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Revalidatiearts Esther Kruitwagen: 

“Patiënten met ALS zijn voor 
alle therapeuten een onge-
looflijk spannende groep” 
Nederland telt ongeveer 1.500 patiënten met ALS. Fysiotherapeuten zien dus niet zo vaak patiënten met deze 
aandoening. Revalidatiearts Esther Kruitwagen is in het UMC Utrecht op diverse manieren betrokken bij zorg voor 
patiënten met ALS. Ze coördineert een ALS-begeleidingsteam, is werkzaam bij het ALS Centrum Nederland en doet 
ook onderzoek naar ALS. Kruitwagen geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen rond ALS-zorg en gaat in op 
de rol van fysiotherapie.

Tekst: Brenda van Dam | Beeld: UMC Utrecht

ALS is een snel progressieve aandoening. 
Door uitval van motorische zenuwcel-
len in het ruggenmerg en een deel van 
de hersenen vermindert de spierkracht. 
Patiënten hebben een gemiddelde 
levensverwachting van drie jaar na de 
eerste symptomen. Kruitwagen: “ALS 
is altijd progressief en gaat gepaard 
met zwakte aan armen en benen, 
maar ook aan andere spieren, zoals de 
ademhalingsspieren en spieren rond de 
mond-keelholte. Vijf tot tien procent van 
de patiënten heeft ook forse cognitieve 
stoornissen die passen bij een fronto-
temporale dementie. Er zijn mensen die 
heel langzaam achteruitgaan, zoals de 
natuurkundige Stephen Hawking, en er 
zijn mensen die heel snel achteruitgaan. 
Als het gaat om progressiviteit zijn er 
grofweg vijf subgroepen, van heel snel tot 
heel langzaam.” 
Het ALS Centrum in het UMC Utrecht is 
het expertisecentrum in Nederland voor 
ALS. Het is een samenwerking tussen 
neurologie en revalidatiegeneeskunde en 
richt zich op zorg, onderzoek en onder-
wijs. Vanuit het ALS Centrum Nederland 
houdt Kruitwagen zich bezig met het 
zorgnetwerk ALS Nederland. Zo’n 40 
behandelteams zijn bij het netwerk 
aangesloten, met daarin alle relevante 
disciplines: fysiotherapie, ergotherapie, 
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logopedie, maatschappelijk werk, geeste-
lijke verzorging, en psychologie, diëtetiek 
en een verpleegkundig specialist. “Deze 
behandelteams moeten allemaal de 
beste zorg leveren voor hun regio. Vanuit 
het ALS Centrum Nederland verzorgen wij 
educatie in de vorm van nascholing, sym-
posia en dergelijke. Niet alleen voor die 
behandelteams, maar voor iedereen die 
met ALS-zorg te maken heeft. Ook voor 
patiënten en hun naasten.”

Aaneenschakeling van verlies
Patiënten die de diagnose ALS hebben 
gekregen, lopen tegen tal van vragen en 
problemen aan. Kruitwagen ziet patiën-
ten vooral worstelen met het beloop 
van de ziekte. “Patiënten weten dat ze 
het niet zullen overleven, maar dan is de 
volgende vraag: hoe gaat het dan nu? 
Wanneer kan ik niet meer spreken bij-
voorbeeld? Maar het antwoord weet je 
niet. Mensen moeten leren leven met een 
onduidelijk verlopend verhaal met enorm 
veel impact. Dat is heel ingewikkeld. 
Eigenlijk is het een aaneenschakeling van 
verliesmomenten. Die verliesverwerking 
is iets wat je als zorgverlener heel seri-
eus moet nemen. Je kunt als therapeut 
de mooiste hulpmiddelen verzinnen, de 
geweldigste ideeën hebben over rolstoe-
len, programma’s en aanpassingen, maar 
een patiënt moet dat allemaal maar 
kunnen verwerken. Als je heel langzaam 
achteruitgaat, is dat nog enigszins te 
behappen. Dan is er tijd om je aan te pas-
sen. Maar mensen die heel snel achteruit-
gaan, kunnen het gewoon niet bijhouden. 
Ze hebben soms letterlijk het gevoel dat 
hun de adem wordt ontnomen.” Bij hulp-
verleners zie je vaak diezelfde ontred-
dering, merkt Kruitwagen. “Ze willen het 
goed doen, maar lopen achter de feiten 
aan. Ook voor een hulpverlener maakt 
het veel uit of een patiënt snel of heel 
langzaam achteruitgaat.”

Monitoren met een app
Vanuit het ALS Centrum worden tal van 
onderzoeken verricht en projecten opgezet. 
Patient empowerment, family empower-
ment en participatie zijn belangrijke the-
ma’s. Als zij dat willen, kunnen patiënten 
meedoen met het project Thuis meten 
en coachen, een vorm van telemonitoren, 
ingebed in de dagelijkse zorg. Patiënten 
worden op afstand intensief gevolgd. 
“Patiënten kunnen via hun computer, 

tablet of smartphone vragenlijsten invul-
len, hun gewicht doorgeven en vragen 
stellen. Door dat te doen, kunnen we dus 
ook op afstand naar hen luisteren, met hen 
praten, informatie sturen en als het nodig 
is afspraken inplannen.” Deze zorg heeft 
grote voordelen, zowel voor patiën ten als 
voor zorgverleners. Kruitwagen: “We heb-
ben nu vaker contact dan vroeger, sowieso 
iedere maand. Als mensen vragen hebben, 
reageren wij daar meteen op. Wij volgen 
de patiënt op afstand. Mensen hebben 
het gevoel dat ze meer invloed hebben op 
de zorg die ze krijgen Ze krijgen bovendien 
informatie op maat. In het verleden had-
den we bij patiënten met ALS wel eens 
de neiging om vroeg in het proces veel 
informatie te geven. Dan stuurden we een 
 patiënt zonder evidente slikklachten alvast 
naar de logopedist. We waren bang dat 
een patiënt erdoorheen zou glippen. Nu 
krijgen mensen informatie of zorg als het 
nodig is.” Waarschijnlijk kunnen patiënten 
met ALS met deze applicatie binnenkort 
ook hun longfunctie van huis uit doorge-
ven. Uit onderzoek blijkt dat patiënten hun 
longfunctie thuis goed zelf kunnen meten.
Het project levert Kruitwagen een schat 
aan informatie op. “Zorgverleners hebben 
een grote behoefte aan data om patiënten 
met ALS goed te kunnen begeleiden, maar 
voor patiënten is het niet wenselijk om 
steeds naar het ziekenhuis te komen als ze 
geen specifieke vragen hebben. Dat span-
ningsveld is dankzij de applicatie enorm 

afgenomen.” Het doel is om de applicatie 
eerst bij tien andere teams te introduceren 
en uiteindelijk bij alle veertig ALS-teams.

Naasten en kinderen
Veel aandacht is er voor naasten en 
kinderen van patiënten met ALS. Er is 
onderzoek gedaan naar de knelpunten 
die naasten ervaren. Het blijkt dat zij 

‘Je kunt als therapeut de mooiste 
hulpmiddelen verzinnen, de geweldigste 
ideeën hebben over rolstoelen, programma’s 
en aanpassingen, maar een patiënt moet dat 
allemaal maar kunnen verwerken’

niet allemaal zitten te wachten op indi-
viduele sessies met een psycholoog of 
maatschappelijk werker. “Ze hebben het 
al druk genoeg”, vertelt Kruitwagen. “Ze 
hebben wel veel behoefte aan informatie. 
We hebben daarom een heel palet van 
aanbod voor naasten: er staat informatie 
op de website, we hebben een app waarin 
naasten elkaar tips kunnen geven, er zijn 
informatieavonden en ze kunnen hier 
voor individuele zorg komen.” Ook wordt 
onderzocht hoe niet-volwassen kinderen 
van patiënten met ALS begeleid kunnen 
worden. “Deze kinderen hebben speciale 
aandacht nodig. Ouders maken zich grote 
zorgen over hun welzijn. Dat is niet een 
ALS-gebonden fenomeen overigens. Dat 

zie je ook bij oncologische patiënten met 
kinderen. Er komt een handleiding voor 
gezinnen met kinderen; die hebben we 
ontwikkeld samen met ouders, kinderen 
en hulpverleners uit het land.”

Niet alleen fysiek
Kruitwagen doet zelf onderzoek naar de 
kwaliteit van leven en sociale participatie 

Thuis kracht meten
Jaap Bakers, fysiotherapeut van 
het behandelteam van UMCU, 
onderzoekt momenteel of het 
mogelijk is kracht te testen in de 
thuissituatie. Voor patiënten met 
ALS die meedoen aan trials zou het 
ideaal zijn wanneer zij thuis zelf hun 
spierkracht kunnen testen, in plaats 
van steeds naar het ziekenhuis te 
gaan. De resultaten lijken vooralsnog 
positief. Het is interessant en relevant 
onderzoek, vindt Kruitwagen. Ze 
verwacht dat hiermee de animo om 
aan onderzoeken mee te doen, zal 
stijgen.

»



18 | FysioPraxis oktober 2021

van patiënten met ALS. Omdat patiënten 
forse fysieke beperkingen hebben, legt men 
in spierziektenzorg het accent vaak op het 
fysieke vlak. Psychologische begeleiding 
moet zeker niet vergeten worden, weet ze 
uit haar onderzoek. “Aandacht voor psycho-
logische factoren, maar ook spiritualiteit, 
zingeving, is minstens zo belangrijk. Ook 
mensen die licht aangedaan zijn, kunnen 
op dat vlak vragen of behoeften hebben. 
Mensen die licht aangedaan zijn, ervaren 
al wel beperkingen in het doen van hun 
dagelijkse activiteiten. Ook zij ervaren een 
verlies. Mensen om hen heen hebben niet 

door dat zij beperkingen hebben door ALS. 
Daardoor wordt hun situatie onderschat.” 
Ook zelfredzaamheid en autonomie moe-
ten volgens Kruitwagen niet louter fysiek 
worden beschouwd. Als iemand niet meer 
kan lopen of praten, kunnen de juiste hulp-
middelen toch een vorm van autonomie 
geven. “Als een patiënt fysiek afhankelijk is, 
maar wél kan meepraten en zijn keuzes kan 
aangeven, via een lightwriter of een iPad 
met oogbesturing, dan heeft hij toch een 
gevoel van autonomie. Dat is een heel sterk 
en belangrijk concept en sterk gerelateerd 
aan welbevinden.”

Fysiotherapeut en ALS
Ook bij patiënten met ALS is het van 
belang dat zij zo lang mogelijk fysiek 

actief blijven. “Patiënten met ALS kun-
nen meestal niet gaan trainen om hun 
conditie te onderhouden of te verbeteren. 
Maar ze kunnen wel gezond actief blijven 
en genieten van motorische activiteiten 
zoals fietsen. Er kan vaak meer dan men-
sen denken, als ze het maar verstandig 
doen. Het moet veilig en efficiënt gebeu-
ren. Daar ligt een belangrijke taak voor 
de fysiotherapeut.” Als een patiënt meer 
beperkingen heeft, wordt de (eerstelijns)
fysiotherapeut belangrijker. Kruitwagen: 
“Als fysiotherapeut in de eerste lijn ben je 
een soort coach. Dan moet je meelopen in 

het ziekteproces, de patiënt met ALS vol-
gen. Eerst misschien laagfrequent, maar 
later vaak in hogere frequentie en dan bij 
voorkeur thuis. Om surmenageklachten 
(overbelasting) te behandelen, te helpen 
bij ademhalingsoefeningen of functio-
nele oefeningen, zoals veilig opstaan en 
lopen in de thuissituatie. En ook is het van 
belang de partner te adviseren: hoe help 
je iemand van het toilet af, hoe help je 
bij het opstaan, bij het omdraaien in bed, 
waar is het handig om een kruk neer te 
zetten?” 

Informatie en richtlijnen op de website
Een fysiotherapeut moet steeds heel 
nuchter kijken naar wat er gebeurt, zegt 
Kruitwagen. “Als iemand rugklachten 

‘Ik heb ook wel eens overleg met de huisarts, 
de patiënt en de hulpverleners samen. Dat 
vind ik ideaal’

heeft, bedenk dan hoe dat komt: heeft hij 
minder kracht, loopt hij te lang, staat hij 
te veel? Je moet steeds weer kijken waar 
het hoofdprobleem zit. Als iemand last 
heeft van spasticiteit, kun je adviseren 
hoe daarmee om te gaan, welke oefenin-
gen van belang zijn en bewaak je de ROM 
van bijvoorbeeld de enkels. Sommige 
mensen raken snel in paniek omdat ze 
niet goed kunnen ademhalen. Die kun je 
ademhalings- en ontspanningstechnie-
ken geven. Bij ALS kunnen de problemen 
overal liggen. Daar ligt de uitdaging.” 
Op de website van het ALS Centrum 
Nederland staan veel filmpjes en arti-
kelen, speciaal voor fysiotherapeuten. 
Ook is er een fysiotherapeutische richt-
lijn opgenomen, geschreven door Jaap 
Bakers, fysiotherapeut in het UMCU.

Samenwerken en informeren
De eerste lijn en tweede lijn zoeken elkaar 
steeds vaker op, constateert Kruitwagen. 
“De fysiotherapeut van het behandel-
team heeft contact met de fysiothera-
peut thuis en fysiotherapeuten en huis-
artsen komen met hun vragen bij ons. Je 
moet elkaar meenemen. Soms gaan we 
op huisbezoek en dan zitten daar aller-
lei hulpverleners uit de eerste lijn. Ik heb 
ook wel eens een Teams-overleg met 
de huisarts, de patiënt en de hulpverle-
ners samen. Dat vind ik ideaal, zeker als 
er grote beslissingen genomen moeten 
worden.”
Het ALS Centrum is continu bezig met 
nieuwe scholing en kennisaanbod voor 
zorgverleners. Kruitwagen wijst op alle 
(digitale) mogelijkheden. “We hebben 
symposia, filmpjes, artikelen, e-learning, 
een introductiecursus ALS. Als ik lesgeef 
aan studenten zeg ik altijd: als je iemand 
met spierziekten in je behandelkamer 
hebt, moet je een paar reflexen hebben: 
je kijkt op de website van Spierziekten 
Nederland, de patiëntenvereniging en in 
het geval van een patiënt met ALS kijk je 
ook op de website van het ALS Centrum 
Nederland. Daar haal je je informatie.”

Kijk voor meer informatie  
op www.als-centrum.nl

Aandacht voor cognitieve gedragsproblemen
Patiënten met ALS kunnen een vermin-
derd ziekte-inzicht hebben, apathischer 
zijn, minder sociale cognitie hebben, 
maar ook last hebben van een vermin-
derd taalbegrip. De problemen kunnen 
behoorlijk ingewikkeld zijn. Een patiënt 
kan de uitleg niet meer volgen of hij 
zegt sociaal wenselijk ‘ja’, maar gaat 
zijn eigen gang en leeft in zijn eigen 
wereldje. Zoiets kan uiteindelijk de 
behandelrelatie beïnvloeden.
Zo’n vijf tot tien procent van de patiën-
ten heeft frontotemporale dementie. 

Deze patiënten zijn ernstig aangedaan, 
zijn moeilijk bereikbaar en hebben 
gedragsproblemen. Van de overige 
patiënten vertoont veertig tot vijftig 
procent op een milde manier ander 
gedrag. Toch is ook deze verandering 
niet gemakkelijk. Een partner is niet 
meer de persoon die hij was. Ook the-
rapeuten lopen tegen dit veranderde 
gedrag op. Het ALS Centrum heeft over 
dit onderwerp een speciaal item op de 
website.
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