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I Globale uitgangsvragen.
II Specifieke uitgangsvragen.
• Diagnostisch Proces: Anamnese.
• Diagnostisch proces: Aanvullend onderzoek en analyse.
• Behandeling: Behandeldoelen.
• Behandeling: Behandelplan.
• Behandeling: Tussentijdse evaluatie.
• Afsluiting behandeling: Eindevaluatie.
• Afsluiting behandeling: Afsluiting.
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Conclusies en aanbevelingen fysiotherapie
Inhoudsopgave

Vraag 1
Wanneer is fysiotherapie geïndiceerd bij ALS?
Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat er een indicatie is voor fysiotherapie als de patiënt
problemen ervaart in de domeinen sensorische functies en pijn, ademhalingsstelsel, bewegingssysteem, mobiliteit en zelfverzorging.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dal Bello-Haas 1998, Lewis 2007, Pozza 2006, Peruzzi 1996, Morris 2006).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat er een indicatie is voor fysiotherapie als de patiënt problemen ervaart in de domeinen beroep en werk en recreatie en vrije tijd.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat er een indicatie voor fysiotherapie is als de
mantelzorger problemen ervaart bij het begeleiden van de patiënt in de domeinen mobiliteit en zelfverzorging.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 1
Indicaties voor verwijzing fysiotherapie zijn:
• De patiënt ervaart stoornissen in functie of beperkingen in het uitvoeren van activiteiten
in een van de volgende domeinen:
- Sensorische functies en pijn.
- Functies van het ademhalingsstelsel.
- Functies van het bewegingssysteem.
- Mobiliteit.
- Zelfverzorging.
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- Beroep en werk.
- Recreatie en Vrije tijd.
• De mantelzorger ervaart problemen bij het begeleiden van de patiënt in de domeinen
mobiliteit en zelfverzorging. Bij deze hulpvraag wordt, indien nodig, samengewerkt
met een ergotherapeut en eventuele overige behandelaars.
• De verwijzer heeft vragen over mogelijk aanwezige stoornissen in functie in de domeinen: sensorische functies en pijn, ademhalingsstelsel of bewegingssysteem.
• De verwijzer heeft vragen over mogelijke aanwezige beperkingen in activiteiten in de
domeinen mobiliteit en zelfverzorging met betrekking tot veiligheid en zelfstandigheid.
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I Globale Uitgangsvragen

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de KNGF Richtlijn Verslaglegging (versie 2011)
voldoende eisen stelt aan de verslaglegging.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 2
Het heeft de voorkeur om voor de fysiotherapeutische verslaglegging de KNGF Richtlijn
Verslaglegging 2011 te gebruiken.

Vraag 3
Zijn er specifieke competenties waaraan de fysiotherapeut in de 1e 2e en 3e lijn moet
voldoen met betrekking tot de behandeling van ALS patiënten?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat een fysiotherapeut die patiënten met ALS behandelt en begeleidt, naast de competenties die in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut genoemd worden (KNGF 2005), vooral vaardig moet zijn op het gebied van:
• Het diagnosticeren en anticiperen op komende problematiek bij de patiënt; anders gezegd: de fysiotherapeut onderzoekt systematisch de risico’s bij de gezondheidsproblemen van de patiënt en bepaalt welke fysiotherapeutische interventies geïndiceerd zijn
en stemt deze af met de patiënt, de verwijzer en eventueel andere disciplines. De fysiotherapeut leert de patiënt waar hij alert op moet zijn.
• Multidisciplinair samenwerken met andere hulpverleners en met de mantelzorgers van
de patiënt, gericht op een efficiënte en effectieve zorgverlening rond de patiënt.
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D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut
(KNGF 2005) genoemde dimensies van professioneel gedrag van belang zijn bij de behandeling en begeleiding van patiënten met ALS. Maar dat de behandelaar daarnaast
persoonlijke eigenschappen moet bezitten als: empathie, respect voor levensovertuigingen, eerlijkheid en reëel zijn, vriendelijkheid en, begripvol zijn. De fysiotherapeut neemt
de hulpvragen van de patiënt als richting gevend en beschouwt de patiënt als ‘partner’ in
de behandeling.
D: Mening van de werkgroep.
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Vraag 2
Welke eisen dienen te worden gesteld aan de fysiotherapeutische verslaglegging?

Aanbevolen wordt dat een fysiotherapeut die patiënten met ALS behandeld en begeleidt,
naast de genoemde competenties in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut (KNGF
2005) vooral vaardig moet zijn op het gebied van:
• Het diagnosticeren en anticiperen op komende problematiek bij de patiënt; anders
gezegd: de fysiotherapeut onderzoekt systematisch de risico’s bij de gezondheidsproblemen van de patiënt en bepaalt welke fysiotherapeutische interventies geïndiceerd zijn en stemt deze af met de patiënt, de verwijzer en eventueel andere
disciplines om de risico’s te verkleinen. De fysiotherapeut leert de patiënt te bepalen
welke symptomen alarmerend zijn voor zijn aandoening.
• Multidisciplinair samenwerken met andere hulpverleners, en indien noodzakelijk met
de mantelzorg van de patiënt, gericht op een efficiënte en effectieve zorgverlening
rond de patiënt.
• Tevens wordt aanbevolen dat de in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut (KNGF
2005) genoemde dimensies van professioneel gedrag van belang zijn bij de behandeling en begeleiding van patiënten met ALS. Maar dat de behandelaar daarnaast
persoonlijke eigenschappen moet bezitten als: empathie, respect voor levensovertuigingen, eerlijkheid en reëel zijn, vriendelijkheid en begripvol zijn. De fysiotherapeut
neemt de hulpvragen van de patiënt als richting gevend en beschouwt de patiënt als
‘partner’ in de behandeling.

II Specifieke Uitgangsvragen
Diagnostisch Proces: Anamnese
Stoornissen in functies
Mentale functies
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Vraag 4
Op welke wijze verkrijgt de fysiotherapeut inzicht in stoornissen in mentale functies
(cognitieve stoornissen)?
Conclusie
Niveau 1: Het is aangetoond dat milde cognitieve stoornissen aanwezig zijn bij 33-51% van
de patiënten met ALS. De patiënten scoorden lager op de Mini Mental State Examination
(MMSE), en hadden problemen met verbale vloeiendheid, evenals geheugenproblemen,
taalproblemen, executieve functies en een lagere psychomotore snelheid.
Kwaliteit van de gevonden artikelen:A1 (Raaphorst 2010).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het niet de taak van de fysiotherapeut is om
onderzoek naar mentale functies te verrichten.
D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 3

D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut zich ten behoeve van het behandelplan wel moet informeren over de eventueel aanwezige stoornissen in mentale functies.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Wanneer de fysiotherapeutische behandeling in de 1e lijn plaatsvindt is het belangrijk dat
de eventueel aanwezige stoornissen in mentale functies teruggekoppeld worden aan de
fysiotherapeut van het ALS-team of de revalidatiearts.

Aanbeveling 4
Het wordt aanbevolen gegevens over de aard en mate van stoornissen op het gebied
van de mentale functies, die relevant zijn voor het interpreteren van beperkingen in activiteiten, zo veel mogelijk te verzamelen uit resultaten van onderzoeken van andere betrokken disciplines die deskundig zijn op dit gebied.
Indien gegevens niet beschikbaar zijn, en de fysiotherapeut naar aanleiding van observaties mogelijke aanwijzingen vindt voor stoornissen in mentale functies, overlegt de
fysiotherapeut met de verwijzer of nader onderzoek op dit gebied geïndiceerd is.

Sensorische functies en pijn
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Vraag 5
Wat moet tijdens de anamnese van pijnklachten bij patiënten met ALS in ieder geval
aan bod komen?
Conclusie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat pijn een veel voorkomend probleem is bij patiënten met
ALS, met name in de fase wanneer de patiënt volledig afhankelijk is van hulpmiddelen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Jensen 2005, Ganzini 1999).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat pijnklachten bij patiënten met ALS met name gelokaliseerd zijn in de lage rug, schouders, nek en benen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Ganzini 1999).
Niveau 4: Experts constateren dat musculoskeletale pijn; pijn als gevolg van contracturen
en gewrichtsstijfheid, pijn als gevolg van spierkrampen en spasticiteit en pijnklachten als
gevolg van druk op de huid voorkomt bij patiënten met ALS.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Elman 2007, Borasio 1997, Borasio 2001).
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Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut aan de hand van de uitgevoerde observaties, in het kader van de fysiotherapeutische behandeling, een signalerende functie heeft met betrekking tot mentale functies.

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Oliver 2010, Elman 2007, Berg van de L., 2004).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het opsporen, en behandelen, van mogelijke
veroorzakers van pijnklachten bij patiënten met ALS een multidisciplinaire aanpak vereist
waarin de fysiotherapeut nauw samenwerkt met overige leden van het behandelteam
zoals de ergotherapeut en de revalidatiearts.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de VAS score gebruikt kan worden bij het inventariseren van pijnintensiteit bij patiënten met ALS.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Het gebruik van de VAS-score is bij patiënten met ALS niet onderzocht op betrouwbaarheid
en validiteit. Wel wordt de VAS-score gebruikt in wetenschappelijke trials bij ALS (Carvalho
2010, Drory 2001) en wordt de schaal al vele jaren internationaal veelvuldig toegepast om pijnintensiteit te meten zoals bij chronische pijn en reumatoïde artritis (Swinkels 2005).
Oliver (2010) stelt dat er andere factoren (psychosociale en spirituele factoren) die mogelijk bijdragen in de beleving van “totale pijn”. Het gaat hierbij met name om angsten (zoals
angst over progressie van de aandoening, angst om dood te gaan etc.) en zorgen van iemand, zorgen over de familie, ook kunnen dit aanwijzingen zijn voor depressie. De fysiotherapeut is tijdens de anamnese alert op deze factoren. Wanneer de fysiotherapeutische
behandeling in de 1e lijn plaatsvindt is het belangrijk dat informatie over de pijnklachten
teruggekoppeld worden aan de fysiotherapeut van het ALS-team.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Aanbeveling 5
• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut gegevens over de aard en mate van
pijnklachten inventariseert; het gaat hier om:
- Pijnklachten als gevolg van spierkrampen.
- Pijnklachten als gevolg van spasticiteit.
- Pijnklachten al gevolg van drukplekken (huidpijn).
- Pijnklachten als gevolg van beperkte gewrichtsmobiliteit.
- Pijnklachten als gevolg van spierzwakte (surmenage).
• De fysiotherapeut kan de ernst van de pijnklachten inventariseren met behulp van
een Visueel Analoge Schaal (VAS).
• Indien de fysiotherapeut mogelijke aanwijzingen vindt voor psychosociale en spirituele
factoren die een rol kunnen spelen bij pijnklachten, overlegt de fysiotherapeut met de
revalidatiearts en het behandelteam of nadere behandeling en/of begeleiding op dit
gebied geïndiceerd is. Indien de fysiotherapeut in de 1e lijn deze factoren signaleert
overlegt deze met de fysiotherapeut van het ALS-team of met de revalidatiearts.
• Het wordt aanbevolen pijnklachten bij patiënten met ALS bij voorkeur door het multidisciplinaire team van behandelaars te begeleiden zodat op meerdere aspecten de
pijnklachten beïnvloed kunnen worden.
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Niveau 4: Experts zijn van mening dat tijdens de anamnese aandacht moet worden besteed
aan het inventariseren van pijnklachten en de aard van de pijn.

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat, met name, tijdens de anamnese duidelijk moet
worden of de pijn gerelateerd is aan de aandoening. Indien hier geen sprake van is, is het
van belang dat de fysiotherapeut onderzoekt of er sprake is van acute nociceptieve pijn,
chronische pijn of neuropathische pijn. Dit moet door middel van lichamelijk onderzoek
bevestigd dan wel ontkracht worden.
D Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 5b
Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut gegevens uit de anamnese over de aard en
mate van pijnklachten nader inventariseert en met behulp van lichamelijk onderzoek
kan bevestigen danwel ontkennen dat de pijn gerelateerd is aan de aandoening.

Ademhalingsstelsel
Vraag 6
Wat moet tijdens de anamnese over klachten van het ademhalingsstelsel in ieder geval
aan bod komen?
Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat tijdens de anamnese uitgevraagd moet worden of
de patiënt de volgende sensaties ervaart: dyspnoe, orhopnoe, onrustig slapen, vermoeidheid overdag, ochtendhoofdpijn, verhoogde sputumproductie of problemen met betrekking tot ophoesten.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Varrato 2001, Phukan 2009, Gregory 2007, Lechtzin
2006, Leigh 2003, Hardiman 2000).
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Niveau 4: De werkgroep is van mening dat tevens tijdens de anamnese vragen gesteld moeten
worden met betrekking tot de aanwezigheid van luchtweginfecties en gebruik van antibiotica.
D Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 6
Het wordt aanbevolen dat tijdens de anamnese wordt uitgevraagd of de patiënt de volgende
sensaties ervaart: dyspnoe, orthopnoe, onrustig slapen, vermoeidheid, slaperigheid, ochtendhoofdpijn, verhoogde sputumproductie of problemen met betrekking tot ophoesten.
Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt dit aangevuld met observaties en metingen.
Het is afhankelijk van de werksetting in hoeverre deze metingen verricht worden door
de fysiotherapeut.

8

Fysiotherapie Aanbevelingen

Vraag 5b
Is de pijn gerelateerd aan de aandoening?

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat vermoeidheid bij veel patiënten met ALS voorkomt.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Ramirez 2008) D (Lou 2010).
Niveau 3: De literatuur is niet eenduidig over correlaties tussen vermoeidheid en functionaliteit, kwaliteit van leven, depressie, dyspnoe en slaappatronen. Ramirez vond geen correlatie tussen de verschillende parameters. Lou concludeerde dat vermoeidheid
geassocieerd is aan kwaliteit van leven.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Lou 2003, Ramirez 2008).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de, in Nederland veel gebruikte, CIS- Fatigue
(Checklist Individuele Spankracht) geschikt is om aard en mate van vermoeidheid inzichtelijk te maken. Er is echter nog geen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met ALS
uitgevoerd waarin deze vragenlijst is gebruikt. (Vercoulen 1994, 1999).
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de Epworth Sleepiness Score als hulpmiddel kan
worden gebruikt om slaapzucht (overdag) als gevolg van hypoventilatie te detecteren.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Colville 2007, Leigh 2003).
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Aanbeveling 7
Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut anamnestisch een indruk krijgt van de ervaren
vermoeidheid van de patiënt en of er een verband bestaat met parameters als dyspnoe,
slaapstoornissen, functionaliteit en spierzwakte.
Bij het vermoeden van hypoventilatie als oorzaak van vermoeidheid kan de Epworth
Sleepiness Scale (ESS) worden afgenomen.
De CIS- Fatigue (Checklist Individuele Spankracht) kan worden gebruikt als hulpmiddel
voor de fysiotherapeut om de aard en mate van vermoeidheid inzichtelijk te maken. De
fysiotherapeut kan het instrument gebruiken in combinatie met de ESS om het vermoeden van hypoventilatie te ondersteunen en is bijvoorbeeld geïndiceerd om fysiotherapeutische interventies zoals oefentherapie te toetsen aan dosering.
Indien wordt verondersteld dat de ervaren vermoeidheid een relatie heeft met dagelijkse activiteiten wordt geadviseerd te overleggen met de ergotherapeut.
De ergotherapeut kan de invloed van activiteiten op de vermoeidheid nader inventariseren
(zie Richtlijn Ergotherapie bij ALS, Vraag 9).
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Vraag 7
Wat moet tijdens de anamnese over vermoeidheidsklachten in ieder geval aan bod
komen?

Vraag 8
Wat moet tijdens de anamnese van klachten van het bewegingssysteem en aan beweging verwante functies in ieder geval aan bod komen?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat tijdens de anamnese uitgevraagd moet worden
of de patiënt klachten heeft met betrekking tot het bewegingssysteem en aan beweging
verwante functies.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 8
Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut tijdens de anamnese uitvraagt of er sprake
is van klachten van het bewegingssysteem en aan beweging verwante stoornissen zoals:
• Mobiliteit van gewrichten.
• Spierlengte.
• Aanwezigheid van: krampen, stijfheid, spasmen en fasciculaties.
• Spierkracht.
• Gangpatroon.
• Balans.
• Beperkingen in arm-handfunctie.

Activiteiten en participatie
Mobiliteit
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Vraag 9
Wat moet tijdens de anamnese op het gebied van mobiliteit, zelfverzorging en huishouden in ieder geval aan de orde komen?
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Functional Independance Measure-Self Report (FIM)
voldoende responsief is om beperkingen in het uitvoeren van activiteiten te kwantificeren.
Als alternatief kan de minder uitgebreide Barthel Index gebruikt worden.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Groot de et al 2006) C (Jensen et al. 2005).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat tijdens de anamnese uitgevraagd moet worden
of de patiënt klachten heeft met betrekking tot het handhaven en veranderen van lichaamshouding; bedmobiliteit, (gaan)staan, (gaan) zitten. Het uitvoeren van transfers, het dragen
en verplaatsen van iets of iemand, het lopen, opstaan vanaf de grond, het verplaatsen,
het gebruik van transportmiddelen, en klachten of beperkingen ervaart in de uitvoering
van zelfverzorging en het huishouden. Het aspect veiligheid vormt daarbij een belangrijk
uitgangspunt voor de fysiotherapeut.
D: Mening van de werkgroep.
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Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies

Aanbeveling 9
De beperkingen in activiteiten zoals mobiliteit, zelfverzorging en huishouden kunnen
worden vastgelegd met de Functional Independance Measure (FIM).
Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut anamnestisch een indruk krijgt over de uitvoering en veiligheid van verschillende domeinen van activiteiten teweten: het handhaven
en veranderen van lichaamshouding, het uitvoeren van transfers, het dragen en verplaatsen van iets of iemand, het lopen, het verplaatsen, het gebruik van transportmiddelen, het
vallen en het uitvoeren van handelingen tot zelfverzorging en huishouden.

Diagnostiek: Aanvullend onderzoek en analyse
Stoornissen in functies
Sensorische functies en pijn
Vraag 10
Hoe kan de oorzaak en de ernst van de pijn het best worden onderzocht?
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de ernst en de invloed van pijnklachten, bij patiënten met
een neuromusculaire aandoening, op het dagelijks leven onderzocht kan worden met de
Brief Pain Inventory scale (Short Form).
Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Jensen et al. 2005).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat fysiotherapeutisch onderzoek, dat wil zeggen:
inspectie, functie onderzoek en palpatie, tezamen met de gegevens uit de anamnese
(eventueel aangevuld met informatie van andere betrokken disciplines) voldoende verduidelijking moet geven tot de oorzaak van pijnklachten.
Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 10
• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut de oorzaak en ernst van pijn diagnosticeert
aan de hand van gegevens uit de anamnese (eventueel aangevuld met informatie
van andere betrokken disciplines) en het lichamelijk onderzoek, dat wil zeggen: inspectie, functie onderzoek en palpatie. Zie ook Vraag 5
• De fysiotherapeut kan overwegen om de ernst en de invloed van pijn op het dagelijks
functioneren met behulp van de Nederlandse vertaling van Brief Pain Inventory Scale
(BPI) in kaart te brengen.
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Overige overwegingen
Wanneer de fysiotherapeut meer informatie nodig heeft met betrekking tot beperkingen in
het uitvoeren van zelfverzorging en huishouden lijkt in eerste instantie aangewezen deze
gegevens vanuit de ergotherapie te verzamelen.

Vraag 11
Welke specifieke onderzoekstechnieken moeten worden gebruikt bij het ademhalingsonderzoek van patiënten met ALS?
Conclusie
Niveau 1: Het is aangetoond dat respiratoire functietesten belangrijke parameters zijn voor
de mate van respiratoire insufficiëntie.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Baumann 2010, Almeida 2010, Park 2010, Vender
2007, Morgan 2004).
Niveau 2: Het is aannemelijk dat dyspnoe in belangrijke mate het natuurlijk beloop van
respiratoire achteruitgang voorspelt.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Vender 2007).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat met de gemodificeerde Borg schaal (CR10) inspiratoire
spierzwakte te detecteren is.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Just 2010).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat dyspnoe met de Baseline dyspnea index en transition
dyspnea index (BDI/TDI) te meten is.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Lechtzin 2007).
Niveau 4: Experts zijn van mening dat lichamelijk ademhalingsonderzoek zich moet richten
op verhoogde toename in ademhalingsfrequentie >20 per minuut, oppervlakkige ademhaling (zg. rapid shallow breathing), respiratory alternans (wisselend adempatroon; periode van abdominale excursies afgewisseld met vooral thoracale bewegingen) en
paradoxaal ademen (tijdens inademen een beweging van de buikwand binnenwaarts),
aanwezigheid van orthopneu en overactiviteit van hulpademhalingsspieren.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Ambrosino 2009, Aboussouan 2009).
Overige overwegingen
Respiratoire functietesten zijn belangrijke parameters bij de behandeling van patiënten met
ALS. Per instelling kan dit mogelijk anders georganiseerd zijn. Daar de fysiotherapeut interventies verricht die aan de hand van de uitkomsten van de respiratoire functietesten
geïndiceerd zijn lijkt het logisch dat de fysiotherapeut deze metingen verricht.
Hoewel de BDI/TDI een bruikbaar instrument is om (verandering in) dyspnoe te meten, is
het instrument niet eenvoudig af te nemen en vraagt het 10-15 minuten invultijd.

12
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Ademhalingsstelsel

• Het is sterk aan te bevelen dat periodieke controle van respiratoire functies plaatsvindt.
De uitvoering hangt af van de afspraken die op locaal niveau gemaakt zijn over de
taakverdeling bij periodiek onderzoek.
• Het is aan te bevelen dat de fysiotherapeut een indruk krijgt van de mate van dyspnoe
bij de patiënt. Dit kan door middel van:
- De ademhalingsfrequentie gedurende een minuut (in zit, in lig en eventueel bij inspanning) te tellen.
- Een gemodificeerde Borg schaal (CR10) (Just 2010).
• Het wordt afgeraden om de BDI/TDI te gebruiken om dyspnoe te meten.
• Fysiotherapeuten wordt aanbevolen structureel te observeren cq lichamelijk onderzoek te verrichten naar tekenen van respiratoire vermoeidheid zoals: verhoogde toename in ademhalingsfrequentie, oppervlakkige ademhaling (zg. rapid shallow
breathing), respiratory alternans, paradoxaal ademen, aanwezigheid van orthopneu
en overactiviteit van hulpademhalingsspieren.

Vraag 12
Welke (kwantitatieve) registraties van de ademhaling, en in welke combinaties, zijn
van belang bij patiënten met ALS?
Conclusie
Niveau 1: Het is aangetoond dat het meten van de FVC (Forced Vital Capacity) in zit maar
vooral in lig een belangrijke parameter is als onderdeel van een klinisch assesment om
respiratoire insufficiëntie te detecteren.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Baumann 2010, Vender 2007) B (Czaplinki 2006,
Schmidt 2006).

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Niveau 1: Het is aangetoond dat het meten van de SNIP(Sniff nasal-inspiratory pressure)
bruikbaar is voor het meten van respiratoire spierkracht.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Heffernan 2006, Morgan 2005, Lyall 2000, B (Fitting
1999).
Niveau 1: Het is aangetoond dat het meten van de PCF (Peak Cough Flow) relevant is voor
het meten van hoestkracht en dat hoestkracht een belangrijke voorspeller is voor hoestproblemen tijdens een luchtweginfectie.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Park 2010, Sancho 2007) B (Suarez 2002).
Niveau 1: Het is aangetoond dat het meten van de MIP (maximal inspiratory strength) en
MEP (maximal expiratory strength) bruikbaar zijn voor het meten van respiratoire spierkracht.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Park 2010, Almeida 2010, Baumann 2010).

13
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Aanbeveling 11

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Steier 2007).
Niveau 3: FVC (Forced Vitale Capaciteit) is de meest gebruikte respiratoire maat bij patiënten
met ALS, er zijn echter aanwijzingen dat de FVC als enige maat onvoldoende sensitief is
om respiratoire insufficiëntie te detecteren.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Mendoza 2007, Jackson 2001, Fitting 1999).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat SNIP (Sniff Nasal Inspiratory Pressure) in een gevorderd
stadium van de ziekte, dat wil zeggen wanneer er duidelijk sprake is van spierzwakte, nog
correct uitgevoerd wordt. Tevens zou de SNIP in een gevorderd stadium beter uitgevoerd
kunnen worden dan andere respiratoire technieken (zoals b.v. een FVC) bij patiënten met
bulbaire zwakte.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Morgan 2005).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat SNIP en FVC bij alle patiënten met ALS regelmatig gemeten moet worden om tekenen van vroege hypoventilatie te detecteren.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Heffernan 2006).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat MIP(maximal inspiratory strength) <60cm H2O een eerste aanwijzing is voor het ontstaan van respiratoire zwakte.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Jackson 2001, Mendoza 2007).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het belangrijk is dat minimaal een maal per 3
maanden de volgende respiratoire testen worden uitgevoerd: de FVC zowel in zit als in
liggende houding, FEV1(geforceerd expiratoir secondevolume), inspiratoire spierkracht:
MIP en SNIF, expiratoire spierkracht: MEP (maximal expiratory strength), hoestkracht: PCF
(Peak Cough Flow).

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Respiratoire functietesten zijn belangrijke parameters bij de behandeling van patiënten met
ALS. De frequentie van respiratoire diagnostiek is niet onderzocht, een aantal auteurs stelt
voor om dit regelmatig of éénmaal per drie maanden te doen (Heffernan 2006).
Sommige meetinstrumenten zijn door bulbaire zwakte niet meer betrouwbaar te meten, wel
is het nog mogelijk, bij onvoldoende sluiten van de lippen, het mondstuk te vervangen
door een masker.
Vanwege kosten in aanschaf van apparatuur en expertise die met deze handelingen gepaard
gaat is het verstandig deze diagnostiek in een ALS-team te laten plaatsvinden. Deze handelingen kunnen door de fysiotherapeut worden verricht.
Ten tijde van het schrijven van deze richtlijn werd de Veldnorm chronische beademing gepubliceerd (VSN 2011) waarin gesteld wordt dat het in ieder geval van belang is een FVC
en PCF meting te verrichten bij verwijzing naar het Centrum voor Thuisbeademing (CTB).
14
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Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van meerdere respiratoire testen de diagnostische accuratesse vergroot.

Het is sterk aan te bevelen dat periodieke controle (éénmaal per drie maanden), van
respiratoire functies plaatsvindt. De uitvoering hangt af van de afspraken die op locaal
niveau gemaakt zijn over de taakverdeling bij periodiek onderzoek. Fysiotherapeuten
van ALS-teams hebben de meetgegevens van FVC, FEV1, SNIP, PCF en MIP/MEP
nodig om respiratoire interventies te indiceren en te evalueren en zullen een aantal van
deze metingen derhalve ook zelfstandig moeten kunnen verrichten. Door de sterke
combinatie van respiratoire functietesten wordt de diagnostische accuratesse vergroot
en is van meerwaarde voor het behandelend team.

Inspanningsintolerantie (vermoeibaarheid)
Vraag 13
Hoe kan de dagindeling en energieverdeling van patiënten met ALS het best worden
onderzocht?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut inzicht moet verkrijgen in de
aard en duur van activiteiten, de mate van inspanning en de mate van vermoeidheid. De
werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut gebruik kan maken van de informatie uit activiteitendagboeken of andere vermoeidheidsregistraties die de ergotherapeut verzamelt.
De werkgroep is van mening dat indien de patiënt niet onder behandeling is van een ergotherapeut hij hiervoor verwezen wordt.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 13

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut in samenwerking met de ergotherapeut nadere specifieke gegevens over vermoeidheid verzamelt. Indien de patiënt (nog) niet behandeld wordt door een ergotherapeut wordt aanbevolen de patiënt te verwijzen naar
een ergotherapeut.

Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies
Vraag 14a
Welk specifieke onderzoekstechnieken zijn relevant met betrekking tot het meten van
de mate van progressie bij klachten van het bewegingssysteem en aan beweging
verwante functies?
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Manueel Muscle Testing (afgeleid van de Medical
Research Council: MRC schaal) de aangewezen manier is om spierkracht te meten bij pa15
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Aanbeveling 12

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Great Lakes ALS Study Group, 2003).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de ALSFRS-R eveneens een geschikte maat is voor
ziekteprogressie. De ALSFRS-R onderzoekt de functionele beperkingen van de ziekte
maar heeft een goede correlatie met spierkracht
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Cederbaum 1997, 1999, ALSCNTF Treatment study,
1996).
Niveau 4: Experts zijn van mening dat voor spierkracht onderzoek middels MMT, bij patiënten
met ALS, het protocol gevolgd moet worden waarin 34 spiergroepen onderzocht worden.
De te testen spieren zijn:
• Nekflexoren en -extensoren.
• Schouderabductie en -exorotatoren.
• Elleboogflexoren en -extensoren.
• Polsflexoren en -extensoren.
• Abductor Pollicis brevis en flexor digiti minimi.
• Heupflexoren, -extensoren en -abductoren.
• Knieflexoren en -extensoren.
• Enkel dorsaal- en plantairflexoren en extensor hallucis longus.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Great Lakes ALS Study Group 2003).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de mobiliteit van spieren en gewrichten regelmatig gecontroleerd moet worden door de fysiotherapeut om secundaire complicaties
zoals contracturen te voorkomen.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut tijdens het uitvoeren van lichamelijk onderzoek bedacht moet zijn op het voorkomen van krampen, fasciculaties en
spasticiteit. Omtrent spasticiteit is er op basis van de literatuur geen conclusie mogelijk of
er een geschikt instrument voorhanden is.
Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
De werkgroep is van mening dat het regelmatig testen van spiergroepen een onnodige
confrontatie en belasting voor de patiënt kan betekenen. Er komen echter situaties voor
waarin de fysiotherapeut spierkrachtonderzoek nodig heeft om zijn klinisch redeneren te
ondersteunen.
De ALSFRS-R is een meetinstrument voor verschillende domeinen van functionaliteit en
wordt daarom veelal gebruikt door iemand met een coördinerende functie binnen ALSteams zoals de revalidatiearts. Het instrument is een subjectieve maat voor beperkingen
in activiteiten en geeft een fysiotherapeut onvoldoende adequate informatie over aanwezige beperkingen in mobiliteit en in het bewegingssysteem.
16
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tiënten met ALS mits er voldoende spiergroepen getest worden. Het meten van spierkracht
is een betrouwbare maat om ziekte progressie te meten.

• De fysiotherapeut onderzoekt de spierkracht wanneer dit noodzakelijk is om het methodisch handelen van de fysiotherapeut te ondersteunen. De te testen spieren zijn:
- Nekflexoren en -extensoren.
- Schouderabductie en -exorotatoren.
- Elleboogflexoren en -extensoren.
- Polsflexoren en -extensoren.
- Abductor Pollicis brevis en flexor digiti minimi.
- Heupflexoren,- extensoren en -abductoren.
- Knieflexoren en -extensoren.
- Enkel dorsaal- en plantairflexoren en extensor hallucis longus.
• Het wordt aanbevolen, indien er daartoe aanleiding voor is uit anamnese of observatie van de patiënt, dat de mobiliteit van gewrichten evenals de spierlengte gecontroleerd worden door de fysiotherapeut om secundaire complicaties zoals contracturen
te voorkomen.

Vraag 14b
Welk kwantitatief onderzoek is van belang met betrekking tot het bewegingssysteem?
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Manueel Muscle Testing (afgeleid van de Medical
Research Council: MRC schaal) de aangewezen manier is om spierkracht te meten bij patiënten met ALS mits er voldoende spiergroepen getest worden.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Great Lakes ALS Study Group 2003).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Tinetti Balance Test een betrouwbare test is om balansstoornissen inzichtelijk te maken. De validiteit is niet onderzocht.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Kloos 2004).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de zes minuten looptest (6MWT) gebruikt kan
worden voor observaties van het gaan, om een indruk te krijgen van de variabiliteit van
het gaan en om een indruk te krijgen van spieruithoudingsvermogen (van de onderste extremiteiten) en het algemeen fysiek uithoudingsvermogen.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
De werkgroep is van mening dat het regelmatig testen van spiergroepen een onnodige
confrontatie en belasting voor de patiënt kan betekenen. Er komen echter situaties voor
waarin de fysiotherapeut spierkrachtonderzoek nodig heeft om zijn klinisch redeneren te
ondersteunen.
17
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Aanbeveling 14a

Aanbeveling 14b
• De fysiotherapeut onderzoekt de spierkracht wanneer dit noodzakelijk is om het methodisch handelen van de fysiotherapeut te ondersteunen. De te testen spieren zijn:
- Nekflexoren en -extensoren.
- Schouderabductie en -exorotatoren.
- Elleboogflexoren en -extensoren.
- Polsflexoren en -extensoren.
- Abductor Pollicis brevis en flexor digiti minimi.
- Heupflexoren, -extensoren en -abductoren.
- Knieflexoren en -extensoren.
- Enkel-dorsaal en plantairflexoren en extensor hallucis longus.
• De fysiotherapeut kan overwegen om de Tinetti Test af te nemen bij het vermoeden
en bevestigen van balansstoornissen. Een mogelijke tweede keus zou de Berg Balance Scale kunnen zijn.
• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut, in een vroege fase van de aandoening,
de zes minuten looptest gebruikt ter observatie van het gaan en om een indruk te
krijgen van spieruithoudingsvermogen (van de onderste extremiteiten) en het algemeen fysiek uithoudingsvermogen.

Activiteiten en participatie
Mobiliteit

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 15
Welke kwalitatieve observaties zijn van belang?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut observaties doet met betrekking tot bedmobiliteit, transfers (stoel-stoel, stoel-bed, naar en vanaf toilet/toiletgang, opstaan vanaf de grond.) en het lopen observeert.
Verder stelt de werkgroep voor om (minimaal) één arm-handvaardigheid taak te observeren.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 15
Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut observaties doet met betrekking tot bedmobiliteit, transfers, (stoel-stoel, stoel-bed, naar en vanaf toilet/toiletgang, opstaan
vanaf de grond) minimaal één taak voor arm-handvaardigheid en het lopen observeert
met als doelstelling de kwaliteit en de veiligheid van de uitvoering te bepalen.
18
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Als alternatief voor de Tinetti Balance Test zou vanwege de grote bekendheid in Nederland
ook de Berg Balance Scale gebruikt kunnen worden. Deze test is echter niet onderzocht
bij patiënten met ALS.

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de tien meter looptest een eenvoudige maat is om loopsnelheid te bepalen en dat dit een goede weergave is van functie van de onderste extremiteiten en loopvaardigheid bij patiënten met ALS.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Inam 2010).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Timed-Up-en-Go-test een goede voorspeller is van de
valincidentie bij patiënten met ALS en kan daarmee richting geven aan het indiceren van
loophulpmiddelen. Patiënten met een score van 14 seconden hadden 10% meer kans om
te vallen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Montes 2007).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de Motor Function Measure (MFM-32) gebruikt
kan worden om observaties van de domeinen: staan en transfers, axiale en proximale motorische vaardigheden en distale motorische vaardigheden te kwantificeren.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Hoewel de validiteit bij patiënten met ALS niet is onderzocht wordt de MFM in Nederland
veel gebruikt bij andere neuromusculaire aandoeningen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Aanbeveling16
• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut periodiek de tien meter looptest gebruikt
om de mate van loopvaardigheid te beoordelen.
• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut, naast observaties van lopen en transfers,
de Timed-Up-en-Go (TUG) gebruikt om een inschatting te maken wat betreft het valrisico.
• De fysiotherapeut kan overwegen de MFM-32 te gebruiken bij observaties van de domeinen staan en transfers, axiale en proximale motorische vaardigheden en distale
motorische vaardigheden.

19
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Vraag 16
Welke kwantitatieve meetinstrumenten kunnen worden gebruikt voor het vaststellen
van beperkingen in de mobiliteit?

Vraag 17
Welke aspecten van zelfverzorging zijn van belang om als fysiotherapeut te evalueren? En op welke wijze kan dit het best worden onderzocht?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut alleen op indicatie van de
patiënt observaties verricht op het gebied van zelfverzorging of wanneer er een hypothese
is over het uitvoeren van een taak op het gebied van zelfverzorging die mogelijk tot klachten leiden van het bewegingssysteem.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het in incidentele situaties nodig kan zijn om
aspecten van zelfverzorging als fysiotherapeut te evalueren. Het gaat hierbij met name om
transfers met betrekking tot toiletgang en aankleden.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Het is mogelijk dat dit op locatie anders georganiseerd is. Het is mogelijk dat een fysiotherapeut in de 1e lijn eerder met deze vraagstelling geconfronteerd wordt. De fysiotherapeut kan dan beoordelen of ergotherapie gewenst is.

Aanbeveling 17

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Er zijn situaties waarin de fysiotherapeut, mogelijk in samenwerking met de ergotherapeut, observaties zal verrichten op het gebied van zelfverzorging.
Wanneer de fysiotherapeut informatie nodig heeft met betrekking tot observaties van
beperkingen in activiteiten zoals zelfverzorging lijkt ergotherapie in 1e instantie het aangewezen specialisme om deze gegevens te verzamelen.

Vraag 18
Voor welke symptomen van het ademhalingsysteem, de zogenaamde “red flags”, is
verwijzing of advies naar een specialistisch centrum (longgeneeskunde of Centrum
voor Thuisbeademing) geïndiceerd?
Conclusie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat SNIP <40cm H2O een indicator is voor respiratoir falen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: A2 (Lyall 2001) B (Morgan 2005).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de MIP<60cm H2O een eerste aanwijzing is voor het
ontstaan van respiratoire zwakte.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Jackson 2002, Mendoza 2007).
20
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Zelfverzorging

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Bach 2002).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de liggende FVC<75% van de voorspelde waarde de
aanwezigheid van diafragma zwakte inzichtelijk maakt.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Lechtzin 2002, Varrato 2001).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een FVC>1,5L of 50% voorspelde FVC nodig is voor
een adequate hoest.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Melo 1999).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat het aanbieden van vroege (65% van voorspelde FVC)
non-invasieve beademing een additionele toegevoegde waarde heeft met betrekking tot
overleving.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Lechtzin 2007).
Niveau 4: Experts (met name in de VS) zijn van mening dat een FVC<50% van voorspeld
het moment is om te starten met non-invasieve beademing.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Miller 2001).
Niveau 4: Experts (European ALS/MND Consortium and European Neuromuscular Centre
2002) zijn van mening dat een FVC<80% of een SNIP<40cm H2O tezamen met symptomen die gerelateerd zijn aan respiratoire zwakte, gecombineerd met een aangetoond
nachtelijke desatureren of nachtelijke oxymetrie, een indicatie kunnen zijn voor het starten
van non-invasieve beademing.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Leigh 2003).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat bij een gemeten FVC<1,5 L of 50% voorspelde
FVC of bij een PCF<270 L/min het nodig is de patiënt te indiceren voor, dan wel te verwijzen
naar een collega fysiotherapeut van het ALS-team, met kennis op het gebied van klaringstechnieken en longvolume rekruterende technieken.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.

21

Fysiotherapie Aanbevelingen

Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een PCF<270L/min een verhoogd risico geeft op het
verkrijgen van respiratoire complicaties.

• Het is sterk aan te bevelen om bij een gemeten SNIP<40cm H2O dit te melden bij de
behandelend (revalidatie)arts zodat deze de patiënt kan doorverwijzen naar een
longarts of Centrum voor Thuisbeademing.
• Het is aan te bevelen om bij een dalende FVC, onder de 65 % of FVC<80% in lig, al of
niet met symptomen van respiratoire zwakte, te verwijzen naar/te overleggen met de behandelend arts. (revalidatiearts, huisarts, longarts, Centrum voor Thuisbeademing).
• Het is aan te bevelen om bij een MIP<60cm H2O te overleggen met de behandelend
arts.
• Het is aan te bevelen om bij een FVC<1,5L of 50% voorspelde FVC of bij een PCF
<270L/min de patiënt te verwijzen naar een collega fysiotherapeut van het ALSteam met kennis op het gebied van klaringstechnieken en longvolume rekruterende technieken.
Daarnaast wordt het aanbevolen om, voor zover dit nog niet heeft plaatsgevonden, te
verwijzen naar/te overleggen met de coördinerende medicus (revalidatiearts, huisarts, longarts, Centrum voor Thuisbeademing).
• Het is aan te bevelen dat, wanneer fysiotherapeuten uit de 1e lijn bij lichamelijk onderzoek
van een patiënt met ALS tekenen van respiratoire vermoeidheid worden gevonden, deze
te verwijzen naar een collega fysiotherapeut van het ALS-team en de revalidatiearts met
kennis op het gebied van handspirometrie, klaringstechnieken en longvolume rekruterende technieken en dit te overleggen met de verwijzer of behandelend arts.

Behandeling: Behandeldoelen

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 19
Welke stoornissen in functies en anatomische eigenschappen, beperkingen in activiteiten en participatieproblemen zijn met fysiotherapie te beïnvloeden bij patiënten
met ALS?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat afhankelijk van de bevindingen uit het diagnostisch proces (verwijzing, anamnese en onderzoek) en de hulpvraag van de patiënt, de
fysiotherapeutische diagnose wordt gesteld waarbij de behandeling van patiënten met
ALS gericht is op één of meer van de volgende behandeldoelen:
Behandeldoelen op het niveau van activiteiten en participatie
• (Zoveel mogelijk) behouden van zelfstandigheid, bij de uitvoering van de activiteiten:
transfers, bedmobiliteit, lopen en traplopen zonodig met hulp of hulpmiddelen.
• Ondersteunen van de mantelzorger bij het begeleiden van de patiënt in de domeinen
mobiliteit en zelfverzorging.
• Voorkomen van vallen.
22

Fysiotherapie Aanbevelingen

Aanbeveling 18

• Behouden van gewrichtsmobiliteit en spierlengte; voorkomen van secundaire complicaties door middel van actief controle op deze risicofactoren uit te oefenen. Te denken
valt dan aan: schouder/hand pijn, contractuurvorming (a.g.v.langdurige bedrust, hypertonie en pijn.
• Behouden van het niveau van fysieke fitheid; onderhouden van algemeen, fysiek en
respiratoir uithoudingsvermogen.
• Voorkomen van pulmonale complicaties.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 19
De fysiotherapeut kan aan de hand van de bevindingen uit het diagnostisch proces
(verwijzing, anamnese en onderzoek) en de hulpvraag van de patiënt, de fysiotherapeutische diagnose stellen waarbij de behandeling van patiënten met ALS gericht is op een
of meer van de volgende behandeldoelen:
Behandeldoelen op het niveau van activiteiten en participatie:
• (Zoveel mogelijk) behouden van zelfstandigheid, bij de uitvoering van de activiteiten:
transfers, bedmobiliteit, lopen en traplopen zonodig met hulp of hulpmiddelen.
• Ondersteunen van de mantelzorger bij het begeleiden van de patiënt in de domeinen
mobiliteit en zelfverzorging.
• Voorkomen van vallen.
Behandeldoelen op het niveau van functies en anatomische eigenschappen:
• Behouden van gewrichtsmobiliteit en spierlengte; voorkomen van secundaire complicaties door middel van actief controle op deze risicofactoren uit te oefenen. Te denken valt dan aan: schouder/hand pijn, contractuurvorming (a.g.v. langdurige bedrust,
hypertonie en pijn.
• Behouden van het niveau van fysieke fitheid; onderhouden van algemeen, fysiek en
respiratoir uithoudingsvermogen.
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• Voorkomen en behandelen van pulmonale complicaties.
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Behandeldoelen op het niveau van functies en anatomische eigenschappen:

Vraag 20
Welke fysiotherapeutische interventies worden aanbevolen om pijnklachten te beinvloeden?
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een gesuperviseerd oefenprogramma met spierversterkende oefeningen (zoals b.v. PNF), stretching (passief en actief) en functionele training
positieve effecten heeft op pijn, spierstijfheid, kracht en het behoud van spierlengte bij patiënten met ALS.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Aksu 2002).
Niveau 4: de werkgroep is van mening dat TENS, massage, passieve mobilisaties zoals
tracties en translatiesen houding en bewegingsadviezen, kunnen worden overwogen bij
de behandeling van pijnklachten als gevolg van surmenage bij patiënten met ALS.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
De genoemde evidence geeft onvoldoende informatie om de genoemde onderzoeksinterventie naar een praktische toepassing te vertalen. In het genoemde artikel is het niet mogelijk om de oorzaak van de pijn te differentiëren. De vraag welke interventie het meest
geschikt is voor de verschillende aard van pijnklachten: zoals pijn als gevolg van spierzwakte door surmenage, kramp en spasticiteit kan niet worden beantwoord. Wanneer er
sprake is van pijnklachten als gevolg van spierzwakte lijkt het de werkgroep niet zinvol
een actief oefenprogramma gericht op behoud van spierkracht voor te stellen.
Johnson (2007) stelde door middel van een meta-analyse vast dat TENS een effectieve
behandeling kan zijn voor patiënten met chronische musculoskeletale pijn.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Aanbeveling 20
Te overwegen is dat de fysiotherapeut, bij pijnklachten, een gesuperviseerd oefenprogramma opstelt gericht op behoud van spierkracht, behoud van spierlengte en functionele
training, mits de pijnklachten niet het gevolg zijn van spierzwakte.
Daarnaast kan de fysiotherapeut overwegen om TENS, massage, passieve mobilisaties
zoals tracties en translaties en houding en bewegingsadviezen toe te passen.
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Behandeling: Behandelplan
Stoornissen in functies
Sensorische functies en pijn

Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat hulpmiddelen een positieve invloed hebben op pijnklachten als gevolg van zwakte van spieren en onvoldoende lichaamspositionering.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dal Bello-Haas 1998, Lewis 2007, Morris 2006,
Rocha 2005, Simmons 2005, Carter 1997, Francis 1999).

Aanbeveling 21
Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut, in samenwerking met de ergotherapeut en
revalidatiearts en/of instrumentmaker, hulpmiddelen adviseert waarbij een proefsessie
wordt gepland om het hulpmiddel uit te proberen. De praktijk wijst uit dat het hierbij
vooral gaat om ondersteuning van het hoofd bij zwakte van de extensoren en ondersteuning van het glenohumerale gewricht of voorzieningen, loophulpmiddelen en hulpmiddelen ter bevordering van de bedmobiliteit, zit en ligcomfort.
Sommige hulpmiddelen hebben niet het gewenste draagcomfort, waardoor de patiënt
afziet van gebruik.

Ademhalingsstelsel
Vraag 22
Wat is de waarde van training van de ademhalingsspieren?
Conclusie
Niveau 2: Er is onvoldoende bewijs dat het trainen van inspiratoire spierkracht met een inspiratie weerstandtrainer (IMT) effectief is bij patiënten met ALS.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Cheach 2009, Pinto 2012).
Overige overwegingen
IMT wordt sinds langere tijd toegepast in verschillende neuromusculaire aandoeningen
(Myasthenia Gravis , Spinale musculaire atrofie en Duchenne) waarbij de effectiviteit en
veiligheid reeds zijn aangetoond (Fregonezi 2005, Koessler 2001, Wanke 1994).
Hoewel de studies van Cheach (2009) en Pinto (2012) geen significant bewijs laten zien
voor de effectiviteit van IMT bij ALS werd er wel een niet significante verbetering in onder
andere de Peak Expiratory Flow (PEF), Maximaal Inspiratoire Spierkracht (MIP) en Sniff
Nasal Inspiratory Pressure (SNIP). Het is denkbaar dat het bewijs niet geleverd is door het
kleine aantal proefpersonen. Vervolgonderzoek vindt op dit moment plaats.
Wanneer een patiënt met ALS nog voldoende mobiel is en beschikt over voldoende spierkracht, is IMT wellicht niet heel aantrekkelijk en zijn er andere interventies voor bewegen
zoals aërobe training die eveneens effect hebben op de ventilatie en spierkracht van de
25
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Vraag 21
Op welke wijze kunnen hulpmiddelen van invloed zijn op de pijnklachten?

Aanbeveling 22
De fysiotherapeut van het ALS-team kan overwegen IMT bij een patiënt met voldoende
respiratoire functie (FVC>70%; MIP en/of MEP>50%) en achteruitgang in lichamelijke
functie toe te passen. Het is belangrijk dat regelmatig evaluatie van de dosering van de
IMT plaatsvindt door de fysiotherapeut van het ALS-team om overbelasting te voorkomen.

Vraag 23
Welke fysiotherapeutische interventies zijn er mogelijk op het gebied van trainen van
de ademhalingsspieren?
Conclusie
Niveau 2: Er is onvoldoende bewijs dat het trainen van inspiratoire spierkracht met een inspiratie weerstandtrainer (IMT) effectief is bij patiënten met ALS.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Cheach 2009, Pinto 2012).
Niveau 3: Er is onvoldoende bewijs voor diafragma training bij patiënten met ALS.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Nardin 2008).
Niveau 4 De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeutische interventies op het gebied
van ademhalingsspieren zich alleen moeten richten op trainen van de inademingspieren.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Het trainen van de uitademingspieren met behulp van een PEP-apparaat is bij een kleine
groep kinderen met Duchenne en SMA effectief gebleken (Gozal 1999) evenals bij patiënten met een dwarslaesie in een recente randomised clinical trial (Roth 2010). De studie
van Nardin (2008) bij patiënten met ALS is een ongecontroleerde studie van acht proefpersonen. De werkgroepleden zijn van mening dat het trainen van de uitademingsspieren
bij patiënten met ALS bijvoorbeeld met een PEP-apparaatje, gezien de onduidelijkheden
en controversie op dit gebied, eerst nader onderzocht moet worden bij patiënten met ALS
alvorens dit als aanbeveling op te nemen. (bij het gebruik van een PEP apparaat zijn er
twee toepassingsmogelijkheden, naast het trainen van de uitademingsspieren kan een
PEP gebruikt worden bij het mobiliseren van sputum, zie ook Vraag 28).
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ademhalingsspieren. Bij de keuze voor IMT is het van belang de dosering regelmatig te
evalueren gezien de aard van de progressie van de aandoening waardoor mogelijk overbelasting optreedt. Het is niet duidelijk of overbelasting schadelijke effecten heeft op de
ademhalingsspieren, het is in ieder geval niet wenselijk om in een dergelijke situatie ervoor te zorgen dat de patiënt meer ademarbeid moet leveren.
De literatuursearch van deze richtlijn is tot het 1e kwartaal van 2011 uitgevoerd echter de
bevindingen van Pinto hebben de conclusie van deze vraag veranderd vandaar dat dit artikel toch is geincludeerd in deze richtlijn.

De fysiotherapeut van het ALS-team kan overwegen IMT bij een patiënt met voldoende
respiratoire functie (FVC>70%; MIP en/of MEP>50%) toe te passen.
Terughoudendheid is geboden met Diafragma training, trainen van de uitademingsspieren en de hoestkracht.

Vraag 24
Wanneer is airstacken geïndiceerd bij patiënten met ALS?
Zie link “protocol airstacken”
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een PCF<270 L/min een verhoogd risico geeft op het
verkrijgen van respiratoire complicaties en dat een FVC>1,5 L of 50% voorspelde FVC
nodig is voor een adequate hoest. Het lijkt aangewezen dit moment te gebruiken als indicatie voor airstacken. Voor patiënten met recidiverende luchtweginfecties geldt een PCF
<300L/min omdat tijdens een luchtweginfectie de PCF daalt tot 160L/min. hetgeen de
kans op respiratoir falen vergroot.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Bach 2002 Melo 1999, Tzeng 2000).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de indicatie voor airstacken gesteld moet zijn
aan de hand van de hierboven vermelde respiratoire functietesten. De fysiotherapeut of
logopedist uit de 1e lijn stuurt de patiënt door naar een ALS-team.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Voor patiënten met Duchenne wordt in de American Thoracic Sociaty consensus statement
ook wel een correlatie van MEP>60cm H2O met een effectieve hoest gevonden. Gezien
de overeenkomsten in stoornissen in het ademhalingssyteem is dit mogelijk ook een indicator voor patiënten met ALS.
De werkgroep is van mening dat het aanleren van de techniek airstacken mogelijk al gestart kan worden als er een duidelijke achteruitgang in de respiratoire functie te merken is.
Gregory (2007) en Senent (2011) stellen dat het uitleggen en instrueren van airstacken
een fysiotherapeutische aangelegenheid is, op dit gebied kunnen de afbakening van taken
per werksetting van het ALS-team verschillen.
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Aanbeveling 23

Het verdient aanbeveling om als fysiotherapeut van een ALS-team te starten met airstacken bij patiënten met ALS wanneer:
• PCF<275l/min spontaan,
óf
• PCF<300l/min bij recidiverende luchtweginfecties,
óf
• VC<50% van voorspeld of FVC>1,5L.
Wanneer bij ademhalingsregistraties blijkt dat de patiënt een duidelijke achteruitgang in
de respiratoire functie heeft kan het airstacken eerder aangeleerd worden dan de genoemde grenswaarden.

Vraag 25
Zijn er contra-indicaties voor airstacken?
Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat de volgende factoren contra-indicatie’s zijn voor airstacken bij patiënten met ALS:
• Ernstige bulbaire dysfunctie.
• Comorbiditeit als: chronische longlijden bijv. ernstige COPD, Astma, CF, bronchiëctasieën, recente lobectomie, pneumorragie (ophoesten van bloed en bloed gekleurd
sputum, recente pneumothorax of barotrauma.
• Misselijkheid.
• Acute pneumonie.
• Beperkte instrueerbaarheid van de patiënt.
• Indien een patiënt een opgeblazen trachea cuff heeft bij tracheotomie patiënten (indien
patienten een tracheotostoma hebben is er sprake van een Voorbehouden handeling).
• (Verhoogde intracraniele druk, tevens aanwezigheid van ventrikel drains).
• (Verlaagd bewustzijn/onvermogen tot communiceren).
Multidisciplinaire richtlijn ALS

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Westermann 2005), (Le Blanc 2007).

Aanbeveling 25
Het wordt aanbevolen om als fysiotherapeut van het ALS-team bij de overweging om te
starten met airstacken bij patiënten met intrinsiek longlijden zoals COPD, bronchiectasieën,
astma e.d, of wanneer patiënten last hebben van overvloedig secreet, zorgvuldige analyse
van de hoeveelheid van sputum en de aanwezige risico’s te inventariseren. Hiervoor is overleg met een longarts/intensivist/CTB nodig. De arts stelt dan de indicatie vast. Indien er
sprake is van (ernstige) bulbaire dysfuctie wordt met de logopedist samengewerkt.
Zie ook Bijlage 4 Zie link “Protocol airstacken”
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Aanbeveling 24

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de numerieke beoordelingsschaal “slikken” van de ALS
Severity Scale (ALSSS), op snelle wijze goede informatie geeft over de functionele status
van de slikfunctie. De logopedist gebruikt deze schaal in dysfagie-onderzoek. De logopedist kan de mate van bulbaire dysfunctie en eventueel daaraan gekoppeld de mate van
veiligheid van de slikfunctie bepalen (Score ALSSS zes-vijf gevaar voor aspiratie).
Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Hille l. 1989).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat voor patiënten met ALS met bulbaire dysfunctie
of dysfagie waarbij de indicatie voor airstacken gesteld is, het van toegevoegde waarde is
om dit samen met de logopedist uit te voeren.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: Experts zijn van mening dat het nuttig kan zijn dat de fysiotherapeut en logopedist moeten samenwerken wanneer het gaat om stimuleren van diafragmafunctie en de
intercostale spieren tijdens ademing en spreken.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Corcia 2008).

Aanbeveling 26
Het verdient aanbeveling dat bij de indicatiestelling voor airstacken bij patiënten met
bulbaire dysfunctie en dysfagie de logopedist in consult gevraagd wordt.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 27
Wat zijn de behandelmogelijkheden om atelectase te voorkomen?
Conclusie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat het voorkomen van atelectase samenhangt met een goede
“klaring” van secreet en een hoge PCF. Eveneens is vastgesteld dat een behoud van de long
compliance belangrijk is voor het handhaven van voldoende PCF. Het bereiken van de maximale insufflatie capaciteit middels airstacken lijkt hiervoor de meest aangewezen techniek.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Brito 2009, Kang 2000), C (Bach 2007).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat indien airstacken niet mogelijk is, bewegen, het
regelmatig veranderen en positionering van lichaamshouding en (inspiratoire) ademhalingsoefeningen van (preventief) nut zijn bij het voorkomen van atelectasen.
Overige overwegingen
Deze onderzoeken hebben alle plaatsgevonden bij patiënten met Duchenne, maar worden
internationaal ook als bewijslast voor patiënten met ALS gebruikt.
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Vraag 26
Welke overige disciplines moeten altijd betrokken worden bij de indicatie en instructie
voor airstacken?

Het wordt aanbevolen om als fysiotherapeut van een ALS-team airstacken toe te passen
met als doelstellingen: verbeteren van de hoestkracht, behouden van de longcompliantie
en het voorkomen van atelectasen.
Indien airstacken niet mogelijk is kunnen als alternatief bewegen, het regelmatig veranderen en positionering van lichaamshouding en (inspiratoire) ademhalingsoefeningen
nuttig zijn bij het voorkomen van atelectasen.

Vraag 28
Wat is de beste behandeling van sputumevacuatie?
De gevonden technieken zullen hierna afzonderlijk worden besproken met specifieke
aanbevelingen. Algemene aanbevelingen worden aan het einde van de verschillende
interventies gegeven en zijn ingedeeld naar mogelijkheden volgens 1e, 2e en 3e lijn.
Mechanische Insufflatie/Exsufflatie (MI-E)
Conclusie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat mechanische insufflatie/exsufflatie (Hoestmachines) een
“klaring”sessie bespoedigt; een verhoging van de PCF geeft boven meer conventionele
respiratoire therapie zoals ACBT en manuele compressie bij neuromusculaire patiënten
(waaronder ALS).
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Senent 2010, Chatwin 2003).
Niveau 2: Het is aannemelijk dat mechanische insufflatie/exsufflatie bij patiënten met ALS
met bulbaire dysfunctie en een PCF<2,7L geen stijging van de PCF geeft.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Sacho 2004, Mustfa 2003).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat mechanische insufflatie/exsufflatie, bij patiënten met een
milde longfunctiebeperking, geen toegevoegde waarde heeft boven manueel geassisteerd hoesten behalve tijdens een acute respiratoire aandoening.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Sancho 2004).
Niveau 4: De werkgroep is van mening mechanische insufflatie/exsufflatie alleen toegepast
kan worden door gespecialiseerde centra die kennis hebben met deze apparatuur. MI-E
wordt door het Centrum voor Thuisbeademing genoemd als een risicovolle handeling.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Bij patiënten met bulbaire ALS en een PCF<2,7 L is het belangrijk om na te gaan in hoeverre de patiënt nog mogelijkheden heeft om de stembanden voldoende te sluiten of een
Vasalva manouvre kan uitvoeren en in hoeverre er sprake is van pharyngeale zwakte (naast
de gemeten PCF) (in overleg met de logopedie) om kans op het eventueel optreden van dynamische totale of partiële collaps van de bovenste luchtwegen in kaart te brengen.
30

Fysiotherapie Aanbevelingen

Aanbeveling 27

Het gebruik van MI-E behoort in Nederland niet tot “usual care” en moet daarom alleen
door hierin gespecialiseerde centra worden uitgevoerd.
Het wordt afgeraden om MI-E toe te passen bij patiënten met milde longfunctiebeperkingen, maar andere “klaringstechnieken” zoals ACBT in combinatie met manueel ondersteund hoesten (comprimeren).
Toepassing van mechanische insufflatie/exsufflatie bij stabiele niet bulbaire patiënten
met ALS met een PCF<2,7L kan worden overwogen. In verband met de veiligheid moet
beoordeeld worden of de patiënt nog mogelijkheden heeft om de stembanden voldoende te sluiten of een Vasalva manouvre kan uitvoeren en in hoeverre er sprake is
van pharyngeale zwakte.
Zie ook Bijlage 5.

Airstacken
Conclusie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat airstacken met abdominale compressie bij de expiratie het
hoesten ondersteunt en leidt tot een hogere PCF, meer dan de technieken afzonderlijk bij
neuromusculaire aandoeningen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Brito 2009, Toussaint 2009, Ishikawa 2008).
Niveau 2: Het is aannemelijk dat mechanische insufflatie/exsufflatie (hoestmachines) tot
een hogere PCF leidt dan airstacken met manueel geassisteerd hoesten.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Senent 2010).

Aanbeveling 28b

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Het wordt aanbevolen om airstacken met manuele compressie toe te passen om het
hoesten te ondersteunen.

High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO)
Conclusie
Niveau 2: Het is aannemelijk dat High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO) een positief effect heeft op de mate van vermoeidheid en het gevoel van “buiten adem zijn” bij
patiënten met ALS. HFCWO lijkt bovendien veilig te zijn bij patiënten met ALS en wordt
goed getolereerd.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Lange 2006).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO)
alleen toegepast kan worden door gespecialiseerde centra omdat HFCWO geen invloed
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Aanbeveling 28a

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Een pilot studie van acht patiënten met ALS naar High Frequency Chest Wall Oscillation
(HFCWO) vond geen toegevoegde waarde op alle uitkomstmaten, echter de RCT is van
veel hogere methodologische kwaliteit vandaar dat de pilot-studie (Chaisson 2006) niet in
de conclusie wordt meegenomen.

Aanbeveling 28c
Het is te overwegen om, onder gecontroleerde omstandigheden, dat wil zeggen met de
mogelijkheid om de patiënt acuut respiratoir te ondersteunen (uitzuigen e.d.), High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO) toe te passen bij patiënten met ALS met veel
secreet. Deze aanbeveling is op basis van één studie en heeft bij de behandelaars van
patiënten met ALS in Nederland geen bekendheid en moet daarom alleen door hierin
gespecialiseerde centra uitgevoerd worden.
HFCWO heeft geen invloed op de hoestefficiëntie. Er moet dus bij patiënten met onvoldoende hoestkracht bekeken worden of de patiënt door middel van technieken, zoals
ACBT of Manueel ondersteund hoesten, de mucus kan klaren, zoniet, dan moet er gekeken worden of MI-E een optie is of zal de patiënt zonodig uitgezogen moeten worden.

Intrapulmonaire Percussie Ventilatie (IPV)
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat Intrapulmonaire Percussie Ventilatie mogelijk
toegepast kan worden bij het mobiliseren van perifeer sputum bij patiënten met ALS, mits
er apparatuur aanwezig is om het sputum uit de longen te verwijderen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat Intrapulmonaire Percussie Ventilatie (IPV) alleen
toegepast kan worden door gespecialiseerde centra die kennis hebben met deze apparatuur. IPV kan beschouwd worden als een risicovolle handeling.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Toussaint et al (2003) concludeerde in een pilot studie van acht patiënten met Duchenne
(tracheostomaal beademd) dat IPV een veilige methode is en waarmee gesuggereerd kan
worden dat IPV een verhoging van de effectiviteit van andere “klaringstechnieken” van mucus
kan ondersteunen. De patiënten werden na de behandeling tracheostomaal uitgezogen.
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heeft op de hoestefficientie en de patiënt mogelijk na de behandeling endotracheaal zal
moeten worden uitgezogen of andere interventies die de respiratie ondersteunen. HFCWO
kan daarom beschouwd worden als een risicovolle handeling.

Overwogen kan worden IPV toe te passen bij het mobiliseren van perifeer muscus bij
patiënten met ALS eventueel in combinatie met mechanische in-exsufflatie bij patiënten
met onvoldoende hoestkracht. Het gebruik van IPV behoort in Nederland niet tot “usual
care” en moet daarom alleen door hierin gespecialiseerde centra worden uitgevoerd.

Active Cycle of breathing techniques (ACBT)
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de veel gebruikte Active Cycle of breathing
techniques (Pryor & Webber 1979 1998) gebruikt kan worden bij het mobiliseren en klaren
van sputum. De cyclus is flexibel en kan aangepast worden aan het individu.
Eveneens kan het ACBT goed gecombineerd worden met andere technieken, zoals airstacken en gebruik van Positieve Expiratoire drukapparaten (PEP).
D: Mening van de werkgroep.
FET: Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Ishii 2004).

Aanbeveling 28e

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Aanbevolen wordt om het ACBT te gebruiken als uitgangspunt voor ademhalingsoefeningen. Tijdens de cyclus kunnen combinaties worden gemaakt met andere technieken
die het best passen bij de individuele patiënt. Dit dient te worden vastgesteld op basis
van de beoordeling van de hoestkracht, al dan niet aanwezigheid van sputum, al dan
niet aanwezigheid van bulbaire zwakte en de technieken die de patiënt kan uitvoeren.
Het gebruik van een PEP-apparaatje kan goed gecombineerd worden met het ACBT bij
(bulbaire) patiënten met ALS wanneer de patiënt voornamelijk last heeft van veel perifeer sputum (bij gebruik van een PEP apparaat zijn er 2 toepassingsmogelijkheden, de
bedoeling is hier het sputum te mobiliseren, zie ook Vraag 23).
Zie ook Bijlage 6.

Algemene aanbevelingen
Toepassing in 1e en 3e lijn:
• Aanbevolen wordt om het ACBT te gebruiken bij het mobiliseren en klaren van sputum.
Wanneer airstacken is geinstrueerd door de fysiotherapeut van het ALS-team kan dit
aan de ACBT cyclus gekoppeld worden (stap 2 Thoracic Expansion Exercises).
• Aanvullend bij (veel) perifeer sputum kan een PEP apparaatje na het airstacken gebruikt
worden om het mucus verder te mobiliseren. De fysiotherapeut van het ALS-team zal
deze behandeling inzetten en coachen.
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Aanbeveling 28d

Criterium: Met mogelijkheid tot begeleiding van een intensive care verpleegkundige of intensivist in ieder geval met betrekking tot endotracheaal uitzuigen.
• Het wordt aanbevolen om mechanische insufflatie/exsufflatie bij stabiele niet bulbaire patiënten met ALS toe te passen met een PCF<2,7L om een verhoging van PCF te genereren en daarmee de “klaring”sessie te bespoedingen. In verband met de veiligheid moet
beoordeeld worden of de patiënt nog mogelijkheden heeft om de stembanden voldoende
te sluiten of een Vasalva manouvre kan uitvoeren en in hoeverre er sprake is van pharyngeale zwakte.
• Het is te overwegen om, High Frequency Chest Wall Oscillation (HFCWO) toe te passen
bij patiënten met ALS met veel secreet. HFCWO heeft geen invloed op de hoestefficiëntie. Er moet dus bij patiënten met onvoldoende hoestkracht bekeken worden of de patiënt door middel van technieken, zoals ACBT of Manueel ondersteund hoesten, de
mucus kan klaren, zoniet, dan moet er gekeken worden of MI-E een optie is of zal de
patiënt zonodig uitgezogen moeten worden.
• Het verdient aanbeveling om IPV toe te passen bij mobiliseren van perifeer muscus bij
patiënten met ALS eventueel in combinatie met mechanische in/exsufflatie bij patiënten
met onvoldoende hoestkracht.

Vraag 29
Op welke wijze kan de fysiotherapeut rekening houden met de invloed van medicatie?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat indien de patiënt medicatie gebruikt, de fysiotherapeut het tijdstip van de ademhalingsoefeningen met name gericht op sputumevacuatie
aanpast aan de optimale werktijd van de medicatie.
• Mucolytica: circa 15 voor de ademhalingsoefeningen.
• Antibiotica (via inhalatie): na toepassen van de ademhalingsoefeningen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

• Ontstekingsremmers: na toepassen van de ademhalingsoefeningen.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 29
Het verdient aanbeveling te informeren of de patiënt medicatie gebruikt met betrekking
tot het respiratoire systeem en hierop het behandeltijdstip aan te passen.
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Toepassing in 2e lijn:

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat mantelzorgers een cruciale rol spelen bij de
behandeling van ademhalingsproblemen en moeten, indien mogelijk, worden betrokken
bij de behandeling. Daarnaast moeten zij geschoold worden in technieken gericht op sputumevacuatie zoals manueel ondersteund hoesten.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
De beslissing om de mantelzorgers te instrueren moet plaatsvinden op basis van de aanbevelingen van het behandelteam.

Aanbeveling 30
Het wordt aanbevolen om de mantelzorgers van de patiënt te betrekken bij de behandeling van ademhalingsproblemen met name gericht op sputumevacuatie, zoals ACBT
met manueel ondersteund hoesten, maar ook bij het airstacken.

Inspanningsintolerantie (vermoeibaarheid)
Vraag 31
Zijn er fysiotherapeutische interventies voor het verminderen van vermoeidheidsklachten bij patiënten met ALS?
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een matig intensief oefenprogramma geen verergering
geeft van vermoeidheid bij patiënten met ALS; in een studie vond men zelfs meer vermoeidheidsklachten in de controle groep maar dit was niet statistisch significant.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Dal Bello-Haas 2007, Drory 2001).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeut samen met de ergotherapeut
een analyse kan maken van de activiteiten van de patiënt. De fysiotherapeut moet beoordelen of de patiënt efficiënte strategieën uitvoert tijdens het uitvoeren van activiteiten
(zoals transfers) en deze waar nodig aanpast.
D: Mening van de werkgroep.
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het de taak van de fysiotherapeut is om patiënten
te informeren en adviseren met betrekking tot het nut van bewegen en de gevolgen van
afnemende mobiliteit.
D: Mening van de werkgroep.
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Vraag 30
Wat voor rol spelen mantelzorgers bij de behandeling van ademhalingsproblemen?

• De fysiotherapeut kan overwegen om een matig intensief oefenprogramma in te zetten als interventie bij vermoeidheidsklachten wanneer er sprake is van “disuse” bij de
patiënt. Het oefenprogramma moet gesuperviseerd plaatsvinden zodat het effect
goed gemonitord kan worden en negatieve effecten van een dergelijk programma
gesignaleerd kunnen worden.
• De fysiotherapeut kan, samen met de ergotherapie, de patiënt compensatie strategieën aanleren voor het uitvoeren van activiteiten.
• De fysiotherapeut geeft informatie en advies over het nut van bewegen.

Vraag 32
Op welke wijze kan de fysiotherapeut rekening houden met vermoeidheidsklachten
van patiënten met ALS?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat er geen interventies aan de patiënt moeten
worden aangeboden die een toename van vermoeidheidsklachten geven, daar vermoeidheid bij ALS nauw samenhangt met de te ervaren kwaliteit van leven (Lou 2003).
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 32
Het wordt aanbevolen geen intensieve oefenprogramma’s aan te bieden die vermoeidheidsklachten veroorzaken.
Verder moet bij het inzetten van een interventie de frequentie van behandelen niet te
hoog liggen.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies
Vraag 33
Welke fysiotherapeutische interventies worden aanbevolen met betrekking tot behandeling van functiestoornissen van het bewegingssysteem of aan beweging verwante functies?
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een gewicht-ondersteunend programma op een loopband positieve effecten heeft op de loopafstand, loopsnelheid en paslengte.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Sanjak 2010).
Niveau 4: Experts zijn van mening dat interventies met betrekking tot het domein functiestoornissen van het bewegingssysteem of aan beweging verwante functies zijn:
• Range of motion oefeningen ter behoud van de gewrichtsmobiliteit (zowel actief als passief).
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Aanbeveling 31

• Aërobe training ter behoud van cardiopulmonale fitheid.
• Hydrotherapie ter reducering van klachten van spasticiteit en behoud van gewrichtsmobiliteit.
• Spierversterkende oefeningen gericht op krachtuithoudingsvermogen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Lui 2009, Rocha 2005, Simmons 2005, Peruzzi 1996).

Aanbeveling 33
De fysiotherapeut kan overwegen om met betrekking tot het domein functiestoornissen
van het bewegingssysteem of aan beweging verwante functies te kiezen uit de volgende interventies:
• Range of motion oefeningen ter behoud van de gewrichtsmobiliteit (zowel actief als
passief).
• Actieve of passieve technieken ter behoud van spierlengte en ter voorkoming van
spierkrampen.
• Aërobe training ter behoud van cardiopulmonale fitheid (vooral in de vroege fase van
de aandoening; wanneer de patiënt zelfstandig functioneert).
• Hydrotherapie ter reducering van klachten van spasticiteit en behoud van gewrichtsmobiliteit.
• Spierversterkende oefeningen gericht op krachtuithoudingsvermogen.

Vraag 34
Wat is de waarde van aërobe training?

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een aëroob oefenprogramma (10-15 minuten op een
loopband) een positief effect heeft mits met een BIPAP de oxygenatie gewaarborgd blijft
en wanneer er minimaal een spierkracht van MRC 3 aanwezig is.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Pinto 1999).
Niveau 4: Experts zijn van mening dat een aëroob oefenprogramma in de vroege fase van
de aandoening en wanneer de patiënt voldoende spierkracht heeft (>MRC 3) en geen tekenen van ernstige respiratoire spierzwakte vertoont, mogelijk zinvol is ter behoud van de
cardio-respiratoire fitheid.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dal Bello-Haas 1998, Peruzzi 1996).
Overige overwegingen
De laatste tien jaar is er meer en meer bewijs gekomen voor de effectiviteit van aërobe
trainingsprogramma’s bij neuromusculaire aandoeningen. Een systematische review
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• Actieve of passieve technieken ter behoud van spierlengte en ter voorkoming van spierkrampen.

Aanbevelingen
De fysiotherapeut kan overwegen een gesuperviseerd aëroob oefenprogramma voor te
stellen of om adviezen te geven waarmee de patiënt zelfstandig zijn fysieke fitheid kan
behouden mits de patiënt nog voldoende respiratoire functie heeft en voldoende spierkracht (>MRC 3) bezit.

Vraag 35
Wat is de waarde van actieve oefentherapie gericht op contractuurpreventie en ter
behandeling van spasticiteit?
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat een matig intensief oefenprogramma na drie maanden
een positief effect heeft op de mate van spasticiteit.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Drory 2001).
Overige overwegingen
In de vroege fase van de aandoening is een matig intensief oefenprogramma wellicht mogelijk. Echter naarmate de belastbaarheid van de patiënt verandert wordt medicamenteuze behandeling door de (revalidatie)arts met bijvoorbeeld Baclofen of Botuline als
gangbare interventie toegepast.
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Aanbeveling 35
Het wordt aanbevolen, wanneer de patiënt nog voldoende spierkracht heeft en geen
beperkingen in mobiliteit heeft van gewrichten die het uitvoeren van oefeningen kunnen
hinderen, een matig intensief actief oefenprogramma op te stellen dat de patiënt zelfstandig thuis kan uitvoeren met als doelstelling: het verminderen van spasticiteit, het op
lengte houden van musculatuur en het behouden van de gewrichtmobiliteit. Voor patiënten met spasticiteit kan het prettig zijn om deze oefenprogramma’s in een vorm van
hydrotherapie uit te voeren.
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(Cup 2007) vond onder andere bewijs voor effectiviteit van een aëroob oefenprogramma
bij spierziekten. Ook bij ALS wordt hier momenteel onderzoek naar gedaan maar is ten
tijde van het schrijven van deze richtlijn nog niet gepubliceerd.

Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de loopvaardigheid bij patiënten met ALS met name afhangt van de spierkracht van de onderste extremiteiten.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Jette 1999, Slavin 1998).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat er bij patiënten met ALS instabiliteit in het lopen wordt
gevonden. Het is in dit onderzoek niet bevestigd dat er een relatie is met spierzwakte, er
werd ook een toename van verandering van het loopritme (variantie en fluctuatie dynamiek; verandering in schrede tijd van de ene schrede ten opzichte van de anderen, onafhankelijk van de variante) gezien bij patiënten met een vrijwel normale loopsnelheid.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Hausdorff 2000).

Aanbeveling 36
Het wordt aanbevolen dat, indien er sprake is van balansproblemen bij de patiënt, een
aantal sessies balanstraining te geven en het effect daarvan te effectueren. Parallel
daaraan moet worden beoordeeld of er aanwijzingen zijn voor een verhoogd valrisico
en of er naast balanstraining ook het gebruik van hulpmiddelen en orthesen moet worden geadviseerd.
Zie ook Vraag 40 en 41.

Vraag 37
Wat is de waarde van passieve mobilisaties van de extremiteiten?
Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat passieve mobilisaties zinvol zijn ter voorkoming van
contractuurvorming.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dal Bello-Haas 1998, Peruzzi 1996).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de techniek (kortdurende) passieve mobilisaties
(doorbewegen) onvoldoende werkzaam is bij de preventie en behandeling van contracturen.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
De effectiviteit van passief mobiliseren, “doorbewegen” of “stretching” in de literatuur genoemd, staat al enige jaren ter discussie. Harvey (2011) stelt dat er geen effect te verwachten is op gewrichtsmobiliteit wanneer er minder dan 30 minuten per dag (per spier)
wordt bewogen bij patiënten met een dwarslaesie. Voorgesteld wordt dat, wanneer er langer dan 30 minuten mobilisatietechnieken moeten worden toegepast, men hier beter een
spalk of orthese voor kan gebruiken.
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Vraag 36
Wat is de waarde van balanstraining?

Aanbeveling 37
• De fysiotherapeut kan overwegen om passieve mobilisaties, als één van de interventies, toe te passen ter voorkoming van contracturen.
• Het wordt aanbevolen om te analyseren hoe langdurige mobilisaties in het dagelijks
leven geïntegreerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld aan het
gebruik van een zogenaamde sta-unit, of een passieve zit/ligfiets.
• Het wordt aanbevolen om hierbij met name te kijken naar positionering tijdens het
zitten in de (rol)stoel en de houding in bed (tezamen met de ergotherapeut) tevens
wordt de patiënt geadviseerd regelmatig van houding te wisselen.
• Het wordt aanbevolen om bij langer bestaande (pijn) klachten als gevolg van (dreigende) contracturen te overleggen met de coördinerend medicus over het gebruik
van additionele therapieën (zoals het gebruik van medicatie of een intra-articulaire injectie bijvoorbeeld bij een “capsulitis” van de schouder).

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 38
Wat is de waarde van massage?
Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat massage, mogelijk een (tijdelijke) meerwaarde heeft
in de klachten die de patiënt ervaart als gevolg van spasticiteit of pijn, vooral wanneer ongewenste bijwerkingen van medicatie een rol spelen.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Blatzheim 2009).

Aanbeveling 38
De fysiotherapeut kan massage gebruiken als interventie bij klachten aan het bewegingsapparaat, indien dit ten opzichte van of samen met andere middelen een meerwaarde
is voor de kwaliteit van leven.
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Ook wordt in een recente Cochrane review (Katalinic 2011) geen klinisch relevant effect gevonden van “stretching” op gewrichtsmobiliteit, pijn, spasticiteit, beperkingen in activiteiten
en participatie en kwaliteit van leven bij patiënten met een neurologische aandoening.
Naast deze bevindingen zijn er ervaringen uit het werkveld die aangeven aan dat patiënten
met ALS bewegen als zeer prettig ervaren. Het gaat hierbij vooral om het bewegen wat
deze patienten zelf niet meer kunnen als gevolg van spierzwakte. Ook kan het in sommige
gevallen leiden tot tijdelijk makkelijker bewegen waardoor passieve mobilisaties kunnen
bijdragen aan de kwaliteit van leven van de patiënt. Daarnaast zijn er soms praktische
en/of financiële redenen waardoor de patiënt niet (kan) kiezen voor langdurige mobilisatietechnieken.
De fysiotherapeut kan ervoor kiezen de mantelzorgers te instrueren en te trainen in mobilisatietechnieken wanneer de situatie dit toelaat.

Vraag 39
Wat is de waarde van manuele lymfdrainage bij de behandeling van oedeem bij patiënten met ALS?
Conclusie
Niveau 3: Er is onvoldoende bewijs over de effectiviteit van manuele lymfdrainage bij de
behandeling van oedeem bij patiënten met ALS.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: C (Clemens 2010).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat er over het algemeen sprake is van orthostatisch
oedeem als gevolg van een verminderde spierpomp en niet als gevolg van chronische
veneuze insufficiëntie. Meestal leidt oedeem niet tot pijnklachten of discomfort. Conservatieve technieken zoals elevatie en wisselen van positie van lichaamsdelen lijken in eerste
instantie voldoende effectief. Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar met betrekking tot Medical Taping®.
Wanneer er twijfel ontstaat over de aanwezigheid van chronische veneuze insufficiëntie
kan een consult door een oedeemtherapeut nuttig zijn.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
In de studie van Clemens (2010) werden 90 patiënten retrospectief geïncludeerd en twee
daarvan hadden ALS. De patiënten werden voor en achteraf gemeten, er werden geen
subgroepen gemaakt en vergeleken. Dit leidde ertoe dat patiënten met kanker vergeleken
werden met de patiënten met ALS. Bij patiënten met kanker is er wel sprake van lymfoedeem en dus is de pathogenese van een heel andere oorzaak.
Behandeling van oedeem kan op locaties niet tot het domein van de fysiotherapeut behoren maar tot het domein van de revalidatiearts of verpleegkundige.
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Aanbeveling 39
Terughoudend is geboden met het gebruik van manuele lymfdrainage bij patiënten met ALS.
Conservatieve technieken zoals elevatie en wisselen van positie van lichaamsdelen lijken
in eerste instantie voldoende effectief.
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Functies van huid en verwante structuren

Vraag 40
Wat is de meerwaarde van (loop-) hulpmiddelen en orthesen bij de behandeling van
patiënten met ALS?
Conclusie
Niveau 4: Experts zijn van mening dat er een meerwaarde is voor het gebruik van loophulpmiddelen en orthesen bij de behandeling van patiënten met ALS. Uit de literatuur bij
andere neuromusculaire aandoeningen zoals Polio en Duchenne blijkt dat er veel verschil
is in het voorgeschreven type orthese. Wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van
een loophulpmiddel of (type)orthese bij patiënten met ALS is niet beschikbaar.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Dal Bello-Haas 1998, Lewis 2007, Morris 2006,
Rocha 2005, Simmons 2005, Francis 1999, Peruzzi 1996).
Overige overwegingen
Gezien de snelle progressie van de ziekte ALS gaat de voorkeur van orthese uit naar een
type dat snel leverbaar is.

Aanbeveling 40
• Aanbevolen wordt om hulpmiddelen voor het lopen en het uitvoeren van transfers
zoals een rollator, stok of (hoge) draaischijf in de behandeling/begeleiding van patiënten met ALS te adviseren.
• Orthesen worden aanbevolen in overleg met de revalidatiearts en/of ergotherapeut.
Belangrijke overwegingen hierbij zijn het draagcomfort voor de patiënt en de toegevoegde waarde van de orthese zoals verminderen van pijnklachten, maar ook het
verbeteren van de stabiliteit van het lopen door middel van een enkel-voet orthese.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 41
Is er een meerwaarde voor valtraining?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat vallen bij patiënten met ALS primair veroorzaakt
wordt als gevolg van spierzwakte van de onderste extremiteiten en veelal voorkomt bij
een overgangsfase (bijvoorbeeld van een situatie onafhankelijk functioneren met hulpmiddelen naar afhankelijk zijn van hulpmiddelen bij het functioneren). (zie ook Vraag 34,35 en 36).
Gezien de snelle progressie van de ziekte ALS lijkt het aanleren en automatiseren van
nieuwe valtechnieken in de praktijk meestal niet haalbaar voor de meeste patiënten.
D: Mening van de werkgroep.
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Activiteiten en participatie
Mobiliteit

Aanbeveling 41
Het wordt aanbevolen om vooral adviezen te geven omtrent de omgeving (thuissituatie)
van de patiënt en het (op tijd) inschakelen van hulpmiddelen, alsmede het oefenen van
bepaalde activiteiten zoals transfers, waarbij er kans is op een valincident, en oefenen
(samen met de mantelzorgers) van het veilig opstaan van de grond na een eventuele val.

Behandeling: Tussentijdse evaluatie
Vraag 42
Wanneer vindt welke informatie-uitwisseling plaats tussen fysiotherapeut en verwijzer?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat berichtgeving, hetzij mondeling (tijdens een
multidisciplinair overleg) danwel schriftelijk aan de verwijzer minimaal éénmaal per drie
maanden moet plaatsvinden, gezien de snelle progressie van de aandoening. Indien de
patiënt in de 1e lijn wordt behandeld stuurt de fysiotherapeut dit verslag op, of doet mondeling verslag, per telefoon aan de behandelend fysiotherapeut van het ALS-team.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Aanbeveling 42
Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut minimaal één maal per drie maanden (mondeling of schriftelijk) rapporteert aan de verwijzer. In de rapportage vermeldt de fysiotherapeut minimaal de ingezette interventies, de behandelperiode en frequentie, het effect
en de te verwachten prognose. Indien mogelijk, worden de resultaten van de behandeling ondersteund met resultaten uit onderzoek door middel van gebruikte meetinstrumenten. Wanneer de patiënt in de 1e lijn wordt behandeld stuurt de fysiotherapeut dit
verslag op of doet mondeling verslag, per telefoon verslag aan de behandelend fysiotherapeut van het ALS-team.

D: mening van de werkgroep.
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Overige overwegingen
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de effecten van valpreventieprogramma’s of de effectiviteit van (judo)technieken om letsel als gevolg van een val bij patiënten met ALS te
voorkomen dan wel te beperken. Het blijkt dat een oefenprogramma gericht op kracht en
uithoudingsvermogen in veel gevallen een van de effectiefste onderdelen is van een valtrainings-programma. Valtechnieken zijn tot op heden alleen onderzocht in laboratoriumsituatie en zijn niet geëffectueerd in het dagelijks leven.

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de revalidatiearts de indicatie voor doorverwijzing naar het CTB/longgeneeskunde bepaalt. De revalidatiearts bepaalt dit in overleg met
de patiënt en mede op basis van de bevindingen die de revalidatiearts van de longarts of
de fysiotherapeut ontvangt. (zie ook bijlage 7 Indicatiekaart CTB)
D: mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Op dit moment is er een veldnorm ‘Chronische beademing’ (VCSA) in ontwikkeling waarin
criteria en indicaties voor doorverwijzing naar het CTB worden vastgesteld.

Aanbeveling 43
Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut van het ALS-team de revalidatiearts informeert over de verrichte diagnostiek ten behoeve van respiratoire interventies. Zoals besproken in vraag 18 is deze diagnostiek te gebruiken als hulpmiddel bij het stellen van
de indicatie voor non-invasieve beademing.

Vraag 44
Wanneer is terugkoppeling naar de huisarts/revalidatiearts van belang?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat terugkoppeling naar huisarts/revalidatiearts van
belang is:
• Wanneer de eerder genoemde “red flags” (vraag 18) worden waargenomen.
• Wanneer de eerder genoemde doelstelling (vraag 19) niet haalbaar blijkt.
• Wanneer er een indicatie is voor het inschakelen van andere disciplines.
• Wanneer de patiënt vragen heeft over keuzes rondom het levenseinde.
Multidisciplinaire richtlijn ALS

• Bij het beëindigen van de fysiotherapeutische behandeling.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
De logistiek is in Nederland op locatie niet overal hetzelfde, er kunnen situaties bestaan
wanneer een patiënt met ALS kennismaakt met (een deel van) het ALS-team, waarna een
keuze kan volgen hoe de patiënt verder behandeld wordt. Dit kan in de 1e lijn maar ook
verdere begeleiding bij het ALS-team of een combinatie van beide.
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Vraag 43
Wat zijn indicaties voor doorverwijzing naar het CTB/longgeneeskunde?

Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut een terugkoppeling geeft aan de huisarts
of revalidatiearts:
• Wanneer de eerder genoemde “red flags” (vraag 18) worden waargenomen.
• Wanneer de eerder genoemde doelstelling (vraag 19) niet haalbaar blijkt.
• Wanneer er een indicatie is voor het inschakelen van andere disciplines.
• Wanneer de patiënt vragen heeft over keuzes rondom het levenseinde.
• Bij het beëindigen van de fysiotherapeutische behandeling.

Vraag 45
Met welke frequentie is multidisciplinair overleg noodzakelijk?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat minimaal éénmaal per drie maanden een multidisciplinair overleg noodzakelijk is.
D: mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
In Nederland zijn er op locatie veel verschillen hoe de zorg rond patiënten met ALS georganiseerd is, er is op sommige locaties gekozen voor eenmaal per zes weken maar er
wordt ook veelal onderling tussen de verschillende hulpverleners gecommuniceerd waardoor er bij een snel progressief beloop de frequentie van overleggen aangepast wordt.

Aanbeveling 45
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Gezien de snelle progressie van de aandoening wordt het aanbevolen om minimaal
éénmaal per drie maanden een multidisciplinair overleg te plannen zodat hulpverleners
kunnen anticiperen op de zorg die nodig is of in de nabije toekomst nodig zal worden.
Indien er sprake is van een mild of snel progressief beloop wordt aanbevolen de frequentie hierop aan te passen.

Vraag 46
Welke ICF domeinen/aandachtsgebieden dient de fysiotherapeut specifiek bij patiënten
met ALS periodiek te evalueren? En met welke instrumenten?
Conclusie
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Timed-Up-en-Go test (TUG) vallen voorspelt bij patiënten met ALS.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Montes 2007).
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Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Inam 2010).
Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de Manueel Muscle Testing (afgeleid van de Medical
Research Council: MRC schaal) de aangewezen manier is om spierkracht te meten bij patiënten met ALS mits er voldoende spiergroepen getest worden. Het meten van spierkracht is een betrouwbare maat om ziekte progressie te meten.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: B (Great Lakes ALS Study Group 2003).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat het zinvol is om de genoemde aandachtsgebieden periodiek te evalueren om reële behandeldoelen op te stellen en te evalueren of
de gestelde doelen nog wel haalbaar zijn. Door verandering van inzichten bij patiënt en fysiotherapeut kunnen andere prioriteiten worden gesteld.
D Mening van de werkgroep.
Niveau 4: Experts zijn van mening dat eenmaal per drie maanden een respiratoire evaluatie noodzakelijk is.
Kwaliteit van de gevonden artikelen: D (Corcia 2008, Gregory 2007, Lechtzin 2006, Rocha 2005).
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de mobiliteit van spieren en gewrichten alleen
wanneer er daartoe aanleiding voor is uit anamnese of observaties gecontroleerd moet worden door de fysiotherapeut om secundaire complicaties zoals contracturen te voorkomen.
D: Mening van de werkgroep.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Overige overwegingen
De werkgroep is van mening dat het regelmatig testen van spiergroepen een onnodige
confrontatie en belasting voor de patiënt kan betekenen. Er komen echter situaties voor
waarin de fysiotherapeut spierkrachtonderzoek nodig heeft om zijn klinisch redeneren te
ondersteunen.
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Niveau 3: Er zijn aanwijzingen dat de tien meter looptest een eenvoudige maat is om
loopsnelheid te bepalen en dat dit een goede weergave is van functie van de onderste extremiteiten en loopvaardigheid bij patiënten met ALS.

• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut, naast observaties van lopen en transfers,
de Timed-Up-en-Go (TUG) gebruikt om een inschatting te maken wat betreft het valrisico.
• Het wordt aanbevolen dat de fysiotherapeut periodiek (eenmaal per drie maanden) de
tien meter looptest gebruikt om de loopvaardigheid te beoordelen.
• De fysiotherapeut onderzoekt de spierkracht wanneer dit noodzakelijk is om het methodisch handelen van de fysiotherapeut te ondersteunen. De te testen spieren zijn:
- Nekflexoren en -extensoren.
- Schouderabductie en -exorotatoren.
- Elleboogflexoren en -extensoren.
- Polsflexoren en -extensoren.
- Abductor Pollicis brevis en flexor digiti minimi.
- Heupflexoren, -extensoren en -abductoren.
- Knieflexoren en -extensoren.
- Enkel dorsaal en plantairflexoren en extensor hallucis longus.
• Het wordt aanbevolen dat fysiotherapeut periodiek (eenmaal per drie maanden), respiratoire diagnostiek uitvoert om fysiotherapeutische respiratoire interventies te indiceren, te evalueren en ter ondersteuning van het ALS-team.
Respiratoire Testen: FVC zit en lig, FEV1, SNIP, PCF en MIP/MEP.
• Het wordt aanbevolen, indien daartoe aanleiding voor is uit anamnese of observatie van
de patiënt, dat de mobiliteit van gewrichten evenals de spierlengte gecontroleerd
worden door de fysiotherapeut om secundaire complicaties te voorkomen.

Afsluiting behandeling: Eindevaluatie

Multidisciplinaire richtlijn ALS

Vraag 47
Op welke wijze vindt de eindevaluatie plaats?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat dit veelal samenhangt met het afronden van de
behandeling.
De behandeling kan worden afgerond als de gestelde doelen behaald zijn of wanneer de
patiënt geen hulpvraag meer heeft. De evaluatie kan op eenzelfde wijze worden vormgegeven als de tussentijdse evaluatie, waarna een verslag van deze evaluatie naar de verwijzer wordt verstuurd.
D: Mening van de werkgroep.
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Aanbeveling 47
De behandeling kan worden afgerond als de gestelde doelen behaald zijn of wanneer de
patiënt geen hulpvraag meer heeft. De evaluatie kan op eenzelfde wijze worden vormgegeven als de tussentijdse evaluatie, waarna een verslag van deze evaluatie naar de
verwijzer wordt verstuurd.

Afsluiting behandeling: Afsluiting
Vraag 48
Wanneer wordt de fysiotherapeutische behandeling afgerond?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de behandeling kan worden afgerond als de
gestelde doelen behaald zijn of doordat de patiënt geen bijdrage van de fysiotherapeutische interventie ervaart aan zijn kwaliteit van leven, geen hulpvraag heeft, danwel wanneer het zijn levenseinde nadert.

Multidisciplinaire richtlijn ALS

D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
Gedurende het ziekteproces kunnen steeds nieuwe hulpvragen zich manifesteren waardoor de fysiotherapeutische doelstellingen vaak veranderd worden en er vaker sprake is
van een langdurig behandeltraject.

Aanbevelingen
Het wordt geadviseerd dat de fysiotherapeutische behandeling kan worden afgerond als
de gestelde doelen behaald zijn of indien de patiënt geen winst van de interventie ervaart
op het gebied van de kwaliteit van zijn leven, danwel wanneer zijn levenseinde nadert.
Indien er gedurende het ziekteproces een nieuwe hulpvraag ontstaat, kan opnieuw een
behandelrelatie met de fysiotherapeut worden aangegaan.
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Overige overwegingen
De werkgroep is van mening dat de behandeling veelal wordt afgerond, op het moment dat
de patiënt geen bijdrage van de fysiotherapeutische interventie ervaart aan de kwaliteit
van zijn leven of wanneer zijn levenseinde nadert.
Na het stoppen van de behandeling of na het levenseinde wordt in sommige instellingen
een evaluatie gedaan met betrekking tot de geleverde zorg. Uitkomstmaten zijn dan
vooral gericht op aspecten van tevredenheid van de patiënt en diens betrokkenen. In veel
gevallen zal dit niet de fysiotherapeut zijn die dit evalueert maar iemand met een meer
coördinerende functie zoals de revalidatiearts.

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de behandeling van de patiënt zoveel mogelijk
in de eigen vertrouwde omgeving moet plaatsvinden dat wil zeggen op korte reisafstand
van de eigen woning dan wel behandeling aan huis naarmate het ziekteproces vordert
(terminale fase). De fysiotherapeut van het ALS-team blijft een consulterende rol spelen.
D: Mening van de werkgroep.
Overige overwegingen
De logistiek is instellingsgebonden, deze vraag is mogelijk voor een beperkt aantal centra
in Nederland van toepassing.

Aanbeveling 49
Het wordt geadviseerd de fysiotherapeutische behandeling in de terminale fase zoveel
mogelijk (in de buurt van) de eigen vertrouwde omgeving plaats te laten vinden.

Vraag 50
Op wat voor wijze vindt de overdracht plaats en wat is in ieder geval opgenomen in
de rapportage?
Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de overdracht door middel van een schriftelijke
rapportage plaatsvindt maar veelal ondersteund kan worden door een telefonisch overleg.
D: Mening van de werkgroep.
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Overige overwegingen
Er zijn eisen geformuleerd waaraan een verslag met betrekking tot informatieverstrekking
aan de huisarts moet voldoen. Deze staan in de NHG-KNGF Richtlijn Gestructureerde informatieuitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut (NHG 2010) en KNGF Richtlijn Verslaglegging (KNGF 2011). Deze eisen gelden als minimum eisen.

Aanbeveling 50
Het wordt geadviseerd om de rapportage en fysiotherapeutische overdracht aan de hand
van de NHG-KNGF Richtlijn Gestructureerde informatieuitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut (NHG 2010) en KNGF Richtlijn Verslaglegging (KNGF 2011) te geven, waarbij er
specifiek wordt ingegaan op de formulering van het behandelplan en waarin de eventueel
bekende afspraken rondom levenseinde zijn opgenomen.
Daarnaast wordt aanbevolen de rapportage te ondersteunen middels een telefonisch overleg.
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Vraag 49
Op welk moment moet of kan de behandeling overgedragen worden naar de eerste lijn?

Conclusie
Niveau 4: De werkgroep is van mening dat de fysiotherapeuten uit ALS teams periodiek
(dat wil zeggen: éénmaal per drie maanden) consulten uitvoeren wanneer de patiënt
onder behandeling is van een 1e lijnsfysiotherapeut. Dit vanwege hun specifieke kennis en
ervaring op de domeinen Ademhalingsfuncties, Bewegingsfuncties en Activiteiten.
Eveneens is de werkgroep van mening dat het inzetten van ademhalingsinterventies door
fysiotherapeuten van een ALS-team moet gebeuren.
D: Mening van de werkgroep.

Aanbeveling 51
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Het is aan te raden om een fysiotherapeut van een ALS-team in te schakelen voor periodieke consulten voor patiënten met ALS die in de 1e lijn fysiotherapeutisch worden behandeld. Het initiëren van ademhalingsinterventies wordt bij voorkeur door een
fysiotherapeut van een ALS-team uitgevoerd.
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Vraag 51
Is het wenselijk dat de fysiotherapeut uit het ALS-team de patiënt nog terugziet indien
deze wordt behandeld door de fysiotherapeut uit de 1e lijn?

