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1. Inleiding 
Binnen de stichting De Waalboog is de laatste 20 jaar een methode ontwikkeld voor een zo evidence 
based mogelijke revalidatie van het opstaan, lopen en gaan zitten voor verpleeghuisbewoners, 
eventueel vervolgd met een valpreventietraining, toegesneden op kwetsbare ouderen. Gedurende 
deze periode hebben wij, fysiotherapeuten van De Waalboog, op verschillende momenten 
gepubliceerd over onze de bevindingen. We hebben verslag gedaan van de effectiviteit van onze 
interventies en op onze doelgroep toegespitste klinimetrie ontwikkeld. Daarnaast hebben we een op 
onze doelgroep toegespitst valpreventieparcours ontwikkeld. Deze is op effectiviteit getoetst en 
hierover is gepubliceerd. Verder hebben we gekeken naar de gevolgen en risico’s na het stoppen van 
een behandeling. Dit alles heeft geleid tot een samenhangende aanpak van looprevalidatie en 
valpreventie voor kwetsbare ouderen. 
 
Onze werkwijze is erop gebaseerd gericht om grondmotorische voorwaarden (waarvan kracht binnen 
onze doelgroep de belangrijkste is) te herstellen. Uit onze ervaring en uit onze effectstudies blijkt dat 
75-80% van de ouderen, die motorisch nog niet zelfstandig zijn bij de aanvang van de training, 
klinisch relevant beter gaat functioneren. 
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2. Het belang van krachttraining 
De basis onder ons model wordt gevormd door onze overtuiging en, door evidence ondersteunde, 
visie dat te beperkte spierkracht bij kwetsbare ouderen de meest belemmerende factor is voor 
zelfstandig en veilig lopen. Onder lopen verstaan we ook het opstaan en gaan zitten. Er is uitgebreide 
evidence dat het hebben van weinig spierkracht in de onderste extremiteiten samenhangt met een 
beperkte, nog niet zelfstandig uit te voeren loopfunctie. Het gebrek aan spierkracht lijkt de meest 
beperkende factor te zijn. Gezonde thuiswonende fitte ouderen hebben gemiddeld nog maar de helft 
van de spierkracht vergeleken met toen zij in de kracht van hun leven waren (tussen 20 en 40 jaar) 
(1, 2). Voor motorisch laag functionerende kwetsbare ouderen is deze situatie nog slechter, zij 
hebben ongeveer 30% minder kracht dan hun fittere leeftijdgenoten (3). De ouderen die opgenomen 
worden in het verpleeghuis, scoren ten aanzien van de aanwezige beenspierkracht weer beduidend 
lager (eigen niet gepubliceerde data). In de literatuur worden tal van problemen gekoppeld aan het 
hebben van (te) weinig kracht zoals vallen en valrisico (4-11), kunnen opstaan uit een stoel (12, 13), 
kunnen lopen en loopsnelheid (8, 14-18), ADL zelfstandigheid (10, 19), niveau van functioneren en 
pijn bij gevorderde knie-arthrose (20, 21) of pijn na heupoperaties (22, 23) etc. Het hebben van 
weinig kracht wordt tegenwoordig gezien als één van de grootste problemen bij kwetsbare ouderen 
en wordt gerekend tot de Geriatric Giants.(24-27) 
 
Binnen het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model worden de m. Quadriceps, de m Glutei 
medius en minimus en de Tibialis Anterior op kracht getraind in verband met hun rol bij het opstaan, 
lopen en gaan zitten en in verband met hun functie bij evenwicht en balans.  
 
Rol van kracht in een functie, drempelwaarden voor een functie 
In de vorige paragraaf is verteld dat de omvang van de kracht significant correleert met functies. Het 
is echter wel informatief om te kijken naar de vorm van deze correlatie. David Buchner heeft daar 
verhelderend onderzoek naar gedaan (17). De kern van zijn conclusie is zichtbaar in afbeelding 1.  
 

 

Afbeelding 1: Grafische relatie tussen functie (loopsnelheid) en beenspierkracht (17). 

 
Afbeelding 1 laat zien dat de relatie tussen kracht en functie niet, zoals door Buchner verwacht, kan 
worden weergeven met een rechte lijn (gearceerde lijn), maar dat deze relatie een stuk complexer is 
en beter door een curvi-lineaire lijn kan worden getypeerd. Het verloop van deze lijn maakt een 
aantal zaken duidelijk. Als eerste, er is een zone (A-zone) waarbij ouderen zoveel kracht hebben dat 
(verdere) krachttraining niet meer heel effectief lijkt te zijn. In deze zone is functionele training meer 
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geïndiceerd (28). Als tweede is er, links in de grafiek, een zone (C-zone) waarbij er zo weinig kracht is 
dat er nog geen functie mogelijk is. Bij het passeren van een bepaald krachtsniveau (de 
drempelwaarde voor een functie, op de overgang tussen de C- en B-zone) blijkt er wel voldoende 
kracht te zijn voor een functie. In zone B verbetert de functie bij het toenemen van de kracht. Een 
bepaalde krachtstoename (de ruimte tussen de rode lijnen) hangt in het begin samen met een 
relatief grote functionele winst. Als we verder naar rechts gaan, in de B-zone, neemt de functionele 
winst af om uiteindelijk uit te komen in het plafond van de C-zone. Omdat, zoals eerder gezegd, 
verpleeghuisbewoners enorm weinig kracht hebben zitten zij voornamelijk in de C- en B-zone en 
waarschijnlijk dan ook nog het linker deel van zone B. Veel onderzoekers raden dan ook aan om juist 
in deze groep primair aan verbetering van kracht te werken. (29-31) 
 
 

3.  Functionele versus geïsoleerde krachttraining 
In het Waalboog Model wordt voornamelijk getraind met vormen van geïsoleerde spierkrachttraining 
met behulp van aangepaste fitness-achtige apparatuur. De aanpassingen in onze apparatuur zitten 
voornamelijk in de omvang van de gewichtenblokken van de verschillende pulley’s en 
abductietrainers. We hebben deze ongeveer op een niveau van 50% van de normale fitness-units 
laten uitvoeren waarbij ook de afzonderlijke gewichten lichter zijn, waardoor de trainingslast met 
kleine stappen kan worden verhoogd. Desgewenst kan met losse opleggewichten worden gewerkt 
zodat we de oefenlast in kleine stapjes kunnen laten toenemen om de toename van oefenlast nog 
beter te kunnen volgen. Met onze keuze voor geïsoleerde krachttraining wijken wij af van hetgeen 
dat gangbaar is in Nederland. De keuze ligt echter nogal voor de hand. De Morree is in zijn standaard 
werk ‘Dynamiek van het menselijk bindweefsel’ glashelder over dit onderwerp: “Het is onmogelijk 
functioneel te trainen bij mensen die nog geen volwaardig belastbare functie hebben”. (32) De keuze 
om dan geïsoleerd te trainen lijkt logisch bij de motorisch laag functionerende kwetsbare 
doelgroep(zonder belastbare functie). Immers, voor veel (onderdelen van) functies is maximale 
kracht (Medical Research Council 5, MRC 5) noodzakelijk. Als mensen geen spierkracht op het niveau 
van MRC 5 hebben, zijn ze geno 
 odzaakt om te compenseren. Als je functioneel traint, train je daarmee (voornamelijk) 
compensatiemechanismen. Dat is net wat je niet wil. Functionele training is daarmee onvoldoende 
gelokaliseerd in de spiergroepen die getraind moeten worden. Daarnaast is het met functionele 
training bij deze doelgroep onmogelijk om voor de gewenste trainingsintensiteit te zorgen in de 
verzwakte spiergroepen.  
 
Trainingsparameters, functionele winst 
De parameters voor de spierkrachttraining zijn op basis van een literatuuronderzoek voor het eerst 
geformuleerd door Maria Fiatarone (33) en nadien ook in richtlijnen en reviews steeds bevestigd. 
(34, 35)  Fiatarone zag dat de meeste toename van kracht ontstond als er getraind werd met een 8-
10 repeated maximum (RM) last, als er drie series werden uitgevoerd per oefenmoment en er drie 
oefenmomenten per week waren met 48 uur ertussen. De oefenlast wordt binnen het Waalboog 
Looprevalidatie en Valpreventie Model via de trial and error methode bepaald en niet via de 
werkwijze volgens Holten, waarbij de oefenlast wordt bepaald door 80% te nemen van de maximale 
kracht (1RM).  Wij hebben twijfels of deze berekening tot een correcte oefenlast leidt. In de 
literatuur bestaat al twijfel over de correctheid van de Holten-methode bij sporters (36) en eigen 
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onderzoek toont een zelfde twijfel aan bij de kwetsbare doelgroep. (37) Om de problemen van de 
Holten-methode te voorkomen heeft het fysiotherapieteam steeds met de trial and error methode 
gewerkt. We hebben de betrouwbaarheid van de trial and error methode onderzocht voor de korte 
heupabductoren en vonden een uitstekende betrouwbaarheid. (38) 
 
Geïsoleerde spierkrachttraining is, op deze manier uitgevoerd, enorm effectief. In de literatuur en in 
eigen onderzoek worden krachttoenames gevonden van 130-170% (een meer dan verdubbeling) na 
een trainingsperiode van 5-8 weken. (33, 39-41) Omdat deze krachtstoename door de goede 
lokalisatie van de geïsoleerde krachttraining ook werkelijk optreedt in de gewenste spiergroepen, 
vertaalt deze krachtstoename zich ook in een betere functie. Eigen onderzoek laat zien dat tussen de 
75 en 80% van de verpleeghuisbewoners, die niet zelfstandig konden opstaan, lopen of gaan zitten 
bij aanvang van de revalidatieperiode, statistisch significant en klinisch relevant hun functioneren 
verbeteren. (41) Frappant is dat ouderen zelf automatisch andere coördinatiepatronen kiezen die 
gebruik maken van de toegenomen kracht. Het lijkt daarmee ook om deze reden niet wenselijk om 
veel tijd te besteden aan vormen van functionele training en zeker niet bij kwetsbare ouderen met 
een (te) laag krachtniveau aan begin van de training. 
 
De functionele veranderingen worden binnen ons model vastgelegd met het Functioneel 
Mobiliteitsprofiel (FMP). Het FMP wordt bij ieder oefenmoment geregistreerd en meet de 
zelfstandigheid en veiligheid van het opstaan, lopen en gaan zitten. Meer informatie over het FMP is 
te vinden in hoofdstuk 12 over toegepaste klinimetrie. 
 
Geen training gericht op coördinatie 
Binnen het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model wordt maar zeer beperkt op 
coördinatie getraind. Wij gaan uit van de visie dat cliënten op basis van de aanwezige voorwaarden 
voor motoriek en rekening houdend met hun motorische beperkingen, de meest optimale 
coördinatie kiezen. Voor dit uitgangspunt zijn in de literatuur meerdere aanwijzingen te vinden. (42, 
43) Er bestaat daarmee in onze ogen geen ‘foute’ coördinatie, maar wel een pragmatische 
coördinatieve oplossing voor een motorisch probleem waarbij de cliënt gebruik probeert te maken 
van wel aanwezige voorwaarden voor motoriek. Het aldus gekozen coördinatiepatroon zal nog niet 
altijd succesvol zijn (bijvoorbeeld door nog onvoldoende spierkracht). Door zorgvuldige observatie 
(eventueel met behulp van videoanalyse), kan de fysiotherapeut vaststellen waar de beperking zit in 
het door de cliënt gekozen coördinatiepatroon. Vaak zal in deze doelgroep de beperking een 
krachtsprobleem blijken te zijn. Het versterken van de bijbehorende spier(groep) lijkt dan voor de 
hand te liggen.  
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4.  Waalboog Model voor Looprevalidatie en Valpreventie  
Het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model wordt schematisch weergegeven in 
onderstaande afbeelding:  

 

Opstaan Lopen Draaien en gaan zitten 

Tijdens opstaan: 
Door de knieën zakken 
en terug in de stoel: 
q-ceps 
Achterwaarts terug 
in de stoel: tib ant 

Trendelenburg/ 
duchenne : abductoren 
Door de knieën zak- 
ken tijdens standfase: 
q-ceps 

Ongecontroleerd gaan 
zitten: q-ceps of tib ant. 
Trendelenburg/ 
duchenne : abductoren 

Minder steun loophulpmiddel 

 
Valpreventieparcours 

Frequent progressief trainen in flexibele complexe omgeving 
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Afbeelding 2: Waalboog Model voor Looprevalidatie en Valpreventie 

 
Het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model wordt in de onderstaande paragrafen verder 
toegelicht. 
 
 

5.  Problemen met het opstaan 
Als het opstaan niet lukt, spelen bij kwetsbare ouderen twee verschillende problemen een rol. Als 
eerste opstaan bij te weinig quadricepskracht, waarbij de cliënt probeert op te staan, maar met de 
billen terug op de zitting van de stoel terecht komt. De cliënt zal dat proberen te compenseren door 
zich op te drukken met de armen, maar dat is vaak onvoldoende, omdat ook de kracht in de armen 
beperkt is. Dit opstaprobleem wordt veroorzaakt door problemen met het omhoog verplaatsen van 
het lichaamszwaartepunt. Het tweede probleem is wat lastiger te onderscheiden omdat het minder 
vaak voorkomt en in zijn uitingsvorm vrij sterk lijkt op het voorgaande opstaprobleem en daardoor 
frequent wordt gemist. Deze groep is in staat om met de billen los van de zitting te komen, maar het 
lichaamszwaartepunt onvoldoende naar voren te verplaatsen tijdens (de beginfase van) het opstaan, 
waardoor men met de romp achterwaarts in de stoel terugvalt. In dit laatste geval ligt volgens ons de 
oorzaak in een insufficiënte Tibialis Anterior.  
 
Beide spieren, de m. Quadriceps en m. Tibialis Anterior zijn uitstekend geïsoleerd te trainen. Bij de 
quadriceps wordt er gebruik gemaakt van een leg-extension apparaat (zie afbeelding 3). Binnen de 
Waalboog wordt er geen gebruik gemaakt van losse enkelgewichten omdat deze een volledige 
andere krachtsopbouw laten zien in de Quadriceps dan bij het normale opstaan nodig is. 
 
 



 

Het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model, april 2019 

 

 Bij losse enkelgewichten (enkelmanchetten) is bij de eerste graden kniestrekking vanuit een hoek 
van 90 graden flexie de gevraagde kracht van de quadriceps ongeveer 0, terwijl in een hoek van 90 
graden bij het opstaan juist maximale kracht wordt gevraagd. Bij losse gewichten wordt de maximale 
last voor de quadriceps pas bereikt bij volledige strekking, terwijl in deze kniehoek op het einde van 
de opstabeweging de gevraagde activiteit van de quadriceps juist relatief laag is (zie afbeelding 4).  
 

 
Afbeelding 3: Quadricepskrachttraining met pulley 

 

 
Afbeelding 4: Verloop omvang quadricepskracht bij verschillende kniehoeken tijdens strekken knie bij verschillende 
activiteiten. Groen: raming verloop feitelijke kracht bij opstaan, blauw: verloop quadricepskracht bij pulleygebruik en rood, 
verloop quadricepskracht bij gebruik enkelmanchetten.  

 
Bij de Tibialistraining wordt gebruik gemaakt van de aanpak van Ribeiro (44) met behulp van een 
daarvoor door ons ontwikkeld Tibialis Anterior Trainingsbankje (afbeelding 5). Bij de Tibialistraining 
wordt gebruik gemaakt van elastische banden (Therabanden). In de literatuur zijn de resultaten van 
trainen met Therabanden minder positief dan trainen met pulleygewichten. Vaak wordt dit verklaard 
doordat door de variabele rek van de banden er mogelijk toch met een onvoldoende intensiteit 
wordt getraind. Ribeiro heeft dit grotendeels opgelost door te werken met een voorrek van 25%. In 
zijn onderzoek wordt een redelijke krachtswinst geboekt in zowel de Tibialis Anterior als de 
Gastrocnemicus (+50%), met een forse toename van de balans. Tijdens de Tibialistraining werken we 
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met banden van een afgesproken standaardlengte waarbij de wenselijkheid van de 25% voorrek in 
de maatvoering van de Tibialis Anterior Trainingsbank is ingebouwd. Zo voorkomen we een 
onvoldoende intensieve (underloaded) trainingsbelasting. Ondanks dat we hier zelf nog geen 
onderzoek naar hebben gedaan, hebben we wel de ervaring dat door de versterking van de Tibialis 
Anterior de voorwaartse lichaamszwaartepuntverplaatsing tijdens opstaan verbetert en het gaan 
zitten meer gecontroleerd verloopt. De Tibialis Anterior heeft ook een rol bij de kwaliteit van de 
enkelstrategie bij het handhaven van de staande balans bij ouderen. (45) De Tibialis Anterior wordt in 
ons model ook getraind om binnen de enkelstrategie de achterwaartse balans te verbeteren. Ook de 
Tibialis Anterior wordt getraind volgens de besproken 10RM opbouw. 
 

 
Afbeelding 5: Krachttraining voor de mm. Tibialis Anterior. De lengte van de elastische band is gestandaardiseerd, waardoor 
op het trainingsbankje bij het aanbrengen van de band om de voorvoet meteen de gewenste 25% voorrek ontstaat. 

 
6.  Problemen met lopen 
Zeker in verband met het uitgebreide krachtsverlies in onze doelgroep, zien wij dat ouderen die weer 
zelfstandig kunnen gaan staan door de toegenomen quadricepskracht, op het moment dat zij gaan 
lopen, al dan niet met een loophulpmiddel, soms nog problemen met hun heupstabiliteit hebben en 
een looppatroon volgens Trendelenburg of Duchenne vertonen. Dergelijke problemen met de actieve 
gewrichtsstabiliteit rond de heup leidt tot een onveiliger looppatroon en hangt samen met de kracht 
van de korte heupabductoren. (46, 47) Binnen het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model 
wordt de kracht van heupabductoren getraind met behulp van een abductiekrachttrainer volgens 
een 10RM opbouw (zie afbeelding 6). Volgens het protocol voor de abductietrainer wordt in een zo 
ver mogelijk (nog wel comfortabele) onderuitgezakte houding getraind waardoor de korte 
abductoren (mm Gluteus Medius en Minimus) meer in hun functionele werkingshoek komen te 
liggen en optimaal worden belast. 
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Afbeelding 6: Abductietrainer  

 
De uitgangshouding wordt per cliënt vastgelegd door, na een voldoende onderuitgezakte houding te 
hebben aangenomen, de positie van de weerstandsrollen in cm (of standen, afhankelijk van het 
model abductietrainer) te registreren. De weerstandsrollen worden geplaatst net proximaal van de  
laterale femurcondylen. Daarnaast wordt de omvang van de abductiehoek tijdens training 
gestandaardiseerd waarbij de oefenrange tussen de 0 en circa 20 graden abductie hoort te vallen. 
Verdere standaardisatie van de oefenbewegingsuitslag wordt bereikt door een spreidlatje te kiezen 
van een lengte die leidt tot de gewenste bewegingsuitslag (tussen de 0 en 20 graden abductie). Bij 
volgende behandelingen bieden de vastgelegde positie van de weerstandrollen en de lengte van het 
spreidlatje de garantie dat de oefeningen in dezelfde (optimale) houding en met dezelfde optimale 
bewegingsrange worden uitgevoerd. Bij de abductiekrachttraining wordt de beweging symmetrisch 
uitgevoerd. Omdat er soms grote krachtsverschillen zijn tussen linker en rechter kant en in 
tegenstelling tot de quadricepskrachttraining gewicht niet per been kan worden ingesteld wordt bij 
oefenlastbepaling voornamelijk gekeken naar een correcte uitvoering bij de verzwakte zijde, vaak is 
dat de kant waar artrose is vastgesteld of een heupoperatie heeft plaatsgevonden. Om de correcte 
uitvoering te bereiken moet bij grote verschillen in abductiekracht de meest sterke kant in zijn 
beweging wat worden afgeremd door de fysiotherapeut zodat er een symmetrische uitvoering 
ontstaat, met aan de zwakke kant een voldoende bewegingsuitslag. 
 
De effectiviteit van geïsoleerde abductiekrachttraining hebben we nog niet onderzocht. Eerder leidde 
krachttraining van de hele heupregio ook tot een meer dan verdubbeling van de kracht met 
significante en klinisch relevante verbetering van de loopvaardigheid. (40) Ten gevolge van de 
toenemende abductorenkracht neemt de stabiliteit van de aangedane heup toe, hoeven mensen 
minder te compenseren door te steunen op hun rollator en neemt de staplengte toe. De staplengte 
wordt gemeten met de Staplengteschaal (SLS). Over deze schaal meer in hoofdstuk 12 over toepaste 
klinimetrie. 
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7.  Problemen met gaan zitten 
Bij het gaan zitten spelen bij het controleren van het lichaamszwaartepunt dezelfde problemen als bij 
het opstaan. Zowel de m. Quadriceps (cranio-caudale controle van het lichaamszwaartepunt) als de 
Tibialis Anterior (ventro-dorsale controle van het lichaamszwaartepunt) kunnen verdere versterking 
behoeven als het gaan zitten ongecontroleerd verloopt. Bij de voorbereiding van het gaan zitten 
speelt nog wel een ander aspect. Cliënten moeten natuurlijk omdraaien voor zij kunnen gaan zitten. 
Dit omdraaien voor het gaan zitten wordt binnen het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie 
Model klinimetrisch bij het gaan zitten gescoord met het FMP. 
 
Als mensen met een rollator lopen wordt bij het draaien voor het gaan zitten de mogelijkheid om te 
steunen op de rollator minder gunstig en dan met name bij de van het lichaam af bewegende hand. 
Bij het naar links draaien met de rollator, beweegt de rechterhand van het lichaam weg en komt 
daarmee minder verticaal onder de schouder te staan. De mogelijkheid tot een goede steunactie 
neemt daardoor af. Als de cliënt nog een beperkte Trendelenburg of Duchenne links heeft die tijdens 
rechtuit lopen goed wordt gecompenseerd door de steun met de rechterhand, komt deze cliënt 
tijdens draaien naar links soms nog in de problemen en loopt hij het risico zijn balans naar rechts toe 
te verliezen. Dit probleem is op te lossen door de abductoren (met name links in dit geval) verder in 
kracht te verhogen. In principe kan ook door de afnemende steunmogelijkheid een nog te zwakke 
rechter quadriceps een probleem opleveren tijdens het naar links indraaien voor het gaan zitten. Dan 
is natuurlijk (verdere) versterking van de quadriceps geïndiceerd. 
 

8.  Valpreventietraining 
In 2010 heeft het team fysiotherapie van De Waalboog een valpreventieparcours ontwikkeld. Dit 
parcours is onder andere gebaseerd op de ideeën van Paul de Vreede die liet zien dat bij ouderen 
met een belastbare functie, functionele training in een beweeglaboratorium met een aanpasbare 
omgeving uitermate effectief was. (28) We hebben toen ook gekeken naar de oefenparcoursen 
van‘Vallen Verleden Tijd’ van de st. Maartenskliniek. (48) Dit heeft geleid tot een op kwetsbare 
ouderen toegespitst valpreventieparcours. (49) Dit parcours (afbeelding 7) is  nu een kleine 10 jaar in 
gebruik  en maakt gebruik van verschillende onderlagen, hindernissen, overstapjes, oefendrempel, 
Belgisch Trottoir, oefenen met visuele beperkingen (duisternissimulatie) en motorische en cognitieve 
dubbeltaken. De effectiviteit is positief beoordeeld in een kleine groep bewoners (n=7). (49) Wat wel 
opvalt, is dat de meeste bewoners hun behandeldoel halen, alleen met behulp van de verschillende 
vormen van geïsoleerde krachttraining uit de basis van het Waalboog Looprevalidatie en 
Valpreventie Model. Het valpreventieparcours wordt slechts bij een minderheid gebruikt voor de 
complexere vormen van balans, bijvoorbeeld voor de cliënten die weer naar huis gaan of de cliënten 
die voornemens zijn om ook buiten te lopen. Er blijkt evenwel nieuwe evidence te zijn die 
bovenstaande praktijkervaring ondersteund. Joshua e.a. melden dat het trainen op kracht van de 
meest relevante spieren voor de balans effectiever is dan het functioneel trainen van de balans an 
sich. (11) Hiermee zou trainen volgens het Waalboog Model, om zelfstandig lopen mogelijk te 
maken, automatisch de meest relevante spieren voor de handhaving van de balans op kracht trainen 
waardoor als cliënten eenmaal zelfstandig kunnen lopen, problemen met de balans maar in beperkte 
mate optreden. Toch blijken sommige cliënten daar nog wel behoefte aan te hebben, onder andere 
in verband met risico op vallen en de ermee samengaande angst om te vallen. 
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Afbeelding 7: Valpreventieparcours 

 

9.  Gericht geïsoleerd trainen van compensatiestrategieën voor het 
opstaan 

In sommige gevallen is het onmogelijk om door middel van geïsoleerde krachttraining het opstaan, 
lopen en gaan zitten voldoende te verbeteren. We treffen dat bijvoorbeeld aan bij cliënten met zeer 
forse artrose in de knieën waarbij de normale uitvoering van de geïsoleerde 
Quadricepskrachttraining door de toenemende oefenlast letterlijk vastloopt door de 
onregelmatigheden in de gewrichtsvlakken van femurcondylen en tibiaplateau. Hoewel we dit 
probleem sinds kort bij dergelijke cliënten proberen te omzeilen door excentrisch te trainen, wil dit 
nog niet altijd tot een voldoende resultaat leiden voor de cliënt. In deze gevallen kan de cliënt alleen 
zelfstandig tot stand gaan komen als hij beter gebruik kan maken van een compensatiestrategie. De 
meest gebruikte compensatiestrategie bij het opstaan is het maximaal opduwen van de romp met de 
armen, waarbij het lichaamsgewicht pas laat boven de voeten wordt gebracht (en men bijvoorbeeld 
de rollator vastpakt) als de armen ongeveer volledig zijn gestrekt. De cliënt maakt dus geen vorlage 
tijdens de beginfase van het opstaan en doet dit om een goede reden. De benodigde 
quadricepskracht om de knieën gestrekt te houden is, in de dan ontstane meer gestrekte positie van 
de knieën, maar ongeveer de helft van de kracht die zonder compensatie nodig is om op te staan (zie 
afbeelding 4). De extensiekracht van de armen is uitstekend te trainen met behulp van een pulley 
waarbij in zit vanaf de hoogte van de elleboogsteun de arm naar de vloer wordt gestrekt volgens een 
10RM-opbouw (afbeelding 8). 
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Afbeelding 8: Training van de kracht van de compensatiestrategie voor het opstaan. 

 

10.  Invloed van cognitie op de effectiviteit van Quadricepskrachttraining 
Zoals bij alle fysiotherapeutische interventies is het Waalboog Model alleen effectief bij cliënten die 
in staat zijn om de gewenste oefeningen op een goede manier uit te voeren. Cliënten met cognitieve 
problemen kunnen niet altijd de krachtstrainingsoefeningen uitvoeren. Dit geldt dan het meest voor 
de minder vanzelfsprekende oefeningen als abductie- en tibialiskrachttraining. 
Quadricepskrachttraining, bijvoorbeeld met een bal als mikpunt, is ook voor cognitief beperkte 
mensen over het algemeen goed te begrijpen. Geïsoleerde krachttraining is dan even effectief bij 
mensen met een cognitieve beperking als bij mensen met alleen een somatisch probleem. (50) 
 

11.  Gevolgen van stoppen van de fysiotherapeutische behandeling 
Binnen het Waalboog Model streven we naar korte intensieve revalidatieperioden. Bij het ontstaan 
van en plafons effect in de toename van kracht en functionele scores wordt de behandeling gestopt, 
tenminste als de fysiotherapeut geen nieuwe behandelmogelijkheden meer vindt. De revalidatie 
moet een nieuw niveau van transfers opleveren die via de reguliere samenwerkingsafspraken met de 
zorgteams worden geïmplementeerd in de dagelijkse zorg.  
 
Van het begin af aan hadden wij de indruk dat onderhoudsbehandelingen niet nodig zouden zijn. 
Veel van de behandelde loopproblemen zijn van oorsprong quadriceps gerelateerd. Op het moment 
dat cliënten weer een actieve opsta-transfer kunnen maken wordt aanwezige quadricepskracht voor 
vrijwel 100% gebruikt. (51) Wij zijn er steeds van uit gegaan dat daarmee het kunnen maken van 
actieve opsta-transfers gedurende de ADL een voldoende trainingsprikkel zou opleveren om de 
kracht van de quadriceps op niveau te houden en onderhoudsbehandelingen overbodig te maken. 
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Enkele jaren geleden wilden we dit uitgangspunt toch een keer wetenschappelijk toetsen om onze 
werkwijze verder wetenschappelijk te onderbouwen. Het bleek dat 6 weken na het stoppen van de 
behandeling bij de mensen die weer een actieve (opsta) transfer konden maken na de 
fysiotherapeutische revalidatie het functieniveau, gemeten met de Physical Mobility Scale  (PMS), 
niet was gedaald maar zelfs een (niet significante) tendens tot stijgen had. (52) 
 
Intermitterende fysiotherapie 
Onze revalidatie is dus georganiseerd volgens de principes van ‘intermitterende fysiotherapie’. 
Binnen het Waalboog Model worden in principe geen onderhoudsbehandelingen gegeven. Cliënten 
worden getraind tot er een maximum ontstaat in krachts- en functionele scores met een daarbij 
behorend nieuw motorisch niveau in de ADL. Als er naar de mening van de behandelend 
fysiotherapeut (eventueel na second opinion van een collega) geen mogelijkheden meer zijn om het 
motorisch niveau van cliënten nog verder te verhogen, wordt de fysiotherapie gestopt. Fysiotherapie 
wordt weer gestart als daar opnieuw een noodzaak voor ontstaat. In vrijwel alle gevallen gaat daar in 
onze ervaring een incident aan vooraf zoals een periode van ziekte met bedlegerigheid, een 
valincident of een operatie of ziekenhuisopname.  
 

12.  Toegepaste klinimetrie 
In het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model wordt de effectiviteit van het 
revalidatieproces nauwgezet gevolgd met behulp van toegepaste klinimetrie. Iedere cliënt krijgt een 
eigen klinimetriepagina in de vorm van een Excel-bestand. In deze klinimetriepagina wordt de 
ontwikkeling van de binnen de casus relevante oefenkrachtswaarden (10RM-waarden) genoteerd en 
gevolgd en de consequenties voor het motorisch functioneren van de cliënt vastgelegd (afbeelding 
9).  
 

 
 
Afbeelding 9: Een voorbeeld van een klinimetriepagina volgens het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model. Per 
behandelmoment wordt functioneren m.b.v. het FMP (groen-geel-groene staafjes bovenaan in overzicht), staplengte m.b.v. 
SLS, en relevante krachtswaardes (10RM oefenbelastingen, i.c. quadriceps (rode staafjes) en heupabductoren (blauwe lijn)) 
geregistreerd. Links onder in het overzicht staan knoppen waarmee extra registratieregels kunnen worden geopend voor 
extensie arme (EA)), Tibialis Anterior (TA), Gastrocnemicus (G) en twee vrije regels voor andere te trainen spieren (K1 en K2). 
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Twijfel over gebruikswaarde reguliere klinimetrie 
In het verleden heeft fysiotherapie-team van De Waalboog twee nieuwe klinimetrische instrumenten 
ontworpen (in 2003 het Functioneel Mobiliteitsprofiel (FMP) en in 2009 de Staplengteschaal (SLS)). 
Deze initiatieven kwamen voort uit een onvrede binnen het fysiotherapieteam over de bruikbaarheid 
van de reguliere meetinstrumenten binnen een kwetsbare geriatrische doelgroep. Deze onvrede 
betrof voornamelijk veel gebruikte tests als Timed Up and Go (TUG) (53) en loopsnelheidtest (LST) 
(54) en verder ook de Performance Oriented Mobility Assessment (Tinetti (POMA)). (55) Met 
betrekking tot de LST twijfelen wij of de sensitiviteit van de test, de uitslag ook niet gevoelig maakt 
voor nevenproblematiek als pijn, of benauwdheid (56) waardoor de validiteit van deze tests in onze 
beleving binnen een kwetsbare doelgroep wordt bedreigd. De LST en de TUG hebben natuurlijk ook 
het nadeel alleen gebruikt te kunnen worden als de cliënt al zelfstandig kan lopen. Bij de TUG en de 
POMA maakt de beperkte cognitie een betrouwbare meting regelmatig problematisch terwijl het 
beperkte functioneringsniveau van onze doelgroep zinvol meten bemoeilijkt. In die periode was het 
team wel tevreden over het gebruiksgemak en de klinische relevantie van de Functional Ambulation 
Categories (FAC). We waren wel van mening dat de FAC een te beperkt beeld gaf van de motoriek bij 
ouderen omdat de FAC alleen het lopen beschreef, terwijl we juist ook het opstaan en gaan zitten in 
kaart wilden brengen.  
 
Functioneel Mobiliteitsprofiel 
Deze overwegingen hebben geleid tot het ontwikkelen van het Functioneel Mobiliteitsprofiel (FMP). 
Het FMP is een driedelige categorale schaal waarbij het opstaan, lopen en gaan zitten afzonderlijk 
worden gemeten en gescoord. Hierdoor ontstaat een transparante registratiewijze die, evenals de 
FAC, uitstekend gebruikt kan worden om het motorisch niveau van een geriatrische cliënt te 
beschrijven. Het FMP is bij onderzoek valide en betrouwbaar gebleken. (57-59) Door zijn opbouw 
heeft het FMP een sterke ecologische validiteit (interpretability), de FMP-scores zijn goed te vertalen 
naar het dagelijks leven. In onderzoek hebben we de voorspelbaarheid van de FMP-uitslag (gemeten 
in een oefenzaal) voor het functioneren op de woonafdeling van de bewoners kunnen bevestigen. 
(60) Vooral deze laatste eigenschap maakt van het FMP een uitermate zinnig en praktisch waardevol 
meetinstrument.  
 
Staplengteschaal 
De Staplengteschaal (SLS) is ontworpen omdat we een meetinstrument wilden hebben dat de 
effecten van de behandeling van heupinstabiliteit (looppatronen volgens Trendelenburg en 
Duchenne) kon meten. Het meten van staplengtes leek ons daarbij voor de hand te liggen. Omdat er 
wereldwijd alleen instrumentele meetinstrumenten voorhanden waren voor de staplengte als de 
Gaitrite (61, 62) en allerlei videosystemen en wij een meetinstrument wilden hebben dat eenvoudig 
in een oefenzaal of woonomgeving was te gebruiken zonder enige cliëntbelasting hebben we 
uiteindelijk de SLS ontwikkeld. Ook de SLS hebben we onderzocht op betrouwbaarheid en validiteit. 
De SLS scoorde goed tot uitstekend (59, 63) en is een handzaam instrument om de effecten van 
revalidatie bij een cliënt te volgen. (64) 
Zowel FMP als SLS levert geen cliëntbelasting op. Beiden kunnen tegelijkertijd worden afgenomen 
tijdens het maken van een transfer van rolstoel naar een krachttrainingsapparaat. 
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Afbakening t.o.v. Bewegingsgerichte Zorg 
De laatste jaren is bewegingsgerichte zorg erg in ontwikkeling. De effecten op motoriek van 
bewegingsgerichte zorg zijn in onze ogen beperkt, omdat de ‘oefenstof’ niet voldoet aan de 
basiscriteria van effectieve training als trainingsintensiteit, -specificiteit en -dichtheid. Binnen het 
Waalboog Model wordt bewegingsgerichte zorg voor het grootste deel gezien als middel om mensen 
plezier te laten beleven aan bewegen.  
 

13.  Toekomst van het Waalboog Looprevalidatie en Valpreventie Model 
Het Waalboog Model blijft in ontwikkeling. Al hoewel het model steunt op veel internationale 
evidence, is het nog niet af. Er zijn nog verschillende onderzoeksvragen die beantwoord moeten 
worden. Wat is precies de effectiviteit van het versterken van de korte abductoren, gaan mensen 
grotere passen maken of gaan ze minder steunen op hun rollator? Ook hebben we effectiviteit van 
krachttraining van de Tibialis niet verder onderzocht en zou de effectiviteit van het 
valpreventieparcours in een grotere groep onderzocht mogen worden. Wat is de verhouding tussen 
een 10RM oefenlast en maximale kracht bij kwetsbare ouderen? En er blijkt een kleine subgroep van 
ongeveer 20 cliënten met nog niet zelfstandige FMP-scores te zijn binnen de retrospectieve analyse 
van 215 bewoners die geen enkel resultaat hebben van geïsoleerde krachttraining van de 
Quadriceps. Wat zien we bij deze groep over het hoofd? Missen we een motorisch probleem, neemt 
de kracht onvoldoende toe en blijft die onder de drempelwaarde voor het opstaan en wat is daar dan 
weer de oorzaak van? Of is er een te sterke invloed van somatische problematiek? Met een volgend 
onderzoek gaan wij proberen op deze laatste problematiek een antwoord te formuleren. 
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