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

Testen van de interventie in de praktijk 
De in ACTS ontwikkelde interventie bestaat uit een toolbox en een accelorometer. Deze toolbox bevat een aantal 
instrumenten die de fysio- en oefentherapeuten helpen met het coachen van de patiënt, bijvoorbeeld voor het 
formuleren van waardevolle doelen die de persoon wil behalen en de mogelijke stappen om dit doel ook daadwerkelijk 
te bereiken of voor het bespreken van de omgeving van de persoon met een beroerte, zijn thuissituatie en dagritme. De 
patiënten met CVA dragen de accelerometer die meet hoeveel de patiënt daadwerkelijk beweegt. De patiënt kan ook 
zelf zien hoeveel hij die dag heeft bewogen op een soort digitaal fotolijstje. Het aantal te maken stappen kan vooraf 
door de therapeut worden ingesteld. Met de hulpmiddelen uit de toolbox kunnen de doelen voor de patiënt worden 
gesteld, de accelerometer is vervolgens bedoeld om te kijken of de doelen worden bereikt. 
Beide onderdelen van de interventie zijn getest in de praktijk. Het doel van deze test is om te kijken of therapeuten en 
patiënten de ontwikkelde interventie daadwerkelijk willen gebruiken. Twintig mensen met CVA hebben gedurende 6 
weken de accelerometer gedragen. Met behulp van een serie meetinstrumenten is gekeken of de interventie ook effect 
heeft gehad op de  loopcapaciteit (6 MWT), vermoeidheid, mentale gezondheid, angst om te vallen en kwaliteit van 
leven van de patiënt.  
 

Effectmetingen 
Om het effect te bepalen zijn de bovengenoemde variabelen van de 20 deelnemers aan het onderzoek gemeten 
voorgaand aan de behandeling, en vervolgens na de 6 weken met interventie. Een derde meting wordt na 3 maanden 
gedaan. De laatste metingen hiervoor staan gepland in februari 2019. Vervolgens worden de uitkomsten geanalyseerd. 
Uit de eerste resultaten (preliminary data) blijkt dat sommige patiënten gedurende de 6 weken iets meer zijn gaan 
lopen. Het gemiddelde aantal stappen dat dagelijks gezet werd in de onderzoeksgroep is conform eerdere onderzoeken 
(3000 stappen/dag). Hieronder een overzicht van het gemiddelde aantal stappen per deelnemer per week. Hierbij is de 
gestippelde lijn weer het gemiddelde van alle deelnemers. 

 

 
 

  ACTS Nieuwsbrief 
 Januari 2019 

ACTS ACTIVE AFTER STROKE 



 

Laura Gilhuis 
Laura Gilhuis is voor het ACTS project aangetrokken om de deelnemende 
therapeuten te interviewen. 
Zij is als student-onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Leefstijl en Gezondheid. 
Laura heeft met heel veel plezier de betrokken therapeuten geïnterviewd. Laura is 
zelf psychosomatisch fysiotherapeut en werkt in een CVA netwerk in Rotterdam. 
 

Ervaringen van de therapeuten 
Voor het studie worden zowel de therapeuten als de patiënten geïnterviewd over 
het gebruik van de ontwikkelde interventie in de praktijk. In deze interviews wordt 
gericht gevraagd naar de ervaringen met de accelerometer en met de inzet van de 
toolbox. Een belangrijk vraag is of toolbox geschikt voor gebruik bij CVA patiënten. 
Uit de eerste reacties blijkt dat de therapeuten erg enthousiast zijn over de toolbox, zij kunnen hiermee in de 
gesprekken met de patiënt meer verdieping maken.  
Om te kunnen onderzoeken hoe de verschillende onderdelen zijn gebruikt, hebben zij bijgehouden wat ze hebben 
gebruikt en in welke situaties. Dit  wordt bij de analyses verder uitgewerkt. Binnenkort worden deze klappers 
verzameld, zodat die data kunnen worden verwerkt.  
 

Ervaringen van de patiënten 
Tim Blatter heeft op dit moment 10 mensen met een beroerte geïnterviewd. Dit was een open-interview waarbij de 
deelnemers hun ervaringen konden delen betreft de sensoren, de therapie en het onderzoek in het algemeen. Over het 
algemeen waren de meeste deelnemers erg positief over het onderzoek en de interventies van de therapeuten. Ook  
vonden de meesten het leuk dat ze dagelijks konden zien hoeveel stappen ze gezet hadden. Door een flink aantal 
kinderziektes in het nieuwe meetsysteem waren er in het begin redelijk wat opstart problemen, dit werd ook 
opgemerkt door de patiënten. Gedurende het onderzoek werden de systemen stabieler en hadden minder mensen last 
van de technische problemen. 
Een aantal mensen wilde niet meedoen aan het onderzoek, omdat zij de accelerometer niet wilden dragen. Ze dachten 
bijvoorbeeld dat ze niet buiten zouden kunnen met de accelerometer om, of dat ze voortdurend worden gevolgd. Ook 
het dragen van de riem met de meter erin werd als lastig ervaren. Hieruit hebben we geleerd een goede instructie een 
eerste vereiste is. De meeste deelnemers vinden het wel fijn om feedback te krijgen, middels het digitale fotolijstje, 
alhoewel een deelnemer dit juist absoluut niet wilde, hij heeft het schermpje daarom ver uit het zicht neergezet. 
 

Shuttle test 
Voor  het meten van het effect van training is de veldtest ontwikkeld, een variant op de bestaande shuttle run test. 
Deze test lijkt heel geschikt om ook toe te passen in de zorg, hij is goedkoop en makkelijk uit te voeren  Wel blijkt dat de 
echt langzame lopers niet in staat zijn deze test te doen omdat zij onvoldoende snel kunnen lopen om de eerste shuttle 
te halen.  
Harriet doet nog de laatste analyses, maar het blijkt dat de patiënten in de Hoogstraat die vrijwel uitgerevalideerd zijn 
een significant betere (hogere) Motricity Index score hadden en significant verder konden lopen. De Motricity score 
blijkt belangrijk bij te dragen aan hoeveel shuttles iemand kan lopen (hoe hoger, hoe verder). Dat wordt bevestigd door 
de patiënten die vrijwel allemaal aangaven te stoppen met de test door motorische problemen. Het lijkt erop dat de 
test wel het maximale loopvermogen van patiënten na CVA meet, maar geen test is van het cardiopulmonale vermogen. 
Waar sommigen patiënten hun maximale cardiopulmonaire vermogen bereikten  (VO2max ), waren er ook een aantal 
patiënten die onder hun eerste ventilatoire drempel bleven. Dat is de drempel waarbij mensen iets sneller gaan 
ademhalen.  
Het artikel over de toepassing van de shuttle test is vrijwel klaar en zal het worden aangeboden aan een Engelstalig 
tijdschrift. 
 

Eindresultaat 
Uit de voorlopige resultaten het ACTS project kunnen we concluderen dat ontwikkelde toolbox een belangrijke 
toevoeging biedt voor de behandeling van mensen met een beroerte, maar dat deze eigenlijk voor alle patiënten kan 
worden ingezet. 
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We hebben uit het onderzoek wel al geleerd dat scholing voor therapeuten noodzakelijk is. Ook voor de patiënten is 
een goede uitleg nodig. De toolbox, in combinatie met de gedragslenzen die aan de interventie ten grondslag liggen,  
moet ook zeker een plek  in de opleiding fysiotherapie en oefentherapie krijgen.  
De documenten van de toolbox komen binnenkort op de website beschikbaar. 
 

Aankondiging sessiemiddag 
Ter afsluiting van het ACTS project wordt een middag  georganiseerd met verschillende interactieve sessies met name 
voor de deelnemende therapeuten. Het doel hiervan is reflectie op het onderzoek én een aanzet voor een vervolg op 
ACTS, om tot een goede vraagarticulatie te komen. 
Datum: Woensdag 6 maart 2019 van 13-17 uur  
Locatie: Heidelberglaan 7, Utrecht de Uithof. 

 
Posterpresentatie  
Tijdens het  symposium 'CVA in Perspectief’ van het Kennisnetwerk CVA op 30 november 2018 in Utrecht heeft Harriet 
Wittink twee posterpresentaties gegeven, één over het co-design proces en de ontwikkeling van de toolbox en één over 
de Shuttle Test.  
Wittink, H., van de Lugt, R., Blatter, T., Uythoven, C., Renes, R.J. (2018). Ontwerp van een gedragsmatige interventie 
voor het verhogen van fysieke activiteit voor mensen na beroerte. 
Wittink H., Blatter, T., Outermans, J., Volkers, M.,  Verschuren, O. (2018).  Reproduceerbaarheid en validiteit van de 
Shuttle Test voor mensen na beroerte. 
 

Promoties 
Op 14 juni 2018 is Jacqueline Outermans  gepromoveerd op haar 
onderzoek naar de loopactiviteiten van mensen na een beroerte, 
uitgevoerd in het SUSTAIN project: Investigating and Stimulating 
Walking Activity after Stroke. 
Veel mensen, die een beroerte overleven, ervaren 
lichamelijke gevolgen zoals een verminderde vaardigheid om 
te lopen. De centrale vraag van het onderzoek van Jacqueline 
was: Hoe komt het dat thuiswonende patiënten na revalidatie 
minder goed gaan lopen en hoe kunnen wij dit voorkomen? 
Onderzocht is onder meer of een fysiotherapeutische interventie, die erop gericht is om het lopen na een 
beroerte te verbeteren en te behouden, effectief blijft als mensen terugkeren in hun eigen leefomgeving. Het 
onderzoek heeft onder andere geresulteerd in een aantal praktische adviezen aan professionals over de zorg voor 
mensen na een beroerte. 
Aan het onderzoek werkten mee: Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht ( UMCU), VU Amsterdam, 
Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Revant Revalidatiecentrum Breda, KU Leuven en University of Maryland in 
Baltimore, TNO, het HU lectoraat Microsysteemtechnologie, plus een groot aantal fysiotherapiepraktijken in de 
regio Utrecht. 
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