
Behandelprotocol Fysiotherapie bij 
patiënten met een herseninfarct of 
hersenbloeding

Waarom landelijke protocollen?
Ton Lenssen: “Binnen het Visietraject 
Ziekenhuisfysiotherapie hebben we naast 
dit protocol een omschrijving van het 
vakgebied ziekenhuisfysiotherapie gege-
ven en vier werkgroepen geformeerd om 
het vakgebied uit te werken in bruikbare 
producten. De omschrijving van het vak-
gebied geeft onder andere aan dat de 
ziekenhuisfysiotherapeut dé deskundige 
is op gebied van het bewegend functio-
neren binnen het ziekenhuis. De zieken-
huisfysiotherapeut voert – naast het 
verrichten van op maat gesneden inter-
venties – ook diagnostiek, prognostiek 
en risicoanalyses uit, en draagt (indien 
nodig) zorg voor een overdracht naar de 
eerste lijn. De fysiotherapeut is daarbij lid 
van het zorgteam rondom de patiënt en 
maakt deel uit van de regionale ketens, 
zowel mono- als multidisciplinair.
Landelijke protocollen geven concrete 
invulling aan de omschrijving van het 
vakgebied en geven een beeld van de 
‘state of the art’ van het onderwerp op 
het moment van publicatie. Het werkveld 
reikt onderwerpen aan en wordt actief 
betrokken bij de ontwikkeling.”

Inhoud: behandeldoel en werkwijze
Dit protocol beschrijft de behandeldoelen 
voor en de werkwijze van de ziekenhuis-
fysiotherapeut bij patiënten met een 
herseninfarct of hersenbloeding op een 
ZSU. Verder wordt aandacht besteed aan 
(relatieve)contra-indicaties, opstellen 
van de functionele prognose, vaststellen 
en monitoren van functioneel herstel 
en triage voor ontslag van de patiënt. 
Daarnaast staan in het protocol de aan-

bevolen en optionele meetinstrumenten. 
Het protocol sluit aan bij de KNGF-richtlijn 
Beroerte (2014, update klinimetrie 2017) 
en de multidisciplinaire evidence-based 
richtlijn ‘Herseninfarct en Hersenbloeding’ 
van de Nederlandse Vereniging voor 
Neurologie.

Hoe implementeer je het protocol?
Ton Lenssen: “De implementatie start 
met de vraag of je team de lokale werk-
wijze wil toetsen aan het landelijk pro-
tocol en zo nodig wil aanpassen. Pas na 
positieve beantwoording van die vraag, is 
het zinvol het landelijk protocol te verge-
lijken met de lokaal geleverde zorg. 
Vervolgens plan je eventuele aanpassin-
gen in het lokale protocol. Zorg daarbij 
dat je teamleden aan boord zijn of start 
met een kleinere groep gemotiveerden. 
Bespreek verschillen tussen het lande-
lijke en lokale protocol kritisch en breng 
de voor- en nadelen van veranderen van 
werkwijze goed in kaart. Pas je protocol 
niet solitair aan, maar betrek alle stake-
holders (afdelingsleiding, verpleging, 
andere paramedici, artsen, patiënten), 
zodat veranderingen breed worden 
gedragen. Tot slot, neem de tijd voor het 
veranderproces en vervolgens ook voor 
de implementatie. Na implementatie is 
het van belang om geregeld met je stake-
holders te evalueren of het landelijke 
protocol op een goede wijze is geïmple-
menteerd of dat er nog veranderingen 
wenselijk zijn.”

Het protocol wordt geïmplementeerd bin-
nen de NPi-cursus ‘Neurorevalidatie op de 
ziekenhuis stroke unit’. 

Het protocol is ontwikkeld binnen het 
‘Visietraject Ziekenhuisfysiotherapie’, 
dat onderdeel is van het programma 
Intramuraal van het KNGF. De werk-
groep ‘Beheer, vernieuwing en onder-
bouwing van ziekenhuisprotocollen’, 
bestaande uit Ton Lenssen, hoogle-
raar Klinische fysiotherapie aan het 
Maastricht UMC+, en vertegenwoor-
digers van de VLF, FUMC, NVZF, en 
het KNGF, was verantwoordelijk voor 
het proces.
Het protocol is geschreven door  
drs. Muriel Rutgers-Koolstra (zie ook 
pag. 39) en prof. dr. Gert Kwakkel 
(afdeling Revalidatiegeneeskunde 
Amsterdam UMC, locatie VUmc). Een 
klankbordgroep met ziekenhuisfysio-
therapeuten uit 10 verschillende zie-
kenhuizen is schriftelijk en mondeling 
 geconsulteerd.

VLF: Vereniging Leidinggevenden Fysiotherapie
FUMC: Fysiotherapeuten Universitair Medische 
Centra
NVZF: Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis-
fysiotherapie

In ontwikkeling: behandelprotocol Intensive Care
Inmiddels is ook gestart met de ontwikke-
ling van het Behandelprotocol voor fysio-
therapie op de Intensive Care. Dit protocol 
is dit najaar gereed.

In juni is het ‘Behandelprotocol Fysiotherapie bij patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding op de ziekenhuis 
stroke unit (ZSU)’ gepubliceerd op het KNGF-kennisplatform en gepresenteerd tijdens een webinar. Hoe kun jij het 
protocol binnen je afdeling implementeren? Wat behelst het protocol? En wie waren betrokken bij de ontwikkeling?

achter het nieuws

Lees hier het uitgebreide 
 protocol:
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Start fysiotherapie 

Binnen 24 uur na het herseninfarct of de hersenbloeding

Alvorens te starten

Indien van toepassing navragen bij neuroloog of physician assistant of er redenen zijn om de 

patiënt niet < 24 uur na het ontstaan uit bed te mobiliseren 

Behandelprotocol Fysiotherapie
bij patiënten met een herseninfarct of hersenbloeding op de ziekenhuis stroke unit

SAMENVATTING

(Relatieve) contra-indicatie(s) 

 type CVA intracerebrale bloeding (ICB)

 hartfrequentie < 40 en > 130 bpm

  bloeddruk: mean arterial pressure (MAP)  

< 60 mmHg en > 110 mmHg en 

nicardipinepomp

 saturatie ≤ 90%

 ademhalingsfrequentie > 40 p/min

 temperatuur ≥ 38,5 °C of ≤ 36 °C

  ernst van de uitvalsverschijnselen:  

NIHSS-score ≥ 16

 intracraniële druk (ICP) ≥ 20 cmH
2
O

  aanwezigheid van externe lumbale drain 

(ELD) of externe ventriculaire drain (EVD)

  chirurgische contra-indicaties (o.a. 

instabiele fracturen, botlap uit zonder 

aanwezige gipshelm) 

Gegevensverzameling

•  locatie; primair/recidief datum en moment 

van ontstaan

•  intraveneuze trombolyse (IVT),  

intra-arteriële trombectomie (IAT)

• NIHSS-score

• slikfunctie, taal- en de spraakstoornissen

• handelen / cognitief functioneren

• bevindingen multidisciplinair team

Anamnese/heteroanamnese

• moment en wijze van ontstaan

• beloop van de klachten

• functionele status

•  verschijnselen die kunnen wijzen op 

gecompliceerd beloop

•  contextuele factoren (persoonlijke factoren 

en externe factoren, inclusief pre-existent 

functioneren en comorbiditeit) 

Klinische observatie

• bewustzijnsniveau/aandacht 

• links-rechtsvoorkeur aandacht

• standsverandering hoofd

•  links-rechts-asymmetrie gelaat en 

lichaamshouding

• ademhalingspatroon en -stoornissen

• oogstand en -volgbewegingen

•  diepe veneuze trombose (DVT) / 

kleurverandering(en) benen

• zwelling(en)

• (onwillekeurige) spiertrekkingen

• pijn

Subjectieve parameters

 heftig transpireren

 misselijkheid en duizeligheid

 afwijkende gelaatskleur

 (hoofd)pijn

 sterke vermoeidheid

  onwillekeurige trekkingen of 

spierbewegingen

 na acute verwardheid of delier
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Lichamelijk onderzoek  

  beoordeel kracht, bewegingssynergieën, bewegingsrange, spiertonus en bewegingscoördinatie, 

somatosensoriek, visuele en perceptuele aandachtstoornissen

  meet transfers, zitten, staan, lopen en arm-handvaardigheid om zicht te krijgen op de basale  

ADL-vaardigheden

  meet stoornissen in functie en activiteiten (NIHSS-score): basis ADL-vaardigheden (BI); zit- en 

stabalans (BBS); arm-handvaardigheid (FAT); selectiviteit in bewegingsaansturing (FMA, onderdeel 

vingerextensie); classificatie zelfstandigheid lopen (FAC); spierkracht arm en been (MI); comfortabele 

(FAC > 3) loopsnelheid (10MLT)

Opstellen behandelplan  

Op basis van de hulpvraag van de patiënt in combinatie met de fysiotherapeutische analyse

Behandeling

mobilisatie uit 

bed < 24 uur 

•  De duur is afhankelijk van de ernst en uitgebreidheid van de klinische 

verschijnselen

• NIHSS ≥ 16: maximaal 5 tot 10 minuten, minimaal 5 tot 6 keer per dag

• overige patiënten: op geleide van het klinisch beeld

doordeweekse 

dagen

•  als BI < 19  laat de patiënt 40–60 min/dag motorische vaardigheden oefenen 

(taakspecifiek) onder begeleiding van een paramedicus*

•  verdeel de behandelmomenten per dag/week in overleg met verpleeg-

kundigen/betrokken paramedici

•  instrueer patiënt/naasten over (huiswerk)oefeningen: op papier, e-health of 

online oefenapplicaties

•  leg neurologische en functionele verbetering vast met de meetinstrumenten 

waarlangs men het geleerde wil gaan monitoren

* De belastbaarheid van de patiënt is leidend voor de frequentie en duur van de sessies.

in het 

weekend  

en op 

feestdagen

Zie toe op: 

•  afname van de tests die nodig zijn voor het prognosticeren van het functionele 

herstel op de daarvoor bepaalde momenten

•  vroegtijdige mobilisatie uit bed < 24 uur na het herseninfarct of de  

hersenbloeding bij patiënten zonder contra-indicatie voor mobilisatie

•  gelegenheid om te oefenen voor patiënten met ADL-beperkingen, rekening 

houdend met de geformuleerde behandeldoelstellingen

Ontslag/randvoorwaarden  

  adviseer op basis van de functionele prognose en treed initiërend op bij het geven van een vervolg  

aan de fysiotherapeutische behandeling na ontslag

  ontslag naar de thuissituatie afhankelijk van zelfstandig functioneren, persoonlijke en  

omgevingsfactoren (patiëntsysteem)

Zie voor het vaststellen van de functionele prognose het volledige behandelprotocol (kngf.nl/kennisplatform)
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