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Samenvatting 

Revalidatie van oudere, functioneel afhankelijke en cognitief aangedane co- morbide 

patiënten met een beroerte. De effecten van toegenomen tijd besteed aan therapie op 

cognitie en functionaliteit.   

In dit proefschrift is onderzocht hoeveel tijd oudere, functioneel afhankelijke en cognitief 

aangedane co-morbide patiënten met een beroerte besteden aan therapie wanneer zij revalideren 

op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis. Vervolgens is onderzocht of de therapie tijd 

verhoogd kan worden door middel van een nieuw instrument (de oefenkaarttherapie) en of er 

verbeteringen aantoonbaar zijn op het gebied van cognitie en functionele afhankelijkheid. Ook 

is onderzocht  of specifieke cognitieve domeinen en functionele uitkomst  aan elkaar zijn 

gerelateerd. Speciale aandacht is besteed aan de rol die de verpleegkundige kan spelen binnen 

de revalidatie van patiënten met een beroerte en wat haar rol is binnen het multidisciplinaire 

team.  

Het eerste hoofdstuk geeft een beschrijving van de centrale concepten zoals de revalidatie 

afdeling in het verpleeghuis, de lichamelijke en cognitieve verschijnselen na een beroerte, de 

patiënt populatie en de rol van de verpleegkundige. Daarnaast worden de onderzoeksvragen 

gepresenteerd. 

In het tweede hoofdstuk wordt beschreven hoeveel tijd oudere, functioneel afhankelijke en 

cognitief aangedane co-morbide patiënten met een beroerte besteden aan therapeutische 

activiteiten wanneer zij revalideren op een revalidatieafdeling in een verpleeghuis. In de 

literatuur is beschreven dat inactiviteit schadelijk is voor de voortgang in het revalidatieproces. 

Aangetoond is dat patiënten slechts 103,5 minuut per dag (20%) aan therapeutische activiteiten 

besteden. Voor een groot deel van de dag, 80%, zitten patiënten te wachten en hebben geen 

contact met anderen.  



De resultaten van de ontwikkeling en implementatie van de oefenkaarttherapie staan 

beschreven in het derde hoofdstuk. De oefeningen van de oefenkaarttherapie zijn gebaseerd 

op vier interventies die afgeleid zijn van de Verpleegkundige Revalidatierichtlijn Beroerte. De 

tijd die besteed werd aan therapeutische activiteiten is significant gestegen van 103,5 minuten 

(hoofdstuk 2) tot 156,5 minuten. Daarnaast is er een significante positieve relatie tussen de 

Barthel Index en therapietijd gevonden. Patiënten met een hogere Barthel Index waren actiever. 

In de nieuwe situatie is de verpleegkundige zorg in de interventiegroep niet langer gebaseerd 

op inzichten van de Nederlandse Richtlijn voor Beroerte waarbij verpleegkundige zorg geen 

onderdeel van de revalidatie is. Bij de oefenkaarttherapie krijgt de verpleegkundige juist een 

sleutelrol binnen de revalidatie. Ze begeleidt en stimuleert de patiënt bij zijn oefeningen en 

volgt van dichtbij de patiënt in zijn revalidatieproces. Ze is immers 24/7 aanwezig op de 

afdeling en kan zo het multidisciplinaire team informeren over de voortgang. De behandelaren 

kunnen met deze informatie aan de slag zodat zij hun eigen interventies beter kunnen 

afstemmen op de persoonlijke behoeften en doelen van de patiënt. Er is meta-etnografisch en 

meta-analytisch bewijs dat intensieve multidisciplinaire samenwerking met geïntegreerde 

verpleegkundige revalidatiezorg de uitkomsten van patiënten met een beroerte verbeteren.  

Het doel van de cross-sectionele studie, die beschreven staat in hoofdstuk vier, is om vast te 

stellen of in onze oudere doelgroep cognitie gerelateerd kan zijn aan functionele 

afhankelijkheid. Aangetoond is dat executieve functies, met name set-shifting, en geheugen 

significant zijn gerelateerd aan functionele afhankelijkheid. Set-shifting is een voorwaarde om 

cognitief flexibel te zijn en deze flexibiliteit is gerelateerd aan lichamelijke activiteit. 

Functionele afhankelijkheid neemt toe naarmate je minder cognitief flexibel bent. Daarnaast 

speelt geheugen een belangrijke rol bij revalidatie van oudere ernstig zieke patiënten. Om 

dagelijkse activiteiten te kunnen plannen en uit te voeren, moeten patiënten gebeurtenissen, 

plaatsen en personen kunnen herinneren. Wanneer je geheugen je in de steek laat, dan is het 



nog moeilijker om dagelijkse activiteiten uit te kunnen voeren. Alle geïncludeerde patiënten in 

ons onderzoek lijden aan verschillende  cognitieve problemen en zijn functioneel afhankelijk. 

Omdat dit een groot probleem is, zouden alle patiënten in de vroege fase van hun revalidatie 

een cognitieve en functionele screening moeten ondergaan, zodat zo vroeg mogelijk gestart kan 

worden met cognitieve en functionele interventies. Omdat verpleegkundigen 24 uur per dag 

aanwezig zijn op de afdeling kunnen zij, na extra scholing, een belangrijke rol spelen bij het 

verzamelen van deze screeningsdata zodat behandelaars hun interventies zo vroeg mogelijk 

kunnen inzetten. 

Volgens systematische reviews uit de literatuur zijn in de revalidatie bij een beroerte cognitie 

en functionele afhankelijkheid sterk aan elkaar gerelateerd. Revalidatie uitkomsten met 

betrekking tot cognitie en functionele afhankelijkheid kunnen verbeteren wanneer 

gecombineerde cognitieve en functionele interventies worden ingezet. Deze wetenschappelijke 

kennis is echter vooral gebaseerd op onderzoeken die een jongere minder ernstig zieke 

populatie bevatten. Het blijkt dat wetenschappelijk onderzoek waarin oudere ernstig zieke 

patiënten met een beroerte werden geïncludeerd, schaars is. Om meer te weten te komen of in 

deze populatie meer tijd besteed aan therapie ook leidt tot betere uitkomsten op cognitief en 

functioneel gebied, is een single blind controlled study ontworpen. Het protocol van deze studie 

staat beschreven in hoofdstuk vijf.    

Het zesde hoofdstuk bevat de resultaten van de single blind controlled study. Tussen januari 

2011 en november 2016 is in de populatie onderzocht of de toegenomen therapietijd door de 

oefenkaarttherapie een gunstig effect heeft op cognitie en functionaliteit. Er is geen verbetering 

gevonden. Dit is mogelijk veroorzaakt doordat door wetgeving en ontslagbeleid het originele 

studie protocolprogramma niet meer gevolgd kon worden. De patiënten werden na gemiddeld 

5 weken ontslagen. Het blijkt echter dat patiënten rondom het moment van ontslag nog veel 

cognitieve problemen hebben en een Barthel Index van gemiddeld 14. Daarnaast ontvingen de 



patiënten in de interventiegroep minder dan de 150 minuten aan therapie. Uit de literatuur is 

gebleken dat een revalidatieperiode op een revalidatieafdeling van ten minste 6 maanden, 

uitgevoerd door het gespecialiseerde multidisciplinaire revalidatieteam, leidt tot betere 

functionele zelfstandigheid voor deze oudere patiënten. Hoewel de ketenzorg in opkomst is, is 

er op dit moment nog geen gespecialiseerde multidisciplinaire 24/7 zorg thuis aanwezig voor 

deze oudere kwetsbare patiënten met een beroerte. Dit revalidatieteam is wel aanwezig op de 

afdeling. Het verdient aanbeveling om hier veel beter gebruik van te maken door de 

revalidatieperiode in het verpleeghuis te intensiveren en te verlengen tot 6 maanden of langer 

afhankelijk van de behoefte van de patiënt. 

In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek beschreven, zowel  

inhoudelijk als methodologisch. De belangrijkste aanbevelingen zijn dat de duur en intensiteit 

van de revalidatie voor deze kwetsbare populatie door het gespecialiseerde team in het 

verpleeghuis moet worden uitgebreid. De verpleegkundigen kunnen vanuit hun competenties 

hier een belangrijke rol spelen. Om hun revalidatietaken goed uit te kunnen voeren moeten 

verpleegkundigen wel gesteund worden door het team, de Raden van Bestuur en de politiek. 

Verpleegkundigen moeten ook hun revalidatietaken op zich nemen en laten zien dat zij 

revalidatie uitkomsten ten goede kunnen beïnvloeden. De inzet van HBO verpleegkundigen of 

van zeer ervaren verpleegkundigen als rolmodel op de afdeling kan hierbij helpen. Om een goed 

24/7 therapeutisch klimaat te bereiken, is het zeer wenselijk dat therapeuten en psychologen 

ook tijdens de avonduren en in het weekend werkzaam zijn. Ten slotte wordt aanbevolen meer 

onderzoek te doen naar wat er nodig is om oudere kwetsbare patiënten met een beroerte beter 

te laten herstellen op cognitief en functioneel gebied, omdat wetenschappelijk bewijs hierover 

in deze populatie nog erg schaars is.  

 


