
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij ontvangt u de tweede Nieuwsbrief van het onderzoeksproject ACTS. Het doel van het ACTS onderzoek is  
fysiotherapeuten handvatten te bieden patiënten na een beroerte actief te krijgen en te houden. Hiervoor wordt een 
interventie ontwikkeld, gericht op het (langdurig) bevorderen van een fysiek actieve leefstijl. Deze interventie wordt 
vervolgens getest in een pilotstudie. 
 

Ontwikkeling veldtest 
Om aerobe capaciteit van de mensen met een beroerte gedurende de inzet van de interventie te kunnen meten in de 
fysiotherapiepraktijken is een veldtest ontwikkeld. Het is een variant op de bestaande shuttle run test. Om de 
betrouwbaarheid van deze nieuwe test te bepalen is hij bij 26 proefpersonen twee keer afgenomen, met 7 dagen tussen 
de eerste en tweede meting. Gedurende de test is zuurstof opname en kooldioxide afstoot gemeten met een 
gekalibreerde Cortex Metamax B3 (draagbaar mobiele metabool apparaat).  De resultaten geven aan dat de veldtest 
voldoende betrouwbaar is  en in de pilotstudie gebruikt kan worden. 
 

Ontwikkeling van de interventie 
Voor de ontwikkeling van een interventie om een fysiek actieve leefstijl van mensen met een beroerte te bevorderen is  
drie co-design sessies met de betrokken zorgprofessionals,  vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging en 
verschillende ontwerpers. De interventie is gericht op de verandering van het beweeggedrag en is zowel bedoeld voor de 
mensen met CVA om hen tot een actievere leefstijl te 
stimuleren, als voor de fysio- en oefentherapeut om 
hen hierin te kunnen coachen. Ook de mantelzorgers 
zijn bij de interventie betrokken. Het resultaat is een 
gedragsveranderings- toolbox. Deze toolbox bevat een 
aantal instrumenten die de fysio- en oefentherapeuten 
helpen met het coachen van de patiënt. Dit betreft 
onder andere het formuleren van waardevolle doelen 
die de persoon wil behalen en de mogelijke stappen om 
dit doel ook daadwerkelijk te bereiken. Zo’n doel kan 
bijvoorbeeld zijn om een strandwandeling te maken. 
Ook voor het bespreken van bijvoorbeeld de omgeving 
van de persoon met een beroerte, zijn thuissituatie en  
dagritme zijn hulpmiddelen in de toolbox opgenomen.  
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Accelerometer 
De accelerometer maakt onderdeel uit van de interventie. Deze is in het kader van het SUSTAIN project ontwikkeld voor 
mensen met een beroerte. De accelerometer geeft aan hoeveel de patiënt daadwerkelijk heeft bewogen. Deze gegevens 
worden voor de patiënt weergegeven op een soort digitaal fotolijstje. De getoonde foto is gekoppeld aan een van de 
waardevolle doelen van de patiënt. De foto wordt naarmate de patiënt meer heeft bewogen beter zichtbaar. Via een 
website kan de therapeut de activiteiten van de patiënt zien. Deze gegevens kan hij gebruiken voor de verdere 
behandelingen. 
 

 
 

Scholing 
Op 10 januari zijn alle deelnemende oefen- en fysiotherapeuten geschoold. Eerst kregen zijn uitleg over de veldtest en is 
deze gezamenlijk geoefend. Tijdens het tweede gedeelte werden de achterliggende principes van de interventie 
besproken. Aan bod kwamen het formuleren van waardevolle doelen samen met de patiënt en het toepassen van de 
gedragslenzen bij de coaching. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Testen van de bruikbaarheid van de interventie in een pilot studie 
De pilot gaat vanaf maart 2018 van start. In deze studie wordt getest of de interventie haalbaar is voor patiënten, hun 
mantelzorgers en therapeuten. Hiervoor zullen ongeveer 40 mensen gedurende vier maanden worden ondersteund in de 
verbetering van hun leefstijl zowel met behulp van de toolbox als de accelorometer. Afhankelijk van de uitkomsten van 
deze test kunnen de instrumenten worden aangepast. In een vervolgstudie kunnen de effecten nader worden gemeten. 

 
Promoties 
Op 31 oktober 2017 is Michiel Punt gepromoveerd op zijn onderzoek naar de voorspelbaarheid van het valrisico na 
een beroerte. De titel van zijn proefschrift luidt Predicting falls after stroke.  De boven beschreven accelorometer is 
een van de resultaten van het onderzoek van Michiel. 
Een van de andere onderzoekers van het ACTS project, Jacqueline Outermans, promoveert op 14 juni 2018 op haar 
onderzoek naar de loopactiviteiten van mensen na een beroerte, uitgevoerd in het SUSTAIN project: Investigating 
and Stimulating Walking Activity after Stroke. 
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