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Richtlijn fysiotherapie bij ALS: inhoudsopgave werkkaarten

Hulpvraag en motivatie
van de patiënt
Aard en beloop van de ziekte
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duur sinds diagnose, aanvang klachten, ernst van het beloop
mentale functies:

Stoornissen in functies

vestibulaire functies: balans
pijn:
locatie pijn, houdingsgerelateerd, aard van de pijn,
intensiteit van pijn, pijn als gevolg van,
spierkrampen, spasticiteit, drukplekken,
beperkte gewrichtsmobiliteit en spierzwakte.
ademhaling:
dyspoe, orthopneu, vermeerderde sputumproductie,
problemen met ophoesten, ochtendhoofdpijn, onrustig slapen en
vermoeidheid, beperkt uithoudingsvermogen
vermoeidheid:
aard en mate van ervaren vermoeidheid, vermoeden van hypoventilatie,
vermoeidheid relatie met ADL (overleg ET )
bewegingssysteem: mobiliteit gewrichten, kramp, spierverkortingen,
spasticiteit, fasciculaties, spierkracht en gangpatroon.
mobiliteit:

Beperkingen in activiteiten
en participatie

Overige factoren

informatie via neuropsycholoog, ergotherapie, logopedie.
Signalerende functie wat betreft verbale vloeiendheid, geheugen,
taal, lagere psychomotore snelheid, executieve functies

handhaven en veranderen van lichaamshouding (inclusief bedmobiliteit),
uitvoeren van transfers, dragen van iets of
iemand, lopen, verplaatsen, gebruik van transportmiddelen en vallen

zefverzorging en
huishouden:
valrisico:

aankleden, eten, toiletgang
valincidenten en bijna vallen

problemen met:

relaties, beroep en werk, maatschappelijk leven, recreatie en vrije tijd

persoonsgebonden
factoren:

leefstijl, mening patiënt over gezondheidstoestand (coping),
verwachtingen patiënt, attitude, sociaal-culturele achtergrond,

externe factoren:

ondersteuning en relaties; huisvesting, arbeid. Attitudes van de omgeving;

decubitus, COPD, cardiale problematiek, longlijden (pneumonie)

Behandeling

huidige behandeling fysiotherapie en eerdere fysiotherapie

Verwachtingen

verwachtingen van de patiënt ten aanzien van functionele prognose; doel en verloop behandeling,
behandelresultaat; behoefte aan informatie, adviezen en coaching
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Comorbiditeit
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Diagnostisch Proces
Werkkaart 1 Anamnese

Werkkaart 2 Onderzoek
Pijn

Zich uitend in:
Antalgische houding
Bewegingsbeperkingen
Hypertonie
Roodheid
Drukgevoeligheid bij
palpatie

Ademhalingsstelsel

Zich uitend in:
Versnelde

Zich uitend in:
Slaapzucht

uithoudingsvermogen
Kortademigheid

Kortademigheid
Gebrek aan energie

ademen
Resp. alternans

(ervaren)
vermoeidheid

Concentratieproblemen
Volhouden arbeid

Paradoxaal
ademen

Spierverkortingen:

Hypertone
hulpademhalings-

ascendens
Mm. Levator scapulae
Overige

Zich uitend in:
Beperkt

Vermoeidheid

ademfrequentie
Oppervlakkig

Huidpijn

Mm. Trapezius

Aerobe capaciteit

en werk

Bewegingssysteem

Zich uitend in:
Spierzwakte
Balansproblemen
Beperkt
spieruithoudingsvermogen
Beperkingen in
gewrichten
Spierverkortingen
Hypo/Hypertonie
Spasticiteit
Verminderde
rompbalans

musculatuur
Orthopneu

Mobiliteit

Problemen met:
Lopen
In/uit bed komen
Omrollen

Zelfverzorging

Problemen met:
Toiletgang
Aan- uitkleden
Eten/drinken

Zitten en
opstaan van stoel
Opstaan vanaf
de grond
In/uit auto
stappen
Gebruik van
transportmiddelen
Zich verplaatsen
per vervoermiddel
Arm/
handvaardigheid
taken

Spierzwakte:
Anteflexie arm
Abductie arm

Vallen

Flexie hoofd
Extensie hoofd
Rotator cuff
Flexie bovenbeen
Extensie onderbeen
Overige

Inventarisatie en evaluatie

Inventarisatie en evaluatie

Inventarisatie en evaluatie

Inventarisatie en evaluatie

Inventarisatie en evaluatie

Inventarisatie en evaluatie

Inventarisatie en evaluatie

Spierkracht MRC
BPI
VAS

1 minuut
ademfrequentie

6 MWT

CIS Fatigue
ESS

tellen
Borg CR10

Aanvullende Inventarisatie
en evaluatie

Geen specifiek
meetinstrument
geadviseerd

Aanvullende Inventarisatie
en evaluatie

FVC zit/lig
FEV1
SNIF
PCF
MIP
MEP

Aanvullende Inventarisatie
en evaluatie

Aanvullende Inventarisatie
en evaluatie

Via ET
Geen specifiek
meetinstrument
geadviseerd

schaal:
Nekflexoren en
extensoren
Schouderabductie
en exorotatoren
Elleboogflexoren
en extensoren
Abductor Pollicis
Brevis
Flexor digiti minimi
Heupflexoren,
extensoren en
abductoren
Knieflexoren en
extensoren
Voetheffers en
plantairflexoren
Mobiliteit
gewrichten
Spierlengte
Aanvullende Inventarisatie
en evaluatie
Tinetti

Multidisciplinaire richtlijn ALS

6 MWT
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10 meter

Via ET

looptest
TUG

Eventueel aanvullende
Inventarisatie en evaluatie

Aanvullende Inventarisatie
en evaluatie

MFM-32
Geen specifiek
meetinstrument
geadviseerd
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Werkkaart 3
Therapeutisch proces: aangrijpingspunten
Medische
behandeling

Longfunctie
Bloedgas
Slaaponderzoek

(non)-invasieve
beademing
medicatie

Medicatie

Ademhalingsstelstel
Tijd

ACBT
Fysiotherapeutische
behandeling

Doel:
behoud inspiratoire kracht.
Indicatie:
FVC 70%
MIP:50%
Overweeg: IMT

Doel:
behoud compliance en
mobiliteit thoraxwand
preventie secreetstase
preventie atelectase
Indicatie:
PCF 300 L/min
FVC 50% of <1,5 L FV

Doel:
mobiliseren sputum
Indicatie:
perifeer sputum
Overweeg:
Airstacken met MAC (cave!)
PEP
HFCWO
IPV

Doel:
klaren van sputum
Gebruik:
ACBT en/ of PEP met MAC
Niet bulbair:
Overweeg MI-E

Overige stoornissen in functie en Activiteiten en Participatie
Tijd

Patiënt is zelfstandig met
hulpmiddelen en
voorzieningen
Doel:
Als fase 1
Veilig uitvoeren van transfers
Behoud van loopvaardigheid
met hulpmiddelen en orthese

Patiënt is afhankelijk
Doel:
Als eerder beschreven fasen
Contractuurpreventie
Indien MRC <3 stop training
K-UHV
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Patiënt is zelfstandig
Doel:
Pijndemping
Behoud zelfstandig
gewrichtsmobiliteit en
spierlengte
Behoud fysieke fitheid
Behoud ADL zelfstandigheid
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Terminale fase
Doel:
Preventie secundaire
complicaties:
(Schouder/hand) pijn
contracturen
Decubitus
Bijdrage aan comfort patiënt
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Doel

Strategie

Pijnklachten

Voorkomen van pijnklachten door beperkte gewrichtsmobiliteit
krachtverlies en drukplekken

Instrueren en adviseren thuisoefenprogramma gericht op beweeglijkheid
gewrichten en spierlengte. Het geven van houdings- en bewegingsadviezen
gericht op het voorkomen van overbelasting van spieren ten gevolge van krachtverlies

Inactiviteit

Onderhouden dan wel verbeteren van conditie

Geven van informatie over het belang van bewegen, aërobe training
en trainen van krachtuithoudingsvermogen van grote spiergroepen
(indien MRC >3) en specifiek behoud inspiratoirre spierkracht

Contracturen

Voorkomen van contracturen

Instrueren en adviseren thuisoefenprogramma gericht op
beweeglijkheid gewrichten en spierlengte

Vallen

Verminderen of voorkomen en valincidenten

Inventariseer mogelijke valoorzaken; geven van informatie en
voorlichting omtrent omgeving. Trainen van
krachtuithoudingsvermogen (indien MRC >3). Aanleren
valtechnieken. Inschakelen hulpmiddelen.

Pijn

Pijndemping

Adviezen en aanpassen van houding in bed, stoel of tijdens lopen.
Actief oefenen, zonodig passieve mobilisaties, TENS. Massage en
gebruik van hulpmiddelen (zie ook bij lichaamshouding)

Balans

Bevorderen balans

Oefenen van balans en coördinatie, indien mogelijk trainen
krachtuithoudingsvermogen, adviseer hulpmiddelen/orthesen

Adempatroon en hoesttechnieken

Verbetern adempatroon en optimaliseren hoesttechnieken

Instrueer ademhalingsoefeningen en hoesttechnieken(overleg LOGO)

Algemeen fysiek uithoudingsvermogen

Verbeteren of behoud fysiek uithoudingsvermogen en
vewrminderen vermeidheid

Trainen van fysiek uithoudingsvermogen door middel van aërobe
training en kracht-uithoudingsvermogen

Mobiliteit gewrichten en spierlengte

Behoud range of motion van gewrichten

(Geleid) actief of passieve (langdurige) mobilisaties van gewrichten en passief op
lengte brengen spieren. Positionering tijdens zitten en houding in bed

Gangpatroon en spieruithoudingsvermogen

Optimaliseren gangpatroon en spieruithoudingsvermogen

Verbeteren gangpatroon door instructie van hulpmiddelen en
eventueel training van spieruithoudingsvermogen

Tonus

Reduceren hypertonie/spasticiteit

Matig internsief oefenprogramma en behoud spierlengte, eventueel hydrotherapie

Oedeem

Verminderen oedeem

Adviezen omtrent elevatie, wisselen van posities en bewegingsadvies

Lichaamshouding en bedmobiliteit

Veranderen lichaamshouding, handhaven adequate
lichaamshouding

Oefenen van transfers, bedmobiliteit, geven van feedback en
voorlichting gericht op normalisering lichaamshouding en
inschakelen hulpmiddelen (eventueel in overleg met de
ergotherapeut). Positionering tijdens zitten en houding in bed

Transfers

Volledige uitvoering van transfers

Oefenen van transfers met mantelzorger en gebruik van hulpmiddelen

Lopen

Verbeteren van het lopen

Intrainen orthesen en hulpmiddelen (onder andere rollator, stok, e.d.)
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Preventie
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