
Overdracht fysiotherapie bij ALS 
 
Fysiotherapeuten van de ALS behandelteams zijn gespecialiseerd in de behandeling van symptomen 
en het zo lang mogelijk mobiel laten blijven van patiënten met ALS, PLS en PSMA. Een deel van de 
behandeling kan echter goed door een eerstelijnsfysiotherapeut worden gedaan. Onderstaande 
overdracht geeft algemene informatie over belangrijke aandachtspunten bij ALS. De fysiotherapeut 
van het ALS behandelteam is verantwoordelijk voor regelmatige afstemming met de eerstelijns 
behandelaar.  
 
ALS 
ALS is een snel progressieve aandoening. Door uitval van motorische zenuwvezels vermindert de 
spierkracht. Gemiddeld drie jaar na de eerste verschijnselen overlijden patiënten door zwakte van de 
ademhalingsspieren. Twintig procent leeft langer dan vijf jaar. Omdat er nog geen medicijn is dat de 
patiënt met ALS genezen kan of de achteruitgang kan stoppen, is het belangrijk goede zorg,  
hulpmiddelen en begeleiding aan patiënt en zijn omgeving aan te bieden. 
 
ALS team 
Alle ALS-patiënten zijn bekend bij een van de ALS-teams in Nederland. Betrokken disciplines van het 
ALS team zijn: revalidatiearts, verpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, 
maatschappelijk werker, psycholoog, diëtist. De patiënt komt naar de revalidatie, of de teamleden 
komen aan huis. Ieder doet een intake (soms gezamenlijk) en spreekt daarna met een zekere 
frequentie af om veranderingen te monitoren en de adviezen en behandeling daarop aan te passen. 
De verschillende disciplines werken nauw met elkaar samen. 
 
Fysiotherapie eerste lijn 
Een deel van de fysiotherapeutische behandeling kan in de 1e lijn worden uitgevoerd terwijl 
periodieke consulten worden verricht door de fysiotherapeut van het ALS-team. Overleg tussen de 1e 
en 2e lijn is essentieel vanwege de snelle progressie. Als veranderingen tijdig worden gesignaleerd, 
kan daarop worden geanticipeerd door bijvoorbeeld pro actief hulpmiddelen aan te vragen (die soms 
lange levertermijnen hebben). Belangrijk is dat de kwaliteit van leven en de wens van de patiënt 
centraal staan bij het maken van keuzes omtrent therapie. 
 
Aandachtspunten bij de fysiotherapeutisch behandeling: 

 Klacht of hulpvraag van dat moment 

 Mobiliteit 
De afname van spierkracht geeft problemen in de mobiliteit. Deze problemen kunnen deels 
worden ondervangen door het gebruik van loophulpmiddelen of orthesen, zoals EVO of 
halskraag. Het ALS team kan hierin adviseren. 

 Veiligheid/ valrisico 
Inschatten van veiligheid van lopen/ transfers en hierin proactief adviseren. 
Welke opties zijn er -na een eventuele val- om op te staan van de grond, hoe kunnen 
anderen helpen hierbij? 

 Training bij ALS  
Dit richt zich vooral op informatie over het belang van bewegen,  aerobe training en trainen 
van krachtuithoudingsvermogen van grote spiergroepen (indien MRC>3) en op specifiek 
behoud inspiratoire spierkracht. Belangrijk is om belasting en belastbaarheid in de gaten te 
houden.  Als de dagelijkse activiteiten al voldoende energie vragen zal in overleg met de 
patiënt bekeken moeten worden of training een meerwaarde heeft.  De kwaliteit van leven 
voor de patiënt is hierbij richting gevend.  
 
 



 Cognitie en gedrag 
Cognitieve - en gedragsveranderingen komen regelmatig voor bij ALS. Dit is in sommige 
gevallen een aanwijzing voor FTD (fronto-temporale dementie). Als er twijfels bestaan over 
de cognitie adviseren we te overleggen met het ALS team. 

 Ademhaling 
Belangrijk is om zo lang mogelijk de thoraxmobiliteit te behouden door oefeningen gericht 
op rompextensie/ inspiratie. Verder is het belangrijk aandacht te hebben voor veranderingen 
m.b.t. ademhaling en hoestkracht. 
Vanuit het ALS team wordt de longfunctie gemeten (spirometrie). Op basis daarvan kan 
doorverwezen worden naar het CTB (centrum voor thuisbeademing) of kan besloten worden 
tot het aanleren van de volgende technieken: 
-ACBT: ademhalingsoefeningen 
-airstacken: lucht stapelen m.b.v. ballon 
-IMT : trainen van de inademingsspieren  
-PEP: met tegendruk uitademen 
Deze technieken (die in de richtlijn ALS beschreven staan) kunnen eventueel door de 
fysiotherapeut in de 1e lijn gecontroleerd worden, voorwaarde is dat deze voldoende 
ervaring heeft met deze technieken in relatie tot ALS of hierin geschoold is door een 
fysiotherapeut van het ALS-team. 
 

Handige links: 

 informatie over ALS: 
http://www.als-centrum.nl/ 
 

 fysiotherapie bij ALS:  
http://www.als-centrum.nl/doelgroepen/fysiotherapeut/ 
 

 multidisciplinaire richtlijn ALS:  
http://www.als-centrum.nl/wp-content/uploads/2014/04/Fysiotherapie_richttlijn_ALS1.pdf 
 

 airstacken: 
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/airstacken/ 
 

 ademhalingsoefeningen en hoesttechnieken: 
http://www.als-centrum.nl/kennisplatform/ademhalingsoefeningen-en-hoesttechnieken/ 
 
 

Introductie cursus ALS 
Voor wie zich verder wil verdiepen is er een gratis e-cursus ‘Introductie ALS’ beschikbaar. 
Meer info: http://www.als-centrum.nl/e-cursus-introductie-als/ 
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