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Workshopronde 1 

1A Cognitieve en gedragsstoornissen bij ALS  

Doelgroep: Alle disciplines  

Workshopleiders:  

Dr. Carin Schröder, GZ-psycholoog en programmaleider onderzoek, Kenniscentrum 

Revalidatiegeneeskunde Utrecht, UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie 

Dr. Michael van Es, neuroloog, ALS Centrum Nederland, UMC Utrecht 

Inhoud:  

Bij 5 tot 10% van ALS patiënten komt ook frontotemporale dementie (FTD) voor. Deze bijzondere vorm 

van dementie kenmerkt zich door veranderingen in gedrag, planning en taal. Ongeveer de helft van alle 

ALS patiënten heeft milde cognitieve stoornissen of gedragsveranderingen zonder dat er voldaan wordt 

aan de formele diagnostische criteria voor FTD.  We spreken dan van ALS met cognitive impairment 

(ALS-ci) of ALS met behavioral impairment (ALS-bi).  

Patiënten met ALS-FTD en ALS-bi/ci hebben over het algemeen een progressievere vorm van de ziekte. 

Daarnaast lijkt het zo te zijn dat de compliance lager is en bepaalde interventies minder vaak succesvol 

zijn (bijvoorbeeld NIV). Ook is de last voor mantelzorgers hoger. Het vaststellen van cognitieve tekorten 

of gedragsveranderingen heeft dus prognostische waarde alsook behandelconsequenties. 

Een cognitieve screening is tegenwoordig een standaard onderdeel van de diagnostiek bij ALS. Doel van 

deze parallel sessie is om inzicht te geven in welke cognitieve domeinen vaak aangedaan zijn bij ALS, 

welke diagnostische testen we gebruiken, het verloop van cognitieve stoornissen bij ALS te schetsen en 

consequenties voor begeleiding en behandeling te bespreken. We zullen dit doen aan de hand van 

presentaties, casusbeschrijvingen en demonstraties. 

Vorm: presentatie met ruimte voor vragen en discussie. 

Max. aantal deelnemers: onbeperkt 
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1B Meten longfunctie bij ALS, wat en hoe? 

Doelgroep: Fysiotherapeuten 

Workshopleiders:  

Michiel Biever en Trees Spendel, fysiotherapeuten,  Sophia Revalidatie, Den Haag 

Jessica ten Broek-Pastoor MSc., Physician Assistant in opleiding en fysiotherapeut en Tiane Tilanus, 

student geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen 

Inhoud:  

Deel I: Het voorspellen van nachtelijke hypercapnie aan de hand van longfunctiemetingen overdag bij 

patiënten met ALS. Korte presentatie T. Tilanus, JMC ten Broek 

Non-invasieve beademing (NIV)  kan  de symptomen van respiratoire insufficiëntie en de kwaliteit van 

leven verbeteren bij patiënten met  ALS. Het juiste moment om met NIV te beginnen, is nog niet goed 

bepaald.  Nachtelijke hypercapnie kan gemeten worden met een nachtelijke TOSCA monitor, welke de 

capillaire pCO2 waarde transcutaan meet. Dit retrospectieve onderzoek heeft seriële metingen van de 

FVC (zitten), PCF, MIP, MEP en SNIP in kaart gebracht om een indruk te krijgen van de daling van 

longfunctie voordat hypercapnie optreedt. Het beoogt een test te vinden met een optimale 

afkapwaarde om nachtelijke hypoventilatie te voorspellen, die met een TOSCA meting gediagnosticeerd 

kan worden. Hiervoor werden 110 patiënten dossiers bekeken, waarvan de longfunctie test waarden, 

capillaire bloedgassen en de timing van NIV werden verzameld. Tijd curves zijn bepaald, NIV indicatie 

patiënten zijn vergeleken met geen NIV indicatie patiënten (ten tijde van het CTB intake gesprek) en 

mogelijke afkappunten werden berekend. De resultaten zullen op het symposium worden 

gepresenteerd. 

Deel II: Ervaringen in het gebruik van spirometrie en airstacken bij ALS-patiënten. En  wat kunnen we 
nog meer met deze kennis? Presentatie en discussie M. Biever en T. Spendel 
 

- Wat zegt de richtlijn “fysiotherapie bij ALS” over het gebruik en interpretatie van spirometrie en 

wat gebeurt er in de dagelijkse praktijk? 

- Hoe verloopt het contact en de samenwerking met het Centrum voor Thuisbeademing?  

- Welke rol nemen wij in m.b.t. het scholen van collega-fysiotherapeuten en andere hulpverleners 

in de regio in dit onderwerp? 

 

Leerdoel:  

Na afloop van deze workshop heeft de deelnemer handvatten voor praktisch gebruik van spirometrie, 

waarmee een  verantwoorde keuze te maken is t.a.v. begeleiding bij progressieve longproblematiek bij 

ALS. Verder wordt de deelnemer gestimuleerd in het verspreiden van zijn/haar expertise naar collega’s 

en overige hulpverleners die te maken hebben met patiënten met restrictieve longproblematiek. 

Max. aantal deelnemers: 60 
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1C Spoedprocedure WMO voor ALS en andere snel progressieve aandoeningen 

Doelgroep: Ergotherapeuten 

Workshopleiders:  

Drs. Marcel Timmen, directeur Spierziekten Nederland 

Ricardo Bronsgeest, beleidsmedewerker Spierziekten Nederland 

Inhoud: Heb jij als ergotherapeut ook te maken met trage WMO procedures of heb jij juist positieve 

ervaringen? Spierziekten Nederland maakt samen met o.a. VWS en de VNG een spoedprocedure WMO 

voor ALS en andere snel progressieve aandoeningen. In deze workshop heb je de mogelijkheid om je 

ervaringen met problemen rondom WMO procedures te delen en mee te denken over verbeteringen. 

Waar moet de spoedprocedure WMO aan voldoen? De patiënt zal worden ingezet als informatiedrager. 

Patiënten zullen bijv. een flyer over de spoedprocedure krijgen om aan hun WMO ambtenaar te geven. 

Graag vragen we jou om mee te denken. Hoe zorgen we dat de spoedprocedure WMO voor jouw 

patiënten optimaal wordt ingezet? 

Vorm: discussie 

Max. aantal deelnemers:  60 

1D Communicatiehulpmiddelen, hoe blijven we  up-to-date?  

Doelgroep: Logopedisten en ergotherapeuten en andere geïnteresseerden 

Workshopleiders:  

Carine Roos en Anky van Asselt, logopedisten, De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht 

Laurien Sietsma en Ellen Manche, logopedisten, Reade, Amsterdam 

Niels Bakker, rdgKompagne 

Doel: kennis vergroten en uitwisselen van de vele apps en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

ondersteunende communicatie  

Inhoud: 

Door de ontwikkelingen op het gebied van de apps en oogbesturing is er veel meer mogelijk maar 

kennen alle nieuwe ontwikkelingen ook de nodige beperkingen, zowel in techniek als in vergoedingen 

via leveranciers/zorgverzekeraars.  

Het is goed  van elkaar op de hoogte te zijn en te delen in kennis over deze hulpmiddelen. Er zal een 

inventarisatie gemaakt worden van de communicatiehulpmiddeleln die op de markt zijn en deze mogen 

bekeken en uitgeprobeerd worden. 

Vorm: Interactieve presentatie met veel theoretische kennis, praktische voorbeelden en handvatten. 

Max. aantal deelnemers: 50  
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1E Berekening energiebehoefte en meting lichaamssamenstelling bij ALS, zinvol?  

Doelgroep: Diëtisten  

Workshopleiders:  

Dea Schröder, diëtist, Roessingh Revalidatiecentrum, Enschede 

Coby Wijnen, Diëtisten Voor Spierziekten 

Inhoud:  

Hoe kan de energiebehoefte bij ALS berekend worden? 

Doel van de diëtistische behandeling bij ALS is het behouden/verbeteren van het lichaamsgewicht. 

Hoewel bekend is dat gewichtsverlies en/of een lage BMI een negatieve factor is voor de prognose, 

bestaat er weinig literatuur over de energiebehoefte. Uit onderzoek is bekend dat de 

berekeningsformule van Harris en Benedict klinisch acceptabel is tijdens alle ziektefasen. De variatie 

tussen patiënten onderling is echter hoog, met grote over- en onderschattingen. Uit nader onderzoek is 

bewezen dat er sprake is van een algemeen energietekort per dag. Met statistische modellen is de 

aangepaste versie van Harris en Benedict met 6 items uit de ALSFRS-R ontwikkeld om het 

energieverbruik per dag te kunnen meten. Tezamen met een 24-uurs eetdagboek van de patiënt kan het 

energieverbruik berekend en bijgesteld worden. Tijdens de workshop zullen casus getoond worden en 

zullen we discussiëren over de betrouwbaarheid van deze berekeningsformule. 

Zijn impedantiemetingen zinvol bij ALS? 

Bio-elektrische impedantie geeft een schatting van de hoeveelheid vetvrije massa (inclusief spiermassa)  

en vetmassa. Desport heeft een berekeningsformule bij patiënten met ALS gevalideerd. Uit publicaties 

blijkt dat de daling van de fasehoek een negatieve factor is ten aanzien van de levensverwachting. In de 

revalidatiesetting wordt de impedantiemeting nog weinig toegepast. Tijdens de workshop zullen casus 

getoond worden en gaan we met elkaar in discussie of en wat de meerwaarde van impedantiemetingen 

is voor de patiënt.  

Leerdoelen:  

1. Het kunnen beoordelen van de betrouwbaarheid van de 6 items uit de ALSFRS-R met de 
Harris-Benedict formule  

2. Het beoordelen van de zinvolheid van impedantiemetingen.  

Vorm: korte presentatie met praktijkvoorbeelden en discussie.  

Max. aantal deelnemers: 30  
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1F  Beademing bij ALS altijd maatwerk 

Doelgroep: Alle disciplines 

Workshopleiders:  

Prof. dr. Peter Wijkstra, Longarts en medisch hoofd, Centrum voor thuisbeademing UMCG, Groningen 

Anda Hazenberg, Verpleegkundig Specialist, Centrum voor thuisbeademing UMCG, Groningen 

Inhoud: 

 Wanneer kun je het beste starten met beademing ?  

 Wordt de kwaliteit van leven beter door beademing ?  

 Wanneer en hoe stop je met beademing?  

Vorm: Presentatie aan de hand van casuïstiek in interactie met de deelnemers.  

Max. aantal deelnemers:  30 
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1 G Het ALS-team en de samenwerking met en scholing van de thuiszorg voor zorg-op-

maat. Mogelijkheden en onmogelijkheden  

Doelgroep: Alle disciplines  

Workshopleiders: Drs. Wim Wetzelaer, revalidatiearts, VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, 

Centrum voor Revalidatie 

Inhoud:   

Zorg op maat leveren en afstemming van zorg, maar hoe ver ga je hierin? 

Er is in toenemende mate complexe zorg omdat ALS-, PLS- en PSMA-patiënten langer thuis blijven 

wonen. Dit vergt meer tijd en creativiteit van de zorgverleners (zowel voor professionals als 

mantelzorgers en vrijwilligers). In ons behandelteam zijn al deze betrokkenen zeer belangrijk, waardoor 

we aandacht hebben voor iedereen. Ook is er regelmatig een belangrijke rol voor behandelaars vanuit 

de eerste lijn. Het coördineren van deze zorg legt een behoorlijke druk op het team maar tegelijk levert 

het goede zorg op en blijkt de coördinatie vanuit een gespecialiseerd team goed te functioneren. 

Regelmatig echter ontstaat de discussie over wat we wel en niet nog een taak van het team vinden. 

Onderwerpen: 

- Tilinstructies met verschillende thuiszorgmedewerkers/mantelzorgers/vrijwilligers  

- Bespreken van mogelijkheden en grenzen van thuiszorgteams  

- Hydrotherapie, ADL, tilliften 

- Therapie frequentie 

Vorm: Presentatie en film, waarin we binnen een 4tal onderwerpen onze handelswijze laten zien en 

waarover we discussie willen voeren.  

Max aantal deelnemers: 50 
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Workshopronde 2 

 

2A Speekselverlies en laryngospasmen bij patiënten met ALS  

Doelgroep: Logopedisten, revalidatieartsen, verpleegkundigen en andere geïnteresseerden  

Workshopleiders:  

Drs. Sandra Offeringa, logopedist en spraaktaalpatholoog, AMC  

Drs. Janneke Weikamp, logopedist en spraaktaalpatholoog, Radboudumc 

Doel: kennis vergroten over deze twee verschijnselen en praktische handvatten krijgen.  

Inhoud: 

De pathofysiologie van dysfagie bij ALS komt aan bod en de oorzaak van speekselverlies en van 

laryngospasmen wordt belicht. Met behulp van vroegtijdige signalering door revalidatiearts 

(sliksnelheidstest), kan (in multidisciplinair teamverband) door de logopedist eerder gestart worden met 

patiënteneducatie. Therapeutische advisering aan patiënt en zijn omgeving met betrekking tot 

speekselverlies kan dan zo snel en efficiënt mogelijk worden ingezet.  

Leerdoel: Na het volgen van de workshop ben je in staat tot het adequaat signaleren, voorlichten en 

adviseren van een patiënt ten aanzien van speekselverlies en laryngospasmen. Bij speekselverlies is het 

belangrijk dat de patiënt zelf, via de principes van shared decision making, tot een eventuele keuze voor 

behandeling komt. Tevens leer je hoe je de patiënt praktisch kunt begeleiden bij (beginnende) klachten 

van speekselverlies en hoe je een patiënt kunt leren ontspannen tijdens een laryngospasme eventueel 

met hulp van zijn omgeving. 

Vorm: Interactieve presentatie met theoretische kennis, praktische voorbeelden en handvatten 

Max aantal deelnemers: onbeperkt 
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2B Partner/mantelzorgbijeenkomsten, voorbeelden, behoeften, voors en tegens  

Doelgroep: Alle disciplines  

Workshopleiders:  

Maaike van Asperen en Yolanda van den Elzen, ergotherapeuten, RadboudUMC, Nijmegen 

Gera Hakkesteegt, ergotherapeut, en Jeekle Worst, maatschappelijk werkende, Rijndam Revalidatie/ 

ErasmusMC, Rotterdam  

Annet Smits, maatschappelijk werkende, Sophia Revalidatie Den Haag 

Drs. Jessica de Wit, psycholoog-onderzoeker, Revalidatiegeneeskunde & ALS Centrum UMC Utrecht 

Inhoud:  

Sinds 2010 wordt er in het RadboudUMC twee keer per jaar een partner/mantelzorg avond 

georganiseerd. Sinds 2013 wordt dit concept tevens in het ErasmusMC gedaan.  

Op deze avonden zijn alle teamleden aanwezig. Er wordt kort informatie gegeven over de ziektebeelden 

en over de behandeling van de verschillende disciplines. Daarna wordt er gewerkt met een thema, bijv.  

‘coping’ of ‘keuzes rondom professionele zorg’. We nodigen hiervoor een deskundige uit die hier wat 

over vertelt. Vervolgens gaan we met behulp van verschillende werkvormen (stellingen, foto’s 

enzovoort) in gesprek met elkaar, vaak in groepen. Tussendoor en na afloop is natuurlijk ruimte voor het 

uitwisselen van ervaringen en onderling contact. 

In beide organisaties zijn de bevindingen positief en worden de avonden goed bezocht. Uit feedback van 

de bezoekers blijkt dat er behoefte is aan dergelijke avonden. 

Sinds kort worden er in Sophia Revalidatie digitale gespreksgroepen voor ALS patiënten en een ALS café 

voor zowel ALS patiënten als mantelzorgers georganiseerd. De focus bij hen ligt met name op 

lotgenotencontact. 

We starten de presentatie met de conclusies uit onderzoek naar behoeften van mantelzorgers, verteld 

door Jessica de Wit, onderzoeker UMC Utrecht. Vervolgens willen vanuit de drie verschillende 

instellingen een presentatie geven over onze ervaringen. Daarna willen we graag met de deelnemers 

van de workshop in gesprek gaan over de mogelijkheden die er zijn voor lotgenotencontact en om 

partners en mantelzorgers te ondersteunen. Tevens willen we brainstormen wat inhoudelijke thema’s 

zouden kunnen zijn op een dergelijke avond. 

Vorm: Presentatie. Gesprekken in groepen. 

Max. aantal deelnemers: 60 
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2C  Evidence based gebruik van klinimetrie ter ondersteuning van de behandelkeuzes 

Doelgroep: alle disciplines  

Workshopleider: Arthur de Grund, fysiotherapeut Sophia Revalidatie, Den Haag 

Inhoud: 

•         Hoe maak je Evidence Based Practice en klinimetrie praktisch, motiverend en ondersteunend aan 

je behandeling? 

•         Een voorbeeld van Evidence Based Practice? 

•         Casus waarbij de klinimetrie gedurende de behandeling een sturende rol heeft voor het beleid. 

•         Hoe ga je om met de klinische informatie naar de patiënt 

Onderdelen die aanbod komen zijn: 

•         Het opstellen van een onderzoeksvraag 

•         Het opstellen van een CAT 

•         Het vastleggen van de klinimetrie 

•         Het implementeren van klinimetrie in de teambespreking van een patiënt 

•         Ethische discussie over het terugkoppelen van klinische informatie naar de patiënt. Vb. Niet 

iedere patiënt wil geconfronteerd worden met een te verwachte prognose 

Vorm: Presentatie 

Max. aantal deelnemers: 60 
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2D Het ALS-team en de samenwerking met en scholing van de thuiszorg voor zorg-op-

maat. Mogelijkheden en onmogelijkheden  

Doelgroep: Alle disciplines  

Workshopleiders: Drs. Wim Wetzelaer, revalidatiearts, VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, 

Centrum voor Revalidatie 

Inhoud:   

Zorg op maat leveren en afstemming van zorg, maar hoe ver ga je hierin? 

Er is in toenemende mate complexe zorg omdat ALS-, PLS- en PSMA-patiënten langer thuis blijven 

wonen. Dit vergt meer tijd en creativiteit van de zorgverleners (zowel voor professionals als 

mantelzorgers en vrijwilligers). In ons behandelteam zijn al deze betrokkenen zeer belangrijk, waardoor 

we aandacht hebben voor iedereen. Ook is er regelmatig een belangrijke rol voor behandelaars vanuit 

de eerste lijn. Het coördineren van deze zorg legt een behoorlijke druk op het team maar tegelijk levert 

het goede zorg op en blijkt de coördinatie vanuit een gespecialiseerd team goed te functioneren. 

Regelmatig echter ontstaat de discussie over wat we wel en niet nog een taak van het team vinden. 

Onderwerpen: 

- Tilinstructies met verschillende thuiszorgmedewerkers/mantelzorgers/vrijwilligers  

- Bespreken van mogelijkheden en grenzen van thuiszorgteams  

- Hydrotherapie, ADL, tilliften 

- Therapie frequentie 

Vorm: Presentatie en film, waarin we binnen een 4tal onderwerpen onze handelswijze laten zien en 

waarover we discussie willen voeren.  

Max aantal deelnemers: 60 
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2E Beademing bij ALS altijd maatwerk  

Doelgroep: Alle disciplines 

Workshopleiders:  

Prof. dr. Peter Wijkstra, Longarts en medisch hoofd, Centrum voor thuisbeademing UMCG, Groningen 

Anda Hazenberg, Verpleegkundig Specialist, Centrum voor thuisbeademing UMCG, Groningen 

Inhoud: 

 Wanneer kun je het beste starten met beademing ?  

 Wordt de kwaliteit van leven beter door beademing ?  

 Wanneer en hoe stop je met beademing?  

Vorm: Presentatie aan de hand van casuïstiek in interactie met de deelnemers.  

Max. aantal deelnemers:  30 

 

2F Communicatiehulpmiddelen, hoe blijven we  up-to-date?  

Doelgroep: Logopedisten en ergotherapeuten en andere geïnteresseerden 

Workshopleiders:  

Carine Roos en Anky van Asselt, logopedisten, De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht 

Laurien Sietsma en Ellen Manche, logopedisten, Reade, Amsterdam 

Niels Bakker, rdgKompagne 

Doel: kennis vergroten en uitwisselen van de vele apps en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

ondersteunende communicatie  

Inhoud: 

Door de ontwikkelingen op het gebied van de apps en oogbesturing is er veel meer mogelijk maar 

kennen alle nieuwe ontwikkelingen ook de nodige beperkingen, zowel in techniek als in vergoedingen 

via leveranciers/zorgverzekeraars.  

Het is goed  van elkaar op de hoogte te zijn en te delen in kennis over deze hulpmiddelen. Er zal een 

inventarisatie gemaakt worden van de communicatiehulpmiddeleln die op de markt zijn en deze mogen 

bekeken en uitgeprobeerd worden. 

Vorm: Interactieve presentatie met veel theoretische kennis, praktische voorbeelden en handvatten. 

Max. aantal deelnemers: 40  
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2G Sessie voor leveranciers 

Doelgroep: Leveranciers 

Workshopleiders:  

Drs. Marcel Timmen, directeur  

Huub Creemers, ergotherapeut, AMC 
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