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Workshopronde 1 

1A Bespreking voorspelling van individuele 
levensverwachting op poli NMZ en door 
de revalidatiearts bij ALS behandelteam 
(obv prognostisch model) 
(Schouwburg, plenaire zaal) 
(herhaling) 

Revalidatieartsen Drs. Henk-Jan Westeneng, 
neuroloog in opleiding, drs. Esther 
Kruitwagen, revalidatiearts en drs. 
Remko van Eenennaam, 
psycholoog-onderzoeker UMC 
Utrecht 

De gemiddelde levensverwachting bij ALS is drie jaar na de eerste symptomen. De variatie is 
echter groot. Binnen het ALS Centrum is een predictiemodel ontwikkeld. Op basis van een 
aantal variabelen wordt de levensverwachting voorspeld met nauwere 
betrouwbaarheidsintervallen. Hiermee zou een individuele prognose aan ALS-patiënten 
gegeven kunnen worden. Uit vragenlijstonderzoek onder bij TRICALS ingeschreven patiënten 
bleek dat 65.6% van de patiënten de voorspelling over hun individuele ziektebeloop zou willen 
weten, 19.5% wist het niet en de overigen wilden het liever niet. Een individuele prognose zou 
behulpzaam kunnen zijn bij de begeleiding van patiënten, bijvoorbeeld voor de timing van de 
inzet van de ergotherapeut, logopedist of diëtist. Er zal een tool ontwikkeld worden die in de 
spreekkamer en in het onderzoek kan worden gebruikt om de overlevingscurve in beeld te 
brengen. 
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1B Spirometrie: Uitvoering van FVC en PCF  
 
 
 
 
 
 
(herhaling) 

fysiotherapeuten 
en 
revalidatieartsen 
die de 
trainingsdag 
spirometrie nog 
niet gevolgd 
hebben 

Kim Holtmaat, verpleegkundig 
specialist, drs. Tommy Bunte, 
onderzoeks-verpleegkundige, drs. 
Japie Bakers, fysiotherapeut, ALS 
Centrum UMC Utrecht, Michiel 
Biever, fysiotherapeut Sophia 
Revalidatie Den Haag, CTB 
verpleegkundigen  

 
Monitoring van respiratoire functie is belangrijk voor het bijtijds starten met aanleren van 
sputum evacuerende technieken zoals airstacken en draagt bij aan tijdige doorverwijzing naar 
het Centrum voor Thuisbeademing (CTB). 

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de ‘core set’ van respiratoire functietesten 
welke in de nieuwe ALS behandelrichtlijn worden aanbevolen. Deze keer zal er specifieke 
aandacht zijn voor meerwaarde van de Forced en Slow Vital Capacity (FVC/SVC) in lig ten 
opzichte van de FVC/SVC in zit. Ook de PCF komt aan bod.  Daarna zal de uitvoering van deze 
testen wordt geoefend.  

Deze workshop is bedoeld voor fysiotherapeuten en revalidatieartsen van ALS behandelteams. 

1C Airstacken om longvolume te behouden  
 
 
 
 
 
 
(herhaling) 

fysiotherapeuten, 
verpleegkundigen, 
verzorgenden die 
nog geen ervaring 
met airstacken 
hebben 

Carine Roos, logopedist ALS 
Centrum, Marleen Oostra, 
Digna van Geest, Njinda 
Deurwaarder, CTB 
verpleegkundigen UMC 
Utrecht, Trees Spendel, 
fysiotherapeut Sophia 
Revalidatie Den Haag 

 
Deze sessie geeft uitleg over airstacken waarna we in kleine groepjes gaan oefenen en iedereen 
airstacken een keer zelf kan ervaren en kan uitvoeren.  

Airstacken betekent letterlijk lucht stapelen. Tijdens het inademen wordt met een 
handbeademingsballon extra lucht in de longen geblazen. Hierdoor wordt het 
inademingsvolume vergroot. De ALS-patiënt kan deze techniek zelfstandig of met hulp 
uitvoeren. Airstacken heeft als doel het longvolume te behouden, krachtiger kunnen uitademen 
of hoesten, de borstkas soepel te houden en de longblaasjes open te houden. 

• De inademingsbewegingen van de borstkas worden groter, waarmee het stijver worden 
van de borstkas wordt voorkomen. Dit kan relevant zijn wanneer de patiënt in een later 
ziektestadium op beademing is aangewezen. 
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• Dichtgevallen longblaasjes ontplooien (ten dele en tijdelijk), waardoor het 
gaswisselingsoppervlak groter wordt. 

• De vergrote inademing leidt tot een vergrote en versterkte uitademing, die kan worden 
benut voor het voorkomen van slijmophoping in de luchtwegen. 

Voorwaarde voor effectief airstacken is dat de patiënt in staat is de stembanden te sluiten, dus 
lucht kan vasthouden met open mond. Chronisch obstructief longlijden is een relatieve contra-
indicatie wegens het theoretische risico op pneumothorax. 

1D Thuiszorg bij ALS. Met optimale 
afstemming met het regionale ALS 
behandelteam  
 
(herhaling) 

Verpleegkundigen 
en verzorgenden, 
maatschappelijk 
werkers, 
revalidatieartsen 

Martine Melchers & Marga Jeuken, ALS 
Thuiszorgteam TVN-zorgt,  
Maaike van Asperen, ergotherapeut 
ALS behandelteam Radboudumc 

 
Deze sessie belicht de samenwerking tussen thuiszorg en ALS behandelteam. De best practice 
in de regio Nijmegen wordt uitgelicht.  

Het thuiszorgteam TVN-zorgt vertelt over hoe zij te werk gaan binnen het thuiszorgteam: welke 
eisen ze aan de eigen zorgverleners stellen en wat het team kan leveren aan de cliënten. Er 
wordt uitgebreid aandacht besteed aan thuiszorg, indicatie, hoe gebruik te maken van elkaars 
kennis. Daarna wordt besproken hoe de samenwerking met de ergotherapeuten van het ALS 
behandelteam verloopt en welke voordelen dit heeft voor de cliënten (onder andere inzet van 
hulpmiddelen / aanpassingen in huis). 
Voor het bespreken van een casus wordt de groep in kleinere groepjes verdeeld, waarna hetgeen 
besproken is plenair wordt teruggekoppeld. 

1E 
 
 

FTD, hoe ga je er mee om? 
(max. 60 deelnemers) 

 
(nieuw) 

revalidatieartsen, 
paramedici, 
verpleegkundigen 
en verzorgenden 

Freek Gilissen, verpleegkundig 
consulent dementie. 
VUmc Alzheimercentrum 
Vivianne Teeuwen, verpleegkundig 
consulent dementie 

 
FTD (Frontotemporale Dementie) komt voor bij 5 tot 10 % van de ALS-patiënten. Ook als er niet 
sprake is van de diagnose kunnen mensen met de diagnose ALS frontale gedragsveranderingen 
vertonen. Vaak zijn deze cognitieve en gedragsmatige symptomen bij diagnose al onderkend en 
in de verwijsbrief naar de revalidatiearts opgenomen. De trainer geeft uitleg over symptomen 
die bij FTD kunnen voorkomen, zoals apathie, weinig empathie, dwangmatige gedragingen en 
ontremming. De gedragsveranderingen vormen een forse belastingen voor mantelzorgers en 
soms ook hun kinderen. Hij legt een aantal casussen voor. Patiënten met FTD hebben vaak geen 
ziekte inzicht, dit vormt een enorme belemmering in de zorg zowel door familie als 
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zorgprofessionals.. Het bieden van uitleg en ondersteuning aan de partner en naasten is 
daarom belangrijk. De trainer onderstreept het belang van het bieden van een 
verklaringsmodel voor de gedragsveranderingen aan de naasten. Samen met mantelzorgers en 
thuiszorg moet een weg worden gezocht in de omgang met een ALS-FTD patiënt.   

1F Praten over seksualiteit 
 
 
 (nieuw) 

Maatschappelijk 
werkers, 
verpleegkundigen, 
psychologen 

Drs. Sandra de Morée, psycholoog 
AMC 

 
Doel: doorbreken van de “Conspiracy of silence” : vraag naar seksualiteit 

Ziek zijn betekent niet automatisch dat je geen behoefte meer hebt aan seks of intimiteit. In de 
hulpverlening worden heel veel persoonlijke en intieme dingen besproken met mensen zoals 
bijvoorbeeld defecatie en mictie, mensen worden op allerlei plekken aangeraakt, gewassen en 
scopies worden in allerlei ingangen van het menselijk lichaam ingebracht maar er wordt 
opvallend weinig gevraagd naar problemen op seksueel gebied.  Terwijl iedereen toch kan 
bedenken dat  de progressieve lichamelijke beperkingen, die gepaard gaan met ALS of PLS of 
PSMA, de verandering van je lichaam door spierverlies, speeksel verlies, kracht verlies, 
vermoeidheid, zorg afhankelijkheid en het gebruik van hulpmiddelen zoals bijv beademing van 
op enig moment in het ziekte proces van invloed zullen zijn op seksualiteit en  intimiteit. Dit 
geldt natuurlijk niet alleen voor patiënt zelf maar ook voor de partner en waarin een balans 
tussen de rol van minnaar en mantelzorger moeilijk te vinden kan zijn. 

Uitspraken van zowel hulpverleners als patiënten zijn: ”zij beginnen er niet over, dus dan zal ik 
het er ook maar niet over hebben” of “er werd niet naar gevraagd, dus ik ben er ook maar niet 
over begonnen”. 

Praten over seksualiteit wordt ervaren als best lastig en wordt daardoor  maar al te vaak 
vermeden.  Het  heeft te maken met de verschillende factoren die seksualiteit, intimiteit en de 
beleving daarvan beïnvloeden: 

De definitie van seksualiteit van de WHO luidt: 

“Seksualiteit is een centraal aspect van het leven van de mens. Het omvat seks, genderidentiteit 
en –rollen, seksuele oriëntatie, erotiek, plezier, intimiteit en voortplanting. Seksualiteit wordt 
ervaren en vormgegeven in gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attituden, 
waarden, gedrag, handelingen, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan 
omvatten, worden deze niet altijd ervaren of vormgegeven. Seksualiteit wordt beïnvloed door 
de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, ethische, 
wettelijke, historische, religieuze en spirituele factoren.” (WHO, 2010). 

http://www.als-centrum.nl/
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En het praten over seks raakt ook aan de persoonlijke attitude t.a.v. seksualiteit van de 
hulpverlener en dat maakt dat hulpverleners zich soms wat ongemakkelijk hierbij voelen. 

In deze presentatie wordt inzicht verkregen in: 

1) De belemmerende factoren die een rol spelen in het praten over seksualiteit tussen 
hulpverlener en patiënt 
2) De problemen die zich kunnen voordoen op het  gebied van seksualiteit bij ALS/PSMA en PLS. 
3) Hoe je als hulpverlener kunt vragen naar seksualiteit en intimiteit en wat je allemaal kan 
bevragen en welke mogelijkheden er zijn om verder hulp te vinden bij  eventuele problemen. 

Het gaat tenslotte niet om het behandelen van seksuele en intimiteit problemen maar om het 
detecteren, waar mogelijk adviseren en adequate kunnen verwijzen. 

1G Vraag en antwoordsessie over 
aanvragen huishoudelijke hulp, zorg en 
verpleging thuis, 24-uurs zorg  
 
 
 (herhaling) 

Verpleegkundigen 
en verzorgenden, 
ergotherapeuten, 
maatschappelijk 
werkers en 
andere 
geïnteresseerden 

Ricardo Bronsgeest, Spierziekten 
Nederland  

 
Na een korte presentatie is er ruimte voor uw vragen, problemen en  geanonimiseerde 
casuïstiek. 

Er kan voor zorg (care) een beroep worden gedaan op de Zvw of de Wlz, afhankelijk van de 
situatie van de zorgvrager. Uit welke wet de financiering wordt gegeven doet echter niets af 
aan de noodzaak van een passende indicatie. Passende indicatie zodat mensen veilig kunnen 
wonen en leven en de mogelijkheid hebben om te participeren. Palliatieve thuiszorg valt onder 
de Wlz als iemand al Wlz zorg heeft en in iedere andere situatie onder de Zvw. Bij ALS-patiënten 
met een relatief snel ziekteverloop, wordt palliatieve zorg daarom vaak georganiseerd vanuit de 
Zvw. In dat geval kan de thuiszorg in gesprek met de zorgverzekeraar over het benodigd aantal 
uren zorg en op welke wijze dit in de praktijk beantwoordt kan worden. Binnen de Zvw kan op 
maat geïndiceerd worden waarbij oog kan zijn voor het tijdig bijstellen van de indicatie, zodat 
er voldoende ondersteuning aanwezig is. De indicatie voor palliatief terminale zorg kan worden 
verstrekt wanneer een huisarts of andere arts vaststelt dat de levensverwachting minder is dan 
drie maanden. De indicatie echter is niet beperkt tot drie maanden maar geldt tot het 
overlijden van de patiënt.  

http://www.als-centrum.nl/
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Vragen en anonieme casuïstiek ontvangt Ricardo graag van tevoren. Op deze manier kan tijdens 
de bijeenkomst de praktijk worden besproken. Uiteraard wordt het stellen van vragen tijdens 
de bijeenkomst erg gewaardeerd. 

1H ALS de mondverzorging niet meer gaat   
 
 
 (nieuw) 

Logopedisten, 
verpleegkundigen, 
verzorgenden en 
andere 
geïnteresseerden 

Annelies van Schaik, 
mondhygiëniste AMC en Nicoline 
Hogenbirk, mondhygiëniste bij het 
SBT in Amsterdam 

 
Deze workshop gaat vooral om tips die de mondverzorging gemakkelijker kunnen maken. 

1I 
 
 

Ergotherapie in de laatste levensfase  
 

 
(nieuw) 

ergotherapeuten Marije Bolt, werkzaam bij Cordaan 
1e lijn ergotherapie en docent van 
de post-HBO cursus “Ergotherapie 
thuis bij cliënten in de laatste 
levensfase” 

 
Het begeleiden van een cliënt met ALS en zijn systeem is palliatieve zorg bij uitstek. Een 
ergotherapeut is in dit proces onmisbaar. Uitgangspunt hierbij is dat het betekenisvol handelen 
centraal staat en niet “het regelen van hulpmiddelen”. Het betekenisvol handelen wordt in de 
laatste levensfase beïnvloed door (nagenoeg) volledige afhankelijkheid en beperkingen in de 
communicatie. Qua symptomen staan vermoeidheid, pijn en kortademigheid vaak voorop. Wat 
kan je daar als ergotherapeut mee? Hoe zorg je ervoor dat iemand regie blijft ervaren in deze 
fase waarin het einde van het leven zich steeds meer opdringt?  

Een ergotherapeut die mensen met ALS begeleidt richt zich op het “nu” maar anticipeert ook 
op de toekomst. Als de progressie snel gaat word je vaak, zowel als ergotherapeut als cliënt, in 
de “fast-forward-stand” gezet. Dit brengt dilemma’s met zich mee.  

Bijv: als koffie drinken essentieel is voor iemands kwaliteit van leven, maak je dit dan mogelijk 
bij slikproblemen en vermindering van arm-handfunctie? Ga je mee in de aanvraag van een 
scootmobiel omdat dit nu het meest handige hulpmiddel is voor een jonge man met ALS die zijn 
kinderen naar school wil brengen en die snel achteruit gaat?  

Tijdens deze workshop wordt er theorie aangereikt en ga je aan de slag met deze dilemma’s. 
Doel van de workshop is dat je als ergotherapeut handvatten hebt om pro-actief, passend 
binnen de eigen regie van de cliënt, gerichte adviezen te geven aan de cliënt en het systeem 
t.a.v. de ervaren handelingsproblemen.  

http://www.als-centrum.nl/
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1J 
 
 

ALS-team als regionaal expertise centrum 

 
 
(nieuw) 

Andere ALS-teams Arthur de Grund, fysiotherapeut en 
Annet Smits, maatschappelijk 
werker, Sophia Revalidatie Den 
Haag 

Vanuit de wens om de expertise die ligt bij het ALS Centrum Nederland en de diverse ALS-teams 
meer uit te dragen naar de patiënt en de eerste lijn is bij Sophia Revalidatie Den Haag een door 
ALS Nederland gesubsidieerd project gestart voor het opzetten van een regionaal zorgnetwerk 
rond patiënten met ALS, PLS en PSMA. Afgesproken is dat dit transparant opgezet wordt zodat 
andere ALS-teams in het land dit format makkelijk over kunnen nemen.  

Voor de komende twee jaar hebben we een scholingsprogramma ontwikkeld waarin we kennis 
over ALS en aanverwante ziektebeelden uitwisselen. Op die manier ontstaat er een netwerk 
van behandelaars dat actuele kennis heeft en waarin men elkaar weet te vinden in het belang 
van de patiënt. In eerste instantie richten we ons op huis- en verpleeghuisartsen, 
fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers. In de toekomst willen we ook zeker andere 
beroepsgroepen zoals ergotherapeuten en logopedisten uitnodigen.  Voor de diverse 
kwaliteitsregisters is accreditatie  aangevraagd 

Workshopronde 2 

2A Mantelzorgers:  Hoe kunnen we hen 
ondersteunen?  
 
 
(Schouwburg, plenaire zaal) 
(herhaling) 

maatschappelijk 
werkers, 
ergotherapeuten, 
verpleegkundigen 
en andere 
geïnteresseerden 

Drs. Jessica de Wit, psycholoog en 
promovendus ALS Centrum, Nanda 
Helmus-Ruiter, maatschappelijk 
werker, UMC Utrecht, Thérésa 
Oost, mantelzorger, Mariëlle 
Cornelissen, mantelzorger 

  
Partners, kinderen en vrienden nemen vaak een groot deel van de zorg voor mensen met ALS 
op zich. De hoeveelheid zorg die mantelzorgers geven, neemt sluipenderwijs toe en de zorglast 
is vaak hoog.  

In deze workshop introduceren we de app ‘ALS Naasten tips & info’ die is ontwikkeld voor 
naasten van mensen met ALS. Deze app biedt informatie, tips en de mogelijkheid voor 
zelfmonitoring.  

We bespreken hoe deze app kan worden ingezet in de zorg.  Daarnaast komen in deze 
workshop 2 partners van ALS patiënten aan het woord. Zij zullen in gaan op de vraag “Wat 
hebben naasten nodig ?”. 

http://www.als-centrum.nl/
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2B Voeding gerelateerde problemen. 
Bespreken casuïstiek.   
Hoe voorkom je afvallen met de kennis 
die er nu is. Casuïstiek.   
 
(nieuw) 

Diëtisten Janine Hoeijmakers, diëtist in het 
ALS behandelteam van het UMC 
Utrecht. 

 
Invulling volgt 

2C Meerwaarde van ALS-FRS in de 
klinimetrie van ALS behandelteams, een 
vragenlijst voor ziekteverloop ALS  
 
 
(herhaling) 

Revalidatieartsen 
en andere 
geïnteresseerden 

Drs. Ruben van Eijk, arts-
onderzoeker ALS Centrum UMC 
Utrecht 
Drs. Tommy Bunte, 
onderzoeksverpleegkundige UMC 
Utrecht 

 
Het ziekteverloop en de actuele functionele beperkingen bij ALS kan worden gemonitord met 
de ALSFRS-R vragenlijst. Dit is een gereviseerde versie van de ALSFRS uit 2000 en kan in enkele 
minuten worden ingevuld. De vragenlijst wordt door een zorgverlener afgenomen bij een 
patiënt. De lijst bevat 12 vragen omtrent de domeinen: 

1. bulbair functioneren 
2. fijne en grove motoriek 
3. longfunctie 

ALS behandelteams gebruiken in toenemende mate klinimetrie om de behandeling en 
begeleiding op de individuele patiënt af te stemmen. Het monitoren van het ziekteverloop en 
het voorspellen van de overleving met de ALSFRS-R is hiervan een belangrijk onderdeel. In deze 
workshop wordt de meerwaarde van de ALSFRS-R voor het inschatten van de hulpbehoefte en 
het te verwachten ziektebeloop besproken. De workshop wordt afgesloten met het oefenen in 
het accuraat scoren van patiënten en de bespreking van veel voorkomende valkuilen. 

2D Vraag en antwoord sessie aanvragen 
hulpmiddelen WMO en Zorgverzekering 
 
(herhaling) 

Ergotherapeuten 
en andere 
geïnteresseerden 

Ricardo Bronsgeest, 
belangenbehartiger Spierziekten 
Nederland, Bianca Weller, Stichting 
ALSopdeWeg! 

 
Wat zijn knelpunten in de vergoeding van hulpmiddelen en voorzieningen in de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)? 

Na een korte presentatie over de vergoeding binnen de Zvw en de WMO en knelpunten 
hierbinnen is er tijd voor vragen en casuistiek die u als deelnemer inbrengt.  

http://www.als-centrum.nl/
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Stichting ALSopdeWeg vertelt vervolgens over hun depot van hulpmiddelen die niet vergoed 
worden via WMO en zorgverzekering. Ze hebben o.a. rolstoelbussen, rollators, Ipads en sta-op-
stoelen. Stichting ALSopdeWeg levert geen hulpmiddelen die via de WMO of WZV vergoed 
kunnen worden, maar kan bijspringen als er elders geen mogelijkheden voor vergoeding zijn. 

2E Open staan voor de zorgvrager: hoe doe 
je dat en hoe houd je dat vol? 
 (nieuw) 

 Hielke Bosma, geestelijk verzorger 
ALS team, READE Amsterdam  
 

 
Het trainen van je eigen innerlijke kracht 
Soms kun je bij bepaalde patiënten of patiëntgroepen ervaren dat je werk zwaar is. Niet zo zeer 
fysiek zwaar maar geestelijk zwaar. Op die momenten kun je je realiseren dat je innerlijk of 
geestelijk sterk moet blijven om dit werk te kunnen blijven doen. Maar hoe doe je dat? Hoe kun 
je werken aan je eigen innerlijke kracht? 

In deze workshop gaan we aan de slag met een trainingsprogramma om met geestelijke 
oefeningen, innerlijke kracht te trainen. Dit trainingsprogramma heeft veel parallellen met 
fysieke krachttraining alleen zijn nu de fysieke oefeningen vervangen door geestelijke 
oefeningen. Ook innerlijke krachttraining heeft basisoefeningen, (innerlijke) balansoefeningen 
en (innerlijke) houdingsoefeningen. 

Naast het doen van enkele oefeningen (praktijk) staan we in deze workshop stil bij het hoe en 
waarom van de oefeningen (theorie). Ook gaan we in kaart brengen welke geestelijke 
oefeningen je misschien (bewust of onbewust) al doet en waar die oefeningen in de training te 
plaatsen zouden zijn 
 

 
Een erfelijke aanleg heb je niet alleen 
Met welk doel laat je uitzoeken of je ALS een erfelijke oorzaak heeft? Voor een patiënt zelf 
levert deze kennis (binnen de huidige behandelmogelijkheden) geen medische winst op. Maar 
de emotionele impact en de zorg om familieleden kunnen groot zijn.   

Ook voor familieleden kan het ingrijpend zijn: willen zij op dit moment wel weten of deze 
aandoening mogelijk ook boven hún hoofd hangt? Zouden ze zelf willen laten onderzoeken of 
ze hoogstwaarschijnlijk ooit -maar wanneer?- deze onbehandelbare aandoening zullen krijgen? 
Dit zijn complexe keuzes, waarbij naast individuele afwegingen vaak ook de belangen van 

2F Familiaire ALS: Sociale implicaties van 
familiaire ALS, hoe praten families 
hierover?  
(herhaling) 

Maatschappelijk 
werkers 

Nanny van den Boogaard - van der 
Put en Sanne Stehouwer, 
Maatschappelijk werker afdeling 
Medische Genetica UMC Utrecht 
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Overzicht workshops ALS Congres 28 sept 2018       

10 
www.als-centrum.nl  

partner, kinderen en/of kinderwens zwaar meewegen. Dit kan voor een spanningsveld zorgen. 
Hoe maak je dergelijke keuzes zo zorgvuldig mogelijk? Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen? 
Niemand heeft een glazen bol waarin je kunt zien hoe een keuze uitpakt. En eigenlijk wil je met 
erfelijkheidsonderzoek maar één ding: gerustgesteld worden...  

In deze workshop willen we jullie inzicht geven in de impact van erfelijkheidsonderzoek. En in 
de belangen en de verschillende afwegingen die een rol spelen bij het maken van de keuze om 
(op dit moment) al dan niet DNA-onderzoek te laten doen. Er is geen goede of foute keuze: we 
bieden handvatten voor het maken van een weloverwogen keuze.   

2G Onderzoek en behandeling 
slikstoornissen: casuïstiek bij patiënten 
met ALS 
 
(nieuw) 

Logopedisten Drs. Sandra Offeringa, AMC 
Amsterdam en drs. Janneke 
Weikamp Radboudumc, Nijmegen, 
logopedisten en spraak-
/taalpathologen. 

 
Korte theoretische uiteenzetting gevolgd door interactieve discussie ten aanzien van opstellen 
logopedische onderzoeks- en behandeldoelen. Voorbeelden van een multidisciplinaire aanpak 
komen aan de orde, waarbij de logopedist een coördinerende taak vervult. 

N.B.: het onderzoeken en behandelen van speekselverlies bij ALS komt hierbij NIET aan de orde, 
dit is reeds besproken in een workshop op het ALS Congres van 2017. 

2H Orgaandonatie na euthanasie bij ALS 
 

 
(nieuw) 

Revalidatieartsen, 
maatschappelijk 
werkers en alle 
andere 
geïnteresseerden 

Robert Klaasen, Transplantatie 
coördinator AMC 
 

 
In deze workshop wordt een stukje algemene informatie gegeven over wat orgaandonatie 
inhoud en hoe dat proces verloopt. 

De wet op de orgaandonatie wordt hierin meegenomen, er zijn duidelijke regels waaraan een 
ieder zich dient te houden. Veiligheid voor de patiënt en de zorgverlener moeten worden 
gewaarborgd. 

Cijfers over orgaandonatie zullen laten zien hoe bijzonder orgaandonatie is en vooral de cijfers 
over orgaandonatie na euthanasie. 

Dan volgt uitleg over orgaandonatie na euthanasie, wanneer kan dit plaatsvinden en hoe 
verloopt dit proces. Wat gaat dit voor de patiënt inhouden. 

http://www.als-centrum.nl/
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Er zal ruimte voor discussie en vragen zijn. 

2I ThuisAlsThuis website als 
ondersteuning voor cliënten bij keuze 
voor hulpmiddelen  

 
(nieuw) 

Ergotherapeuten en 
thuiszorgmedewerkers  

Jonna Parren en Rinske Maathuis, 
ergotherapeuten UMC Utrecht 

 
Tijdens de workshop vertellen wij over het proces van het Virtuele Huis naar de definitieve 
website Thuis als Thuis. Wij laten je de mogelijkheden van het huis zien en delen wij onze 
opgedane ervaringen met de website. Wij dagen de deelnemers uit op de samenwerking op te 
zoeken tussen de cliënt, thuiszorg medewerker en de ergotherapeut.  

 

2J ECAS en ALS-FTD-Q training, meting van 
cognitieve en gedragsmatige symptomen  
 (nieuw) 

Psychologen en 
andere 
geïnteresseerden 

Dr. Michael van Es, neuroloog en drs. 
Esther Kruitwagen, revalidatiearts 
UMC Utrecht, ALS Centrum Nederland  
 

 
Bij ongeveer 10% van ALS-patiënten komt frontotemporale dementie (FTD) voor. Deze 
bijzondere vorm van dementie kenmerkt zich door veranderingen in gedrag, planning en taal. 
Ongeveer de helft van alle ALS patiënten heeft milde cognitieve stoornissen of 
gedragsveranderingen zonder dat er voldaan wordt aan de formele diagnostische criteria voor 
FTD. We spreken dan van ALS met cognitive impairment (ALS-ci) of ALS met behavioral 
impairment (ALS-bi). Patiënten met ALS-FTD en ALS-bi/ci hebben over het algemeen een 
progressievere vorm van de ziekte. Daarnaast lijkt het zo te zijn dat de compliance lager is en 
bepaalde interventies minder vaak succesvol zijn (bijvoorbeeld NIV). Ook is de last voor 
mantelzorgers hoger. 
Het is bij het beoordelen van cognitieve en gedragsveranderingen bij ALS belangrijk om er 
rekening mee te houden dat motorische beperkingen of dysartrie van invloed kunnen zijn op de 
bekwaamheid van de patiënt om een gesprek aan te gaan of om dagelijkse activiteiten of 
vroegere hobby’s uit te voeren waarvoor motorische inspanning is vereist. Ook depressie of 
vermoeidheid als gevolg van ademhalingsstoornissen kunnen het vermogen van de patiënt om 
dergelijke activiteiten uit te voeren aantasten. Daarom zijn er speciale testen voor ALS 
ontwikkeld. Tijdens de diagnosedag in het ALS Centrum vindt er een kort neuropsychologisch 
onderzoek plaats, waarbij er gekeken wordt naar cognitie en gedrag. Het onderzoek bestaat 
o.a. uit de ECAS (Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen) en de ALS-FTD-Q (ALS – 
Frontotemporal dementia – Questionnaire).  De psycholoog of een andere medewerker van het 

http://www.als-centrum.nl/
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ALS behandelteam kan ook op latere momenten deze testen weer afnemen. Op die manier kan 
het ALS team adviezen geven die aansluiten bij de ernst van de cognitieve en/of gedragsmatige 
veranderingen. 

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

