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Respiratoire revalidatie – definitie

Spruit et al. AJRCCM 2013

“Pulmonary rehabilitation is a comprehensive intervention 

based on a thorough patient assessment followed by patient-

tailored therapies which include, but are not limited to, 

exercise training, education and behavior change, designed to 

improve the physical and psychological condition of people 

with chronic respiratory disease and to promote the long-term 

adherence to health-enhancing behaviors."
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GOLD Guidelines for Therapy

Effecten van respiratoire revalidatie 

McCarthy et al. Cochrane database of Systematic Reviews 2015

Revalidatie

Controlegroep

3822 patiënten

65 RCT’s

Maximaal inspanningsvermogen

Functioneel inspanningsvermogen

Kwaliteit van leven (SGRQ) 

7 Watt (MCID 4 Watt)

44 mtr (MCID 30 mtr)

-7 p (MCID -4 p)
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Respiratoire revalidatie – definitie

Spruit et al. AJRCCM 2013

“Pulmonary rehabilitation is a comprehensive intervention 

based on a thorough patient assessment followed by patient-

tailored therapies which include, but are not limited to, 

exercise training, education and behavior change, designed to 

improve the physical and psychological condition of people 

with chronic respiratory disease and to promote the long-term 

adherence to health-enhancing behaviors."

Doorverwijzing door

medisch specialist

Respiratoire revalidatie

Assessment 

Spruit et al. The Lancet 2008
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Uitgebreide onderzoeken 

• Gesprek

• Fysieke problemen

• longfunctie

• bovenbeen spierkracht

• wandeltest

• fietstest

Doorverwijzing door

medisch specialist

Spruit et al. The Lancet 2008

Respiratoire revalidatie

Assessment 

Uitgebreide onderzoeken 

• Gesprek

• Fysieke problemen

Doorverwijzing door

medisch specialist

• Psychische problemen

• angst

• depressie

• omgaan met de ziekte

• gedrag

Spruit et al. The Lancet 2008

Respiratoire revalidatie

Assessment 

Uitgebreide onderzoeken 

• Gesprek

• Fysieke problemen

Doorverwijzing door

medisch specialist

• Psychische problemen

• Dagelijkse problemen

• kortademigheid

• gezondheidsstatus

• probleem activiteiten thuis

Spruit et al. The Lancet 2008

Respiratoire revalidatie

Assessment 
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Uitgebreide onderzoeken 

• Gesprek

• Fysieke problemen

Doorverwijzing door

medisch specialist

• Psychische problemen

• Dagelijkse problemen

• Bijkomende ziektes

• te laag lichaamsgewicht

• botontkalking

• obesitas

• slaapproblemen

• hartaandoening

Spruit et al. The Lancet 2008

Respiratoire revalidatie

Assessment 

Uitgebreide onderzoeken 

• Gesprek

• Fysieke problemen

Doorverwijzing door

medisch specialist

• Psychische problemen

• Dagelijkse problemen

• Bijkomende ziektes

• Gesprek met arts

• Revalidatieprogramma

Spruit et al. The Lancet 2008

Respiratoire revalidatie

Assessment 

Uitgebreide onderzoeken 

Doorverwijzing door

medisch specialist

Respiratoire revalidatie

Respiratoire revalidatie 

Spruit et al. The Lancet 2008
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Respiratoire revalidatie – definitie

Spruit et al. AJRCCM 2013

“Pulmonary rehabilitation is a comprehensive intervention 

based on a thorough patient assessment followed by patient-

tailored therapies which include, but are not limited to, 

exercise training, education and behavior change, designed to 

improve the physical and psychological condition of people 

with chronic respiratory disease and to promote the long-term 

adherence to health-enhancing behaviors."

Respiratoire revalidatie – componenten

• Medicatie

• Zuurstoftherapie

• Rookstop

• Educatie

• Fysieke training

• Ademspiertraining

• Sputumevacuatie

• Psychosociale begeleiding

• Supplementen

• Ademhalingsondersteuning

• Materiële voorzieningen

• ADL training

• EBM

• Nazorg initiëren

Geen one-size-fits-all
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Respiratoire revalidatie op maat

Fysiotherapie

Medicatie

Stoppen met 

roken

Rollator

Educatie

Respiratoire revalidatie in CIRO

Respiratoire revalidatie in CIRO

• Longarts

• Cardioloog

• Internist

• Fysiotherapeut

• Ergotherapeut

• Diëtiste

• Psychologe

• Maatschappelijk werkster

• Verpleegkundige

• Creatief therapeute

• Biometrist
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Respiratoire revalidatie – definitie

Spruit et al. AJRCCM 2013

“Pulmonary rehabilitation is a comprehensive intervention 

based on a thorough patient assessment followed by patient-

tailored therapies which include, but are not limited to, 

exercise training, education and behavior change, designed to 

improve the physical and psychological condition of people 

with chronic respiratory disease and to promote the long-term 

adherence to health-enhancing behaviors."

Wasserman et al. Principles of Exercise Testing and Interpretation 2005

Afgenomen inspanningsvermogen
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Afgenomen inspanningsvermogen

Gosker et al. Chest 2003

Fysieke training – rationale - spierdysfunctie

Maltais et al. AJRCCM 2014

Conditie

Kortademigheid bij  matige inspanning

Minder lichaamsbeweging

Verlies van conditie

Kortademigheid bij  lichte 
inspanning

Chronische longziekte

Beweging

Kortademigheid tijdens 
dagelijkse activiteiten

Negatieve spiraal
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Fysieke training 

Spruit et al. AJRCCM 2013

Fysieke training 

Spruit et al. AJRCCM 2013

Algoritme afgenomen inspanningsvermogen

KNGF richtlijn COPD 2008
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Intervaltraining

Als duurtraining niet haalbaar is

Bij uitgesproken perifere spierzwakte

Bij patienten met vloeibare zuurstof

Meer gerelateerd aan ADL …?

Hogere intensiteit

Kortere duur

Intervaltraining

Buchheit et al. Sports Med 2013

Duur- vs. intervaltraining

98 patienten (FEV1: 34% pred, Wmax: 52Watt)

Duur (n=50)

� 70% van Wmax

� 20 min.

� Alternerend                20 
sec. 90-100% Wmax, 40 

sec. 20% Wmax

� 20 min.

Puhan et al. Ann Intern Med 2006
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Duur- vs. intervaltraining

Adjusted differences between Change scores

Puhan et al. Ann Intern Med 2006

Duur- vs. intervaltraining

Puhan et al. Ann Intern Med 2006

Duur- vs. intervaltraining

Kortianiou et al. Cardiopulm Phys Ther J 2006

Interval: open circles

Constant load: closed circles
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Uithoudingsprogramma CIRO

Puhan et al. Ann Intern Med 2006

Algoritme afgenomen inspanningsvermogen

KNGF richtlijn COPD 2008

Krachttraining bij COPD

O’Shea et al. Chest 2009
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O’Shea et al. Chest 2009

Kracht- vs. duurtraining 

Spruit et al. ERJ 2002

12 weken  - niet-klinisch  - 36 sessies

Krachttraining (n=24)

Duurtraining
(n=24)

48 COPD patiënten
• FEV1: 40% pred

• QF: 57% pred

• 6MWD: 290 meter

Kracht- vs. duurtraining 

Spruit et al. ERJ 2002

ET

* p<0.05 versus baseline
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Probst et al. ERJ 2006
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Algoritme afgenomen inspanningsvermogen

KNGF richtlijn COPD 2008

Neuromusculaire elektrostimulatie (NMES)
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Sillen et al. Respir Med 2008

Ventilatie gedurende krachttraining versus NMES

Sillen et al. Respir Med 2008

Ventilatie gedurende krachttraining versus NMES

Sillen et al. Thorax 2014

Hoge frequentie Lage frequentie

NMES bij patiënten met COPD
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Sillen et al. Thorax 2014

NMES bij patiënten met COPD

* p<0.05 between-group

# p<0.05 with-in group

Sillen et al. Thorax 2014

NMES bij patiënten met COPD

# p<0.05 with-in group

Inspiratoire spierkrachttraining bij 

patiënten met COPD

Gosselink et al. ERJ 2012
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Inspiratoire spierkrachttraining bij 

patiënten met COPD

O’Brien et al. JCRP 2008

“Results of meta-analyses found no significant difference in effect for outcomes of 

inspiratory muscle strength and exercise tolerance among patients with COPD who engage 

in IMT compared with exercise engage in combined IMT and exercise compared with 

exercise alone.” 

“Added benefits of IMT with exercise pertaining to other outcomes of inspiratory muscle 

endurance, dyspnea, and QOL were not supported and hence remain unclear.”

Inspiratoire spierkrachttraining bij 

patiënten met COPD

Charususin et al. BMJ Open 2013

Balansproblemen bij patiënten met COPD

Beauchamp et al. Multidiscip Respir Med 2010

Roig et al. Respir Med 2009

Beauchamp et al. Chest 2012

Oorzaken verminderde balans in COPD:

• Verminderde spierfunctie

• Fysieke inactiviteit

• Dyspneu

• Somatosensorische stoornissen

• Medicatie

• Hypoxemie

• Ondervoeding

• Cognitieve problemen (dubbeltaken) 

� Verhoogd valrisico!!
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Balansoefeningen bij patiënten met COPD

Marques et al. J Cardiopulm Rehabil Prev 2015

Beauchamp et al. Chest 2013

• Haalbare en makkelijke uit te voeren interventie, goed te verdragen

door patiënten

• Verbeterde balans, verlaagd valrisico

• Verbetering in functioneel uithoudingsvermogen

• Hypoxemie

• Verbeterde spierkracht onderste extremiteiten

• Verbeterd functioneren (zelfgerapporteerd)

Balansoefeningen bij patiënten met COPD

Marques et al. J Cardiopulm Rehabil Prev 2015

Beauchamp et al. Chest 2013

• Haalbare en makkelijke uit te voeren interventie, goed te verdragen

door patiënten

• Verbeterde balans, verlaagd valrisico

• Verbetering in functioneel uithoudingsvermogen

• Hypoxemie

• Verbeterde spierkracht onderste extremiteiten

• Verbeterd functioneren (zelfgerapporteerd)

Assessment•

• Screening tijdens het begin-assessment van de 

fysiotherapeut van een verhoogd valrisico.        

• Indien tijdens het begin-assessment een verhoogd 

valrisico wordt geconstateerd door de 

fysiotherapeut wordt dit gegeven 

gecommuniceerd naar de overige hulpverleners. 
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Revalidatie•

• Balanstraining is een onderdeel van de revalidatie. 

De eerste helft van de revalidatie krijgt de 

revalidant in groepsverband de balanstraining van 

een bewegingsagoog/fysiotherapeut en in de 

tweede helft van een ergotherapeut. 

• De verpleegkundige en fysiotherapeut screenen 

tijdens opname de revalidant op een verhoogd 

valrisico (en eventuele veranderingen in het 

valrisico ten opzichte van het beginassessment) en 

deze bevindingen worden gerapporteerd. 

Revalidatie•

• Bij een verhoogd valrisico vindt er een uitgebreide 

screening en eventuele 

behandeling/doorverwijzing plaats door de arts 

ouderengeneeskunde. 

• Bij een verhoogd valrisico wordt er individueel/in 

kleine groepjes de balans getraind door 

fysiotherapeut/bewegingsagoog.

Revalidatie•

• Bij een verhoogd valrisico bekijkt in de eerste helft 

van de revalidatie de fysiotherapeut samen met de 

verpleegkundige de situatie op de slaapkamer van 

de revalidant. De ergotherapeut bekijkt of er een 

loophulpmiddel ingezet dient te worden. In de 

tweede helft van de revalidatie bekijkt de 

ergotherapeut samen met de verpleegkundige de 

woonsituatie en eventuele aanpassingen in de 

thuissituatie.
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Samenvatting

• Patiënten met COPD zijn complex. Naast pulmonale problemen 

dient aandacht geschonken te worden aan spierzwakte,

comorbiditeiten, inactiviteit en een verminderde balans.

• Longrevalidatie is een belangrijk deel van de behandeling en

zorg van patiënten met COPD. 

• Perifere spierkrachttraining en NMES zijn belangrijke behandelingen 

bij fors gedeconditioneerde patiënten met COPD.

• Toekomstig onderzoek dient zich te richten op:  

- optimale methoden bepalen om de behaalde vooruitgang

te behouden

- interdisciplinaire samenwerking

- uitkomsten op langere termijn.

Dank u wel!

• mauricesillen@ciro-horn.nl

• www.ciro-horn.nl


