professionele zorgverlener, de keuzes van de mantelzorger met betrekking tot de te verrichten
handelingen/ondersteuning en het leren omgaan met hulpmiddelen zoals (elektrische)
rolstoel en tillift.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut bij het begeleiden en trainen
van mantelzorgers en/of professionele zorgverleners samenwerkt met maatschappelijk
werk, fysiotherapeut en logopedist.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 31
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij het adviseren en training van mantelzorgers
en/of professionele zorgverleners aandacht besteden aan het anticiperen op een (snel)
veranderende zorgvraag van de patiënt met ALS, aan de ervaren belasting van de mantelzorger en professionele zorgverlener, de keuzes van de mantelzorger met betrekking tot
de te verrichten handelingen/ondersteuning en het leren omgaan met hulpmiddelen.
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut hierbij samenwerkt met fysiotherapeut en
maatschappelijk werk en logopedist.
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ten met ALS feitelijk niet incontinent zijn, kan in overleg met revalidatiearts, huisarts en/of
continentieverpleegkundige gekeken worden naar alternatieven zoals gebruik van een urinaal, uritip of catheter.

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat gebruikelijke ergotherapeutische interventies
(veranderen handelingsstrategie, hulpmiddelgebruik, hulp van derden) van toepassing
zijn wanneer patiënten met ALS problemen ervaren in het uitvoeren van huishoudelijke
taken, bereiden van maaltijden en het assisteren en/of verzorgen van anderen.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut de patiënt ondersteunt bij
het maken van afwegingen tussen verschillende taken en activiteiten waar de patiënt nog
wel tijd en energie in kan en wil steken en welke taken en activiteiten de patiënt gaat loslaten
of laat overnemen door anderen.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 32
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS met problemen in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten naast gebruikelijke interventies gericht zijn op het
ondersteunen van patiënten bij het maken van afwegingen tussen verschillende taken en
activiteiten waar de patiënt nog wel tijd en energie in kan en wil steken en welke taken en
activiteiten de patiënt moet gaan loslaten en/of moet laten overnemen door anderen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 33
Welke ergotherapeutische interventies zijn effectief indien patiënten met ALS en hun
sociale omgeving beperkingen ervaren met intimiteit/seksualiteit?
Conclusie
Niveau 4: De experts zijn van mening dat ergotherapeuten binnen de specifieke setting
waarin de ergotherapeut werkzaam is, bijdragen aan het maken van afspraken over welke
discipline(s) het onderwerp intimiteit en seksualiteit expliciet ter sprake brengt bij de patiënt
en hoe de taakverdeling is tussen verschillende disciplines.
Kwaliteit van de gevonde literatuur D (Forwell 2008).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut het gesprek over intimiteit en
seksualiteit kan openen in de intakefase wanneer uitleg gegeven wordt over de hulpvragen
waar ergotherapeuten aan bij kunnen dragen, bij het aanvragen van een aangepast bed
en bij gesprekken met patiënt en mantelzorger over het geven van hulp bij de persoonlijke verzorging, waarbij een rolverandering van partner naar verzorger kan ontstaan.
De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten op basis van eventuele problemen, vra32
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Vraag 32
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het toepassen van ergotherapeutische interventies gericht op problemen in het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten door
patiënten met ALS?

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Per setting zullen wellicht verschillende afspraken zijn gemaakt wat betreft welke onderwerpen met betrekking tot seksualiteit en intimiteit door welke disciplines worden opgepakt.
Het is belangrijk dat er duidelijke afspraken worden gemaakt wie of welke discipline het
onderwerp in ieder geval ter sprake brengt.

Aanbeveling 33
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS het onderwerp seksualiteit en intimiteit ter sprake kunnen brengen:
• In de intakefase wanneer uitleg gegeven wordt over de hulpvragen waar ergotherapeuten aan bij kunnen dragen.
• Bij het bespreken en aanvragen van een aangepast bed.
• Bij gesprekken met patiënt en mantelzorger over het geven van hulp bij de persoonlijke
verzorging, waarbij een rolverandering van partner naar verzorger kan ontstaan.
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten op basis van problemen, vragen of wensen die
worden aangegeven door de patiënt met ALS en diens eventuele partner gaan zoeken
naar het aanpassen van activiteiten of het vinden van alternatieven of doorverwijzen naar
andere disciplines in het behandelteam.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 34
Welke ergotherapeutische interventies zijn effectief bij patiënten met ALS die problemen (dreigen te) ondervinden in het behouden of vinden van een relevante en acceptabele dagbesteding (werk, studie, hobby etc)?
Conclusies
Niveau 4 De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS in gesprek gaan over de betekenis van hun dagbesteding (werk, studie of vrijetijdsbesteding),
waar ze tijd en energie aan willen besteden, welke wensen er zijn ten aanzien van huidige
en toekomstige dagbesteding. De ergotherapeut zal op basis daarvan met de patiënt zoeken naar het aanpassen van activiteiten of het vinden van alternatieven.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut in het bijzonder aandacht
besteedt aan energieverdeling en het feit dat activiteiten in de persoonlijke verzorging
steeds meer tijd vergen. Dit maakt dat patiënten op den duur gedwongen worden om keuzes te maken in het totaal van activiteiten dat op een dag kan worden uitgevoerd.
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gen en wensen die in dit gesprek naar voren komen, met de patiënt met ALS en diens
eventuele partner kan zoeken naar het aanpassen van activiteiten of het vinden van alternatieven of doorverwijzen naar andere disciplines in het behandelteam.

Aanbeveling 34
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij patiënten met ALS die problemen (dreigen
te) ondervinden in het behouden of vinden van een relevante en acceptabele dagbesteding in gesprek gaan over de betekenis van hun huidige of gewenste dagbesteding en op
basis daarvan zoeken naar het aanpassen van activiteiten of het zoeken van alternatieven.
Het wordt aanbevolen dat er extra aandacht is voor energieverdeling en het ondersteunen
van de patiënt met ALS wanneer deze prioriteiten moet stellen in het totaal van activiteiten
dat op een dag kan worden uitgevoerd.

Behandeldoelen en behandelinterventies: Factoren
Vraag 35
Op welk moment en op welke manier brengen ergotherapeuten het aanvragen van
hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen ter sprake bij patiënten met
ALS en hun sociale omgeving?
Conclusies
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het aanvragen hulpmiddelen, voorzieningen
en (woning)aanpassingen al in de intakefase genoemd kan worden:
• De ergotherapeut geeftl globale voorlichting over hulpmiddelen, voorzieningen, (woning)
aanpassingen en voorzieningenprocedures. Het detailniveau van de informatie zal afhangen van de behoefte van de patiënt met ALS en diens sociale omgeving en de ernst
van de aanwezige problemen.
• De ergotherapeut bespreekt met de patiënt met ALS en diens sociale omgeving hoe om
te gaan met mogelijk verschil in inzicht over de noodzaak en de timing van het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

• Bij patiënten met ALS waar de ergotherapeut op korte termijn ernstige problemen voorziet op het gebied van wonen, wordt afgetast in hoeverre het aanpassen van de woning
of verhuizen al bespreekbaar is.
• Gezien het ziekteverloop bij patiënten met pure bulbaire problematiek is het niet zinvol
om in een vroeg stadium over te gaan tot het aanvragen van woningaanpassingen gericht op het gebruik van de woning bij rolstoelafhankelijkheid.
Tijdens het vervolg van de behandeling kunnen nieuwe (of binnen afzienbare tijd te verwachten) problemen in het dagelijks handelen of in het wonen aanleiding zijn om de patiënt met ALS en diens sociale omgeving verder te informeren over de aanvraag van
voorzieningen, hulpmiddelen en aanpassingen en (indien van toepassing) over de vooren nadelen van verhuizen naar een rolstoelgeschikte woning.
D: Mening van de werkgroep.
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D: Mening van de werkgroep.

Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen al in de intakefase noemen:
• Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten globale voorlichting geven over hulpmiddelen, voorzieningen, (woning)aanpassingen en voorzieningenprocedures. Het detailniveau van de informatie zal afhangen van de behoefte van de patiënt met ALS en diens
sociale omgeving en de ernst van de huidige problemen.
• Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten met de patiënt met ALS en diens sociale
omgeving bespreken hoe om te gaan met een mogelijk verschil in inzicht over de
noodzaak en de timing van het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.
• Bij patiënten met ALS waar de ergotherapeut op korte termijn ernstige problemen voorziet op het gebied van wonen, zal worden afgetast in hoeverre het aanpassen van de
woning of verhuizen al bespreekbaar is.
• Bij patiënten met een pure bulbaire problematiek wordt gezien het verloop af geraden
om in een vroeg stadium over te gaan tot het aanvragen van woningaanpassingen gericht op het gebruik van de woning bij rolstoelafhankelijkheid.
Het wordt aanbevolen dat tijdens het vervolg van de behandeling nieuwe (of binnen afzienbare tijd te verwachten) problemen in het dagelijks handelen of in het wonen aanleiding
zijn om de patiënt met ALS en diens sociale omgeving verder te informeren over de aanvraag van voorzieningen, hulpmiddelen en aanpassingen en indien van toepassing over
de voor- en nadelen van verhuizen naar een rolstoelgeschikte woning.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 36
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het begeleiden van patiënten met ALS bij de
keuze, aanvraag en realisatie van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen?
Conclusies
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat bij het begeleiden van de keuze van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen informatie moet worden gegeven over
verschillende alternatieven (als deze er zijn) en de voor- en nadelen ervan. Dit kan gaan
over technische kanten van een hulpmiddel en over de mogelijkheden van een hulpmiddel, voorziening of aanpassing in het dagelijks gebruik ervan. Ook zal een overweging
worden gemaakt over de tijd die een eventuele aanvraagprocedure kan innemen en de
progressie van het probleem waar de voorziening of het hulpmiddel voor wordt aangevraagd. Het heeft de voorkeur dat waar mogelijk een demonstratie van een hulpmiddel
wordt geregeld, zodat de patiënt met ALS en diens sociale omgeving zich een concrete
voorstelling kunnen maken van het gebruik en effect van het hulpmiddel.
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Aanbeveling 35

Niveau 4: De werkgroep is van mening dat bij het begeleiden van de aanvraag van een
hulpmiddel of voorziening de ergotherapeut de regie voert. De ergotherapeut:
• Geeft informatie over de verschillende regelingen waaronder hulpmiddelen kunnen
worden aangevraagd.
• Initieert passingen/demonstraties.
• Draagt waar nodig zorg voor adviesrapportages/toelichtingen op indicatieaanvragen.
• Informeert de patiënt en diens sociale omgeving over mogelijke hulpmiddelen die niet
vergoed worden, of mogelijkheden om voorzieningen te realiseren buiten de regelingen om.
• Maakt afspraken met de patiënt en diens sociale omgeving wie rappel voert.
• Evalueert na levering samen met de patiënt met ALS en diens sociale omgeving het
hulpmiddel of de voorziening.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten, andere disciplines die hulpmiddelen aanvragen (bijvoorbeeld fysiotherapeuten en logopedisten) en patiënten met
ALS en hun sociale omgeving afspraken maken hoe ze samenwerken bij het aanvragen
van hulpmiddelen en voorzieningen. Deze afspraken kunnen gaan over wie de aanvraag
doet, wie aanwezig is bij gesprekken met gemeente of passingen met leveranciers en wie
rappel voert.
De afspraken die hierover door de ergotherapeut en de patiënt met ALS en diens sociale
omgeving worden gemaakt, zullen regelmatig worden geëvalueerd.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
In verschillende settings zullen mogelijk andere afspraken en rolverdelingen zijn tussen
ergotherapeuten en andere functionarissen die zich met de realisatie van voorzieningen
bezig houden.
Bij deze doelgroep is meer ondersteuning van de patiënt met ALS en mantelzorger nodig
bij het aanvragen van voorzieningen in vergelijking met andere doelgroepen, omdat bij de
snelle progressie van de aandoening en de grote hoeveelheid aan aanvragen (voorzieningen en zorg) de draagkracht eerder overschreden wordt door de draaglast.
Bij bijna alle diagnosegroepen die de ergotherapeut behandelt zal het zo zelfstandig mogelijk leren aanvragen en doorlopen van voorzieningenprocedures doel van de ergotherapie behandeling zijn. Bij patiënten met ALS wordt dit meer losgelaten en veel meer
gekeken naar de behoeften en wensen van de patiënt en diens sociale omgeving hierin.
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D: Mening van de werkgroep.

Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij het begeleiden van patiënten met ALS bij
de keuzen van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen, informatie geven
over verschillende alternatieven (als deze er zijn) en de voor- en nadelen ervan. Ook zal
een overweging worden gemaakt over de tijd die een eventuele aanvraagprocedure kan
innemen en de progressie van het probleem waar de voorziening of het hulpmiddel voor
wordt aangevraagd.
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij het begeleiden van de aanvraag van een
hulpmiddel of voorziening de regie voeren. De ergotherapeut:
• Geeft informatie over de verschillende regelingen waaronder hulpmiddelen kunnen worden aangevraagd.
• Initieert passingen/demonstraties.
• Draagt waar nodig zorg voor adviesrapportages/toelichtingen op indicatieaanvragen.
• Informeert de patiënt en diens sociale omgeving over mogelijke hulpmiddelen die
niet vergoed worden, of mogelijkheden om voorzieningen te realiseren buiten de regelingen om.
• Maakt afspraken met de patiënt en diens sociale omgeving wie rappel voert.
• Evalueert na levering samen met de patiënt met ALS en diens sociale omgeving het
hulpmiddel of de voorziening.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten, andere disciplines die hulpmiddelen aanvragen en patiënten met ALS en hun sociale omgeving afspraken maken hoe ze samenwerken bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen. Deze afspraken kunnen gaan
over wie de aanvraag doet, wie aanwezig is bij gesprekken met gemeente of passingen
met leveranciers en wie rappel voert. Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten de afspraken die hierover gemaakt zijn regelmatig evalueren met de patiënt met ALS en diens
sociale omgeving.

Vraag 37
Wat zijn specifieke aandachtspunten bij het opstellen van toelichtingrapportages op
indicatieaanvragen/adviesrapportages ten behoeve van de aanvraag van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen voor patiënten met ALS?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten bij het opstellen van rapportages ten behoeve van de aanvraag van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen aandacht besteden aan het huidige èn verwachte toekomstig functioneren van
de patiënt met ALS en de consequenties daarvan voor het dagelijks functioneren beschrijven. Tevens zal de ergotherapeut het belang van een spoedige afhandeling toelichten en
zo nodig aanvullende informatie geven over ALS in het algemeen.
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Aanbeveling 36

Overige overwegingen:
Wanneer van toepassing zal de ergotherapeut verwijzen naar afspraken voor versnelde- of
spoed procedures van verzekeraars of gemeenten.

Aanbeveling 37
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij het opstellen van rapportages ten behoeve
van de aanvraag van hulpmiddelen, voorzieningen en (woning)aanpassingen aandacht
besteden aan het huidige en verwachte toekomstige functioneren van de patiënt met
ALS en de consequenties daarvan voor het dagelijks functioneren van de patiënt. Het
wordt aanbevolen dat de ergotherapeut ook het belang van een spoedige afhandeling
toelicht en waar mogelijk gebruik maakt van spoedprocedures of speciale afspraken
met verzekeraars of gemeenten.

Verslaglegging
Vraag 38
Wanneer vindt welke berichtgeving plaats tussen ergotherapeut en verwijzer?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat ergotherapeuten regelmatig verslag doen van
de ergotherapie behandelingen en observaties van de patiënt met ALS aan de verwijzer
en andere betrokken behandelaren. De frequentie zal afhangen van de mate waarin de ergotherapeut betrokken is en de snelheid waarmee ontwikkelingen zich bij de patiënt voordoen. De werkgroep is van mening dat verslaglegging zowel mondeling als schriftelijk/
digitaal kan worden gedaan, passend bij de situatie waarin berichtgeving noodzakelijk is.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: mening van de werkgroep.
Overwegingen
In elke setting zullen afspraken gemaakt worden over de inhoud, frequentie en manier van
berichtgeving en verslaglegging tussen ergotherapeut, verwijzer en andere behandelaren.

Aanbeveling 38
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten zo vaak verslag doen aan verwijzer en/of
andere betrokken behandelaren als de situatie van de patiënt met ALS daar om vraagt.
Berichtgeving kan zowel mondeling als schriftelijk/digitaal gebeuren, mits passend bij
de urgentie van de berichtgeving.
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D: Mening van de werkgroep.

Conclusie
Niveau 4: De experts zijn van mening dat verslaglegging in het ergotherapie dossier wordt
gedaan volgens de beroepscode ergotherapie. Relevante informatie houdt voor de dossiervoering van patiënten met ALS in dat in ieder geval hulpvragen van de patiënt en diens
sociale omgeving worden vastgelegd en dat correspondentie met betrekking tot voorzieningen wordt bewaard evenals gegevens over de voortgang van deze procedures.
Kwaliteit van de gevonden artikelen D (Beroepscode Ergotherapie 2001).
Overige overwegingen
Per setting zullen verschillende afspraken gemaakt zijn met betrekking tot dossiervoering,
zowel over de inhoud als over de plaats waar informatie wordt vastgelegd. Er zal ook niet
altijd sprake meer zijn van een apart ergotherapiedossier, maar gerapporteerd worden in
een multidisciplinair (elektronisch) dossier. Naast het bijhouden van het ergotherapie dossier/status zal er sprake zijn van verslaglegging ten behoeve of naar aanleiding van de
multidisciplinaire patiëntenbespreking. Deze verslagen zullen over het algemeen een samenvatting bevatten van het huidige niveau van functioneren van de patiënt, hulpvragen
en coping van patiënt en sociale omgeving en teamafspraken onder anderen over benaderingswijze en taakverdeling.

Aanbeveling 39
Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten bij verslaglegging in het ergotherapiedossier
de beroepscode ergotherapie volgen. Aanbevolen wordt om in ieder geval de hulpvragen
van de patiënt en diens sociale omgeving, belangrijke afspraken met de patiënt en informatie over de aanvraagprocedures van hulpmiddelen en voorzieningen vast te leggen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Evaluatie
Vraag 40
Wanneer en hoe kan de ergotherapeutische behandeling bij patiënten met ALS en hun
sociale omgeving het beste worden geëvalueerd?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat telkens die onderdelen van de ergotherapie
behandeling die aan de orde zijn geweest worden geëvalueerd, zoals aanvraag van een
voorziening, geven van voorlichting over een bepaald onderwerp, advisering rond een bepaald thema. Dit kan gedaan worden door navraag te doen aan het begin van een volgend contactmoment (consult, huisbezoek, via mail of telefonisch), via andere betrokken
39
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Vraag 39
Welke specifieke eisen worden gesteld aan de verslaglegging in het ergotherapie
dossier/status?

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Het verloop van de ergotherapie behandeling bij patiënten met ALS kan heel verschillend
verlopen. Soms is er een hoge behandelfrequentie omdat er veel of complexe hulpvragen
zijn, soms zijn er periodes waarin er laagfrequent contact is. Dit is van te voren niet altijd
te voorspellen, daarom is regelmatig evaluatie van onderdelen van de ergotherapie behandeling nodig.

Aanbeveling 40
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut wanneer een bepaalde hulpvraag is afgerond
of een voorziening is geleverd, evalueert door navraag te doen. Dit kan gebeuren tijdens
een volgend contactmoment (consult, huisbezoek, via mail of telefonisch), via andere betrokken behandelaren, of door een specifiek evaluatiemoment af te spreken.

Vraag 41
Welke domeinen/aandachtsgebieden dienen ergotherapeuten specifiek bij patiënten
met ALS en hun omgeving/systeem periodiek te evalueren? En op welk moment?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat alle domeinen/aandachtsgebieden (zie Aanbeveling 11) die voor de patiënt met ALS en diens sociale omgeving actueel kunnen zijn, regelmatig geëvalueerd worden. Dit kan door de ergotherapeut zelf worden gedaan, maar
ook in samenwerking met andere betrokken behandelaren. De ergotherapeut zal bij informatie/observaties door andere betrokken behandelaren nagaan of dit aanleiding geeft tot
contact met de patiënt over ergotherapeutische aandachtsgebieden.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Bij het periodiek aankaarten van onderwerpen bij de patiënt met ALS en diens omgeving
zal de ergotherapeut aansluiten bij datgene wat de patiënt in eerdere gesprekken heeft
aangegeven. Onderwerpen waarvan de patiënt en diens sociale omgeving bij herhaling
hebben aangegeven deze niet te willen bespreken of niet relevant te vinden, zal de ergotherapeut laten rusten tot de patiënt of diens omgeving er zelf op terugkomt.
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behandelaren, of door een evaluatiemoment af te spreken met de patiënt als de behandeling van een specifieke hulpvraag is afgerond.

Het wordt aanbevolen dat alle domeinen/aandachtsgebieden (zie Aanbeveling 11) die
voor de patiënt met ALS en diens sociale omgeving actueel kunnen zijn, regelmatig
door de ergotherapeut geëvalueerd worden. Dit kan door de ergotherapeut zelf worden
gedaan maar ook in samenwerking met andere betrokken behandelaren. De ergotherapeut zal bij informatie/observaties door andere betrokken behandelaren nagaan of deze
aanleiding geven tot contact met de patiënt over ergotherapeutische aandachtsgebieden of hulpvragen.

Vraag 42
Hoe verloopt het contact met de ergotherapeut in een periode waarin er geen actuele
ergotherapie doelstellingen zijn?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de ergotherapeut tussen de verschillende behandelepisodes regelmatig direct contact heeft met de patiënt en diens sociale omgeving en informatie verzamelt via andere zorgverleners die behandelen, zodat op de progressiviteit van
het ziektebeeld geanticipeerd kan worden en bij een nieuwe vraag direct een afspraak gemaakt kan worden. De wijze van contact wordt afgestemd met de patiënt (bijvoorbeeld (telefonische) consulten, e-mail contact) en genoteerd in het dossier. Daarbij wordt benadrukt dat
de patiënt altijd rechtstreeks een beroep kan doen op de ergotherapeut.
D: Mening van de werkgroep.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Aanbeveling 42
Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut tussen verschillende behandelepisodes informatie verzamelt over de patiënt via direct contact met de patiënt en diens sociale
omgeving. Dit kan via periodieke consulten, telefonisch of via e-mail. Het wordt aanbevolen dat de ergotherapeut ook informatie blijft verzamelen via de revalidatiearts en andere behandelaren.
In overleg met de patiënt kan de ergotherapie bemoeienis tijdelijk worden gestopt. De
behandeling zal echter niet helemaal afgesloten worden en de patiënt kan altijd rechtstreeks een beroep blijven doen op de ergotherapeut.

Vraag 43
Wanneer en op welke manier wordt de ergotherapie behandeling afgesloten?
Conclusie
Niveau 4: de werkgroep is van mening dat de patiënt en diens sociale omgeving gedurende
het hele ziekteproces vanaf de diagnosestelling en verwijzing door de (revalidatie)arts tot
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Aanbeveling 41

D: Mening van de werkgroep.
Overweging
Indien de patiënt geen vraag meer heeft maar de ergotherapeut vanuit de eigen professionele invalshoek problemen op het gebied van de veiligheid in het dagelijks handelen constateert en/of problemen in het functioneren gezien de progressiviteit van de ziekte in de
nabije toekomst verwacht, wordt dit besproken met de patiënt en met medebehandelaren.

Aanbeveling 43
Het wordt aanbevolen dat patiënten met ALS en hun sociale omgeving gedurende het
hele ziekteproces vanaf de diagnose tot na het overlijden een beroep kunnen doen op
de ergotherapeut.
Als de patiënt met ALS wordt opgenomen in een verpleeghuis zal de ergotherapeut de
behandeling overdragen, maar wel beschikbaar zijn voor vragen van de behandelend
ergotherapeut.

Vraag 44
Welke taak heeft de ergotherapeut na het overlijden van patiënten met ALS (nazorg)?
Conclusie
Niveau 4: de werkgroep is van mening dat de ergotherapeut na het overlijden van de patiënt met ALS nagaat of er bij de nabestaanden behoefte is aan ondersteuning bij teruggave van voorzieningen. Tevens informeert de ergotherapeut of er behoefte is aan een
evaluatiegesprek met de ergotherapeut over de ergotherapiebehandeling/begeleiding.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Overwegingen
Nazorg kan binnen verschillende settings anders worden vormgegeven. Belangrijk is dat
er in ieder geval één behandelaar is die namens het team contact heeft met de nabestaanden. Daarbij moet de mogelijkheid bestaan om na overlijden van de patiënt nog een
contactmoment te hebben met nabestaanden, ondanks dat hier geen vergoeding voor is.
Het moment waarop het contact met nabestaanden plaats heeft en de manier waarop
hangt mede af van de situatie en het contact tussen ergotherapeut/behandelteam en patiënt in de laatste levensfase. Sommige nabestaanden komen zelf met vragen vlak na het
overlijden, anderen informeren het team pas heel laat over het overlijden van de patiënt
en hebben zelf alles geregeld.
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aan het overlijden een beroep kunnen doen op de ergotherapie. De ergotherapie wordt
afgesloten nadat de patiënt is overleden en de nabestaanden geen beroep doen op de ergotherapie bij het teruggeven van voorzieningen.
Als de patiënt met ALS wordt opgenomen in een verpleeghuis, zal de ergotherapeut de
behandeling overdragen, maar zal wel beschikbaar zijn voor vragen en adviezen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Het wordt aanbevolen dat ergotherapeuten, indien gewenst, de nabestaanden ondersteunen bij de teruggave van voorzieningen en direct of indirect peilt of er behoefte is
aan een evaluatiegesprek over de ergotherapiebehandeling of de gehele multidisciplinaire behandeling.
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Diagnostisch Proces: Anamnese.
Diagnostische Proces: Onderzoek.
Therapeutisch proces ALS.
Behandelstrategieën/aandachtspunten in de behandeling I.
(Preventie en behandeling met betrekking tot functies.)
• Werkkaart 4B Behandelstrategieën/aandachtspunten in de behandeling II.
(Bevorderen activiteiten en participatie.)
• Werkkaart 4C Behandelstrategieën/aandachtspunten in de behandeling III.
(Factoren.)

Multidisciplinaire richtlijn ALS

• Werkkaart 1
• Werkkaart 2
• Werkkaart 3
• Werkkaart 4A
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Richtlijn ergotherapie bij ALS: Werkkaarten

Werkkaarten ergotherapie

Afdrukversie Werkkaart 1
Werkkaart 1. Diagnostisch Proces: Anamnese Ergotherapie
Hulpvraag en verwachtingen van de patiënt met
ALS en diens sociale omgeving

Verwachtingen van de patiënt met ALS en diens sociale omgeving ten aanzien van:
• Functionele prognose
• Doel en verloop van de behandeling en het behandelresultaat
Behoefte van de patiënt met ALS en diens sociale omgeving aan informatie, adviezen en coaching
Hulpvragen van de patiënt met ALS en/of diens sociale omgeving

Aard en beloop van de ziekte

Duur sinds diagnose, aanvang (tijdstip en locatie) van de klachten, snelheid en lichaamsregio(‘s) van toename spierzwakte en functionele consequenties.

Stoornissen in functies
Over het algemeen zijn ergotherapeuten niet de
eerst verantwoordelijken voor het vaststellen
van stoornissen in functies, echter ze hebben
wel een signalerende functie naar de arts en de
andere behandelaren in het team.

•
•
•
•
•
•
•
•

Mentale functies: informatie via arts, andere behandelaren in het team.
Bewegingssysteem: ook informatie via arts en fysiotherapeut
Vermoeidheid: ook informatie via arts en fysiotherapeut
Ademhaling: informatie via arts en fysiotherapeut
Pijn: ook informatie via arts en fysiotherapeut
Huid: ook informatie via arts en verpleging
Stem en spraak: ook informatie via arts en logopedist
Kauwen en slikken: informatie via arts en logopedist

Beperkingen in activiteiten en participatie

•
•
•
•
•
•
•

Communicatie: ook informatie via logopedist
Mobiliteit: ook informatie via fysiotherapeut
Zelfverzorging
Huishouden
Wonen
Dagbesteding/werk
Relaties: ook informatie via maatschappelijk werk

Overige factoren

Persoonlijke factoren: leeftijd, persoonlijkheid, burgelijke staat, gezinssituatie, coping, sociaal culturele achtergrond, levensstijl, interesses, geloof (van de patiënt met ALS en van de mantelzorger/sociale omgeving)
Externe factoren: woonsituatie, aanwezige hulpmiddelen en voorzieningen, vervoer, aanwezige (mantel)zorg, ondersteuning en relaties, al lopende voorzieningenprocedures.
Sociale kaart: Zorgverzekeraar en afspraken met leveranciers, contactpersonen WMO/gemeente. Mogelijkheden van spoedprocedures.

Comorbiditeit

Nevendiagnoses: informatie van arts en fysiotherapeut

Behandeling

Bekendheid met ergotherapie, eerdere ergotherapiebehandeling

Afdrukversie Werkkaart 2
Werkkaart 2. Diagnostisch Proces: Onderzoek Ergotherapie

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Hulpvragen en
verwachtingen van
patiënt met ALS en /of
diens sociale omgeving

Inventarisatie en
evaluatie:
- Semigestructureerd
interview naar verwachtingen, informatiebehoefte en hulpvragen.
- COPM met patiënt en/
of mantelzorger
- Mantelzorggesprek

Mobiliteit

Communicatie

Zelfverzorging

Huishouden

Dagbesteding

Externe factoren

Zich uitend in
problemen met:
- (Trap)lopen
- Staan
- Staande activiteiten
- Transfers
- Binnen verplaatsen
Buiten verplaatsen
over middellange en
lange afstanden,
binnen en buiten
de woonplaats
Van houding veranderen in zit en lig
zitten
Binnenlaten van
bezoek/hulp

Zich uitend in
problemen met:
- Telefoneren
- Computer bedienen
- Schrijven
- Alarmeren
- Spreken

Zich uitend in
problemen met:
- Wassen en kleden
- Persoonlijke hygiene
- Toiletgang
- Eten en drinken
- Hulp ontvangen
van mantelzorger

Zich uitend in
problemen met:
- Schoonhouden woning
- Zorgen voor huisgenoten en huisdieren
- Boodschappen doen
- Vuilnis wegbrengen
- Administratie voeren

Zich uitend in
problemen met:
- (Vrijwilligers) werk
- Sport
- Studie
- Hobby
- Hanteren van apparaten
en voorwerpen met
betrekking tot vrijetijdsbesteding zoals
boeken, tv, radio
- Energieverdeling over
de dag Bereikbaarheid
toegankelijkheid en
noodzakelijke voorzieningen tbv dagbesteding of werk

Zich uitend in
problemen met:
- Betreden en verlaten
van de woning
- Doorgankelijkheid
van de woning
- Bruikbaarheid/bereikbaarheid van verschil
lende ruimtes in de
woning zoals keuken,
toilet en badkamer,
slaapkamer.
- Rolstoel toe- en
doorgankelijkheid,
- Toegankelijkheid
voorzieningen in
omgeving woning

Inventarisatie en
evaluatie:
- Semigestructureerd
interview over bovenstaande onderwerpen
- Observatie van bovenstaande onderwerpen
als er een hulpvraag is.

Inventarisatie en
evaluatie:
- Semigestructureerd
interview over bovenstaande onderwerpen
- Observatie van bovenstaande onderwerpen
als er een hulpvraag is.

Inventarisatie en
evaluatie:
- Semigestructureerd
interview over bovenstaande onderwerpen
- Observatie van bovenstaande onderwerpen
als er een hulpvraag is.

Inventarisatie en
evaluatie:
- Semigestructureerd
interview over bovenstaande onderwerpen
- Observatie van bovenstaande onderwerpen
als er een hulpvraag is.

Inventarisatie en
evaluatie:
- Semigestructureerd
interview over bovenstaande onderwerpen
- Observatie van bovenstaande onderwerpen
als er een hulpvraag is.
- Dagactiviteitenlijst

Inventarisatie en
evaluatie:
- Semigestructureerd
interview over bovenstaande onderwerpen
- Huisbezoek/observatie van de
woonsituatie
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ALS richtlijn

TIJD
Revalidatiefase 1
de patiënt is onafhankelijk van hulpmiddelen en hulp

Revalidatiefase 2
Patiënt is (grotendeels) onafhankelijk van hulp
bij gebruik van hulpmiddelen

Revalidatiefase 3
Patiënt is afhankelijk van hulp van anderen

Terminale fase/Nazorg

Voorwaardenscheppende activiteiten:
- Een vertrouwensrelatie met patiënt(systeem)
aangaan en opbouwen
- Vroegtijdig inschatten van noodzakelijke
hulpmiddelen en voorzieningen
- Contact leggen met zorgverzekeraar en
gemeente en mogelijk betrokken leveranciers

Voorwaardenscheppende activiteiten:
- Vroegtijdig inschatten van noodzakelijke hulpmiddelen en voorzieningen
- Contact leggen met zorgverzekeraar, gemeenten
en leveranciers
- Signalerende taak naar andere disciplines
- Afstemmen ergotherapiebehandeling met andere
disciplines en patiënt(systeem)

Voorwaardenscheppende activiteiten:
- Afstemming met patiënt(systeem), thuiszorg/
wijkverpleging en anderen disciplines binnen en
buiten het behandelteam
- Signalerende functie naar andere disciplines
- Evt herhaling van voorwaardenscheppende
activiteiten bij revalidatiefase 1 en 2.

Terminale fase:
- Zie revalidatiefase 3

Ergotherapeutische diagnostiek:
- Gegevens verzamelen, zie werkkaart 1 en 2
- Inventariseren van hulpvragen en de betekenis
die de patiënt daaraan geeft.
- Nauwkeurige behoefte-inventarisatie met
betrekking tot persoonsgebonden hulpmiddelen,
de woning, en de ondersteuning
van het patiëntsysteem
Trainen/begeleiden van het handelen:
- Afspreken van behandeldoelen
- Ondersteunen bij verwerkingsproces en
acceptatie van hulpmiddelen en voorzieningen
- Aandacht voor dagbesteding
Patiënt(systeem)gericht adviseren:
- Algemene informatie verstrekken over ergotherapie
- Op maat informatie verstrekken over ziektebeeld,
over te verwachten problemen en mogelijke
oplossingen, over aanvraagprocedures voor
hulpmiddelen en voorzieningen
- Adviseren over ergonomische aanpassingen,
leren omgaan met begrensde mogelijkheden en
eigen grenzen, aanschaf van kleine hulpmiddelen
- Voorbereiden van patiënt(systeem) op revalidatiefase 2

Ergotherapeutische diagnostiek:
- Inventariseren van hulpvragen en de betekenis
die de patiënt daaraan geeft.
- Nauwkeurige behoefte-inventarisatie met betrekking tot persoonsgebonden hulpmiddelen, de
woning, en de ondersteuning van het patiëntsysteem
Trainen/begeleiden van het handelen:
- Patiënt leren omgaan met en ondersteunen in de
acceptatie van hulpmiddelen en voorzieningen
- Begeleiden bij het leren hanteren van gezondheidsproblemen en het leren bepalen van eigen grenzen
- Zie verder revalidatiefase 1
Patiënt(systeem)gericht adviseren:
- Adviseren en aanvragen van hulpmiddelen,
aanpassingen en voorzieningen
- Algemene ergonomische adviezen aan mantelzorg
- Voorbereiden van patiënt(systeem)
op revalidatiefase 3

Nazorg:
- Begeleiden patiëntsysteem bij retourneren
hulpmiddelen

Ergotherapeutische diagnostiek:
- Inventarisatie van hulpvragen van patiënt,
mantelzorger en professionele zorgverleners.
- Specifieke aandacht voor spraak, slikken, ademhaling, pijn, benauwdheid, slapen en decubitus,
ten behoeve van houdingsadviezen en/of
informeren van andere disciplines.
Trainen/begeleiden van het handelen:
- Zorg dragen voor comfort in lig en zit
- Instructie en begeleiding in optimaal gebruik
aanwezige hulpmiddelen en voorzieningen
- Instructie en begeleiding van de hulp en ondersteuning van de patiënt door derden.
- Begeleiden van patiënt in situatie van afhankelijkheid van hulp en verandering van taken en rollen.
- Met patiënt zoeken naar relevante en acceptabele dagbesteding.
Patiënt(systeem)gericht adviseren:
- Zie revalidatiefase 2
- Specifieke houdingsadviezen

Voor deze werkkaart is gebruik gemaakt van de Standaard ‘Ergotherapeutische behandeling van cliënten met ALS’, NVE – NPi, 1999

Afdrukversie Werkkaart 4A
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Werkkaart 4A. Behandelstrategieën/aandachtspunten in de behandeling 1 (Preventie en behandeling met betrekking tot functies) Ergotherapie

Pijn

Voorkomen en/of verminderen
van pijn door beperkte gewrichtsmobiliteit,
krachtverlies en drukplekken

Het geven van houdings- en bewegingsadviezen
Het adviseren van drukverdelende en /of ondersteunende materialen.

Arts, fysiotherapeut en thuiszorg

Vallen

Verminderen of voorkomen van valincidenten

In kaart brengen mogelijke valoorzaken
Geven van voorlichting over omgaan met vermoeidheid/dagindeling
Gebruik van hulpmiddelen voor transfers en/of verplaatsen

Fysiotherapeut

Decubitus

Voorkomen van decubitus

In kaart brengen risico op decubitus.
Informeren over houdingsverandering, drukverdelende materialen en
andere preventieve maatregelen

Arts, fysiotherapeut, wijkverpleging

Cognitie / FTD

Voorlichten en adviseren van patient en
mantelzorger/omgeving over consequenties
voor het dagelijks functioneren

Begeleiding van mantelzorgers
Aanpassen fysieke omgeving

Arts, maatschappelijk werk,
psycholoog

Vermoeidheid

Leren omgaan met verminderde energie
Preventie: vallen en blessures
(bijv. overbelastingsklachten)

Energiebesparende adviezen
Ondersteunen bij het maken van keuzes in (dagelijkse) activiteiten

Arts, fysiotherapeut

Handhaven lichaamshouding

Optimale lichaamshouding behouden voor het
uitvoeren van activiteiten in zit of lig.

Met patiënt afweging maken tussen mate en plaats van ondersteuning
(in (rol)stoel of bed en de mogelijkheid tot bewegen/
het uitvoeren van activiteiten
Rekening houden met een toenemende behoefte aan ondersteuning

Fysiotherapeut

Arm- en handfunctie

In stand houden of mogelijk maken van het
uitvoeren van activiteiten met de handen
Het voorkomen of beperken van contractuurvorming in de handen en armen
Comfortabel positioneren van armen en handen

Inzetten van spalken of armondersteuning mits deze aan
de volgende eisen voldoen:
- Zorgen voor het in stand houden van voldoende actieve en
passieve mobiliteit van de spieren en gewrichten van de hand en pols
- Makkelijk aan te brengen, en makkelijk en snel te maken/
aan te passen zijn
- Voldoende comfort bieden
- Geen ongewenste belemmering vormen voor praktisch
functioneren tijdens het dragen

Arts, fysiotherapeut
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Afdrukversie Werkkaart 3
Werkkaart 3. Therapeutisch proces ALS1 Ergotherapie

Bevorderen activiteiten
en participatie

Doel

Aandachtspunten in
de behandeling

In samenwerking met
(naast patiënt en omgeving)

Communicatie

Zo lang mogelijk optimaliseren van de effectiviteit van
communicatie

In kaart brengen van communicatieproblemen ten gevolge van
dysartrie en/of afnemende handfunctie
Waar mogelijk vroegtijdig beschikbaar maken van hulpmiddelen
voor communicatie voor voldoende tijd om te leren omgaan
met het middel

Logopedist en leverancier
van communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen

Mobiliteit

Zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk, veilig verplaatsen
binnen - en buitenshuis
Zo lang mogelijk veilig en zelfstandig veranderen van houding:
transfers, van houding veranderen in zit en lig
Veilig geholpen worden bij het veranderen van houding in zit
en lig en bij het maken van transfers.
Optimaal zitten om zo lang mogelijk activiteiten uit te kunnen
voeren en beschermd te worden tegen decubitus of houdingsgerelateerde pijnklachten.

Aandacht besteden aan
- verhoogd risico op vallen
- moeite met het (gedurende langere tijd) uitvoeren van
staande activiteiten
- moeite met actieve transfers via stand of lage transfers
- moeite met zitten en verzitten in de (rol)stoel of veranderen
van houding in bed
- problemen bij het ontvangen van hulp bij het veranderen van
houding in zit of lig
Waar mogelijk op voorhand voorzien in verplaatsingsalternatief
Instructie van mantelzorgers en professionals in de eerste lijn in
het begeleiden van transfers en het gebruik van hulpmiddelen hierbij
Informeren van betrokken instanties bij het aanvragen van
verplaatsingsvoorzieningen over verloop ALS en consequenties
daarvan voor gebruik en uitvoering voorzieningen

Fysiotherapeut
Leverancier verplaatsingsof transferhulpmiddelen
en zitvoorziening

Zelfverzorging

Optimaal uitvoeren van activiteiten in de persoonlijke verzorging

Verloren functie compenseren door verandering in handelingsstrategie, hulpmiddelgebruik en/of hulp door derden.
Met aandacht voor:
- Energieverdeling
- Ondersteunen van afweging tussen zelfstandigheid en overlaten van zorg aan anderen
- Invloed van verminderde mobiliteit en handfunctieproblemen
op toiletgang

Wijkverpleging en thuiszorg

Huishouden

Optimaal zorg (laten) dragen voor huishouden

Ondersteunen van patiënt met ALS bij maken van afwegingen
tussen verschillende taken en activiteiten die nog wel en die
niet meer door de patiënt worden uitgevoerd.

Maatschappelijk werk

Werk en vrije tijd

Behouden van zinvolle
dagbesteding

In gesprek over betekenis van huidige of gewenste dagbesteding en op basis daarvan zoeken naar het aanpassen van
activiteiten of het zoeken van alternatieven
Aandacht voor energieverdeling en ondersteunen wanneer de
patient met ALS prioriteiten moet stellen in het totaal van
activiteiten dat op een dag kan worden uitgevoerd

Maatschappelijk werk

Begeleiding mantelzorger

Optimale steun voor mantelzorgers en /of professionele
hulpverleners in de eerste lijn bij het zorgen voor de
patiënt met ALS.

Adviseren en trainen met het oog op:
• Het anticiperen op een snel veranderende zorgvraag
• Ervaren belasting van mantelzorger
• Keuzes van de mantelzorger met betrekking tot de te verrichten
handeling/ondersteuning
• Leren omgaan met hulpmiddelen

Fysiotherapeut en
maatschappelijk werk

Seksualiteit en intimiteit

Bespreekbaar maken van mogelijke problemen in seksualiteit
intimiteit gedurende het ziekteproces

Ter sprake brengen kan:
• In intakefase bij uitleg over mogelijke hulpvragen voor
ergotherapie
• Bij bespreken van aanvraag aangepast bed
• Bij gesprekken met mantelzorger en patient met ALS over geven
van hulp bij de persoonlijke verzorging en de rolverandering van
partner naar verzorger

Andere disciplines in het en
behandelteam

Afdrukversie Werkkaart 4C
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Werkkaart 4C. Behandelstrategieën/aandachtspunten in de behandeling III (Factoren) Ergotherapie
Doel

Strategie

In samenwerking met
(naast patiënt en omgeving)

Aanvragen van hulpmiddelen
en voorzieningen

Handhaven zelfstandigheid en participatie, preventie van
complicaties (vallen, decubitus, etc.) en ontlasten omgeving
(mantelzorger en thuiszorg)
Op het juiste moment aanwezig zijn van noodzakelijke
hulpmiddelen en voorzieningen.

Contacten leggen met zorgverzekeraar, gemeente en instanties.
Voorlichten van de patient met ALS en diens omgeving over
consequenties van toenemende spierzwakte voor het uitvoeren
van handelingen en activiteiten, veiligheid en dreigende
overbelasting mantelzorger/omgeving.

Arts , fysiotherapie,
logopedie,
maatschappelijk werk,
thuiszorg.

Begeleiden van patiënten bij
keuze aanvraag en realisatie

De patient met ALS heeft de beschikking over een hulpmiddel
dat voldoet aan de verwachtingen en dat optimaal ingezet wordt
bij het uitvoeren van handelingen en activiteiten.

Voorlichten van de patient met ALS en diens omgeving over het
traject (procedures, tijdspad, eigen bijdragen, verantwoordelijkheden), aanvraag uitvoeren (bijv. bij zorgverzekeraar of
uitleenservice) of aansporen tot aanvraag indienen (WMO/AWBZ).
(Indien gewenst) Aanwezig zijn bij huisbezoeken van instanties
en passingen van leveranciers.
Passingen (informatief of selectie) in samenwerking met logopedie bij communicatiehulpmiddelen.
Evaluatie van geleverde hulpmiddelen.

Arts, fysiotherapie,
logopedie.
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Afdrukversie Werkkaart 4B
Werkkaart 4B. Behandelstrategieën/aandachtspunten in de behandeling II (Bevorderen activiteiten en participatie) Ergotherapie
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Zoekstrategie
Voor het literatuuronderzoek was de zoekstrategie als volgt opgebouwd:
1. ALS, 2) RCT’s en CCT’s, 3. Overige designs, 4. Verschillende modaliteiten van ergotherapie (bij patiënten met ALS).
Type interventie (bij patiënten met ALS):
• Activiteiten van het dagelijks leven.
• Persoonlijke verzorging.
• Dag besteding, ontspanning, werk.
• Energie verdeling.
• Mobiliteit (verplaatsen).
• Communicatie.
• Mantelzorgers.
• Hulpmiddelen, rolstoelen.
• Spalken.
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Voor de verschillende databases werden MeSH termen gezocht en opgeslagen. MeSH
termen (Medical Subject Headings) vormen een hiërarchisch classificatiesysteem van medische termen waarmee alle artikelen geïndexeerd worden. Bij het opzetten van de literatuursearch verdient het aanbeveling gebruik te maken van deze MeSH terminologie
aangezien bibliotheken zoals Pubmed alle synoniemen en extensies bij elkaar zoekt die
refereren aan de ingevoerde MeSH term. De gegevens met betrekking tot de zoekstrategie zijn in beheer van de eerste auteur en kunnen desgewenst opgevraagd worden.
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Bijlage 1. Zoekstrategie ergotherapie

Activiteiten van het Dagelijks Leven.
Amyotrofische Laterale Sclerose.
ALS Functional Rating Scale-Revised.
Canadian Occupational Performance Measure.
Centrum voor Thuis Beademing.
Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling.
Ergotherapie Nederland.
Frontotemporale Dementie.
International Classification of Functioning, Disability and Health.
Neuropsychologisch Onderzoek.
Percutane Endoscopische/Radioscopische Gastromie.
Progressieve Spinale Musculaire Atrofie.
Revalidatie Advies Centrum.
Vereniging Spierziekten Nederland.
World Hralth Organisation.
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ADL
ALS
ALSFRS-R
COPM
CTB
EBRO
EN
FTD
ICF
NPO
PEG/PRG
PSMA
RAC
VSN
WHO
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Bijlage 2 Lijst van afkortingen

De Nederlandse versie van: ‘The Canadian Occupational Performance Measure’ (COPM).
Duijn, van H.M., Niezen, A.A., Verkerk, G., & Vermeeren, T.M. (1998). Canadian Occupational
Performance Measurement (COPM). Nederlands vertaalde versie. Amsterdam: Vu/AMC.
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