
Therapeutisch klimaat

dr Bianca Buijck

www.gramps.nl



NijmegenGRAMPS study

Geriatric Rehabilitation in 
AMPutation and Stroke

bianca.buijck@rotterdamstrokeservice.nl



Onderzoek in de V&V sector!



Geriatrische revalidatie: doelgroep

• (veelal) ouderen 

• Hoge mate van kwetsbaarheid (“frailty”) 

• Veel comorbiditeit 

• Functionele beperkingen (“disability”) die veelal multicausaal bepaald 

zijn

• Intercurrente aandoeningen nopen regelmatig tot bijstelling van de 

behandeldoelen

• Geen onderzoek naar geriatrische revalidatie binnen specifieke 

revalidatie-units in Nederlandse en buitenlandse verpleeghuizen
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GRAMPS study

• Vraagstelling: 

Wat zijn de kenmerken van de patiënten met een CVA- en amputatie die ter 

revalidatie opgenomen worden op revalidatieafdelingen van verpleeghuizen?

• Longitudinaal observationeel onderzoek 

• vanaf opname (T0) tot ontslag uit het verpleeghuis of overlijden (T1)

• vervolgmeting vindt plaats 3 maanden na ontslag (T2)

• patiënten worden maximaal 1 jaar gevolgd

• Onderzoeksgroep: alle patiënten die gedurende 1 jaar nieuw opgenomen worden

• Aantal patiënten: CVA 186

amputatie 48

Spruit-van Eijk M, Buijck BI, Zuidema SU, Voncken FL, Geurts AC, Koopmans RT. 2010. Geriatric rehabilitation 

of stroke patients in nursing homes: a study protocol. BMC Geriatrics. Mar 27;10:15.
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Achtergrond onderzoek

• Geriatrische revalidatie na acute fase

• Specifieke revalidatie-unit van een verpleeghuis

• Lichamelijke beperkingen bij opname en de klinische blik van 

behandelaren = therapieprogramma

• Bij ontslagkans spelen ook andere factoren dan lichamelijke 

beperkingen een rol: motivatie, neuropsychiatrische symptomen en 

therapie-intensiteit.
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Tijdsbesteding van patiënten met een CVA in 

verpleeghuizen

• Uit de literatuur blijkt dat taak gerichte interventies effectief zijn bij 

patiënten na een CVA.

• Deze interventies zijn uitstekend uit te voeren door 

verpleegkundigen/verzorgenden op de revalidatie afdeling.

• De vraag is op welke manier patiënten met een CVA hun tijd 

doorbrengen op een revalidatie afdeling in het verpleeghuis.

• Welke activeiten voeren zij uit gedurende revalidatie?

Vermeulen CJAHR, Buijck BI, van der Stegen JCGH. et al. 2012. Time use of stroke patients admitted for 

rehabilitation in Skilled Nursing Facilities. Accepted: Nursing Rehabilitation.

6



Methode

• Beschrijvend en observationeel onderzoek

• Patiënten in vijf verpleeghuizen uit het GRAMPS onderzoek

• Registreren van therapeutische en niet therapeutische activiteiten van 8 

uur tot 16.30 uur

• Observaties met “behavioral mapping” methode
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Activiteiten

Therapeutic activities (total)

• Nursing care (including-ADL care)

• Physical therapy

• Occupational therapy

• Speech therapy

• Psychotherapy

• Guidance by dietician

• Medical care 

• Fitness

• Food / Drink

• Transport / travel

• Communication

• Independent practice / training

• Active leisure

• Other therapeutic activities 

Non-therapeutic activities (total)

• Sitting

• Laying of sleeping

• Passive leisure

Location

• Patient’s room

• Therapy room / activity room

• Corridor

• Dining / living room

• Lounge

• Bathroom

• Outside the ward

• Outside the institution (outdoor) 

• Other locations

Social interaction with others 

• Nurse

• Physician

• Therapist

• Other patients

• Visitor

• Other persons

• Nobody / no interaction
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Resultaten

• 42 patiënten werden een gehele dag geobserveerd

• Gemiddelde leeftijd 76 jaar

• 56% (292 min) van de dag werd besteed aan therapeutische activiteiten

• De meeste therapeutische activiteiten werd besteed aan 

zorg/verpleging (45 min)

• Fysiotherapie nam 4% (23 min)van de tijd in beslag

• 41% (212 min)van de tijd werd doorgebracht op de eigen kamer

• 49% (256 min)van de dag waren patiënten volledig alleen
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Resultaten

Therapeutische activiteit was significant gerelateerd aan 

functionele status: 

Patiënten met een hogere Barthel Index score hadden 

meer therapeutische activiteit !!

10



Vervolg onderzoek

• Identificeren van groepen patiënten met een CVA op basis van 

opname-gegevens. Deze opname-gegevens hebben betrekking op 

functionele toestand, balans en gedrag. 

• Onderzoeken hoe subgroepen hierin veranderen gedurende de 

revalidatie en ontdekken waarom zij dan uiteindelijk ontslagen zijn naar 

huis/verzorgingshuis of opgenomen zijn op een long-stay afdeling in het 

verpleeghuis. 
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Methode

• Longitudinale en observationele multi-center studie.

• Klinimetrie: 

- Demografische gegevens

- Balans (Berg Balance Scale)

- Loopvermogen (Functional Ambulation Categories)

- Armfunctie (Frenchay Arm Test) 

- Comorbiditeit (Charlson Index) 

- Activiteiten van het dagelijks leven (Barthel Index)

- Neuropsychiatrische symptomen (Neuropsychiatric Inventory)

- Depressieve klachten (Geriatric Depression Scale 8) 

• De gegevens zijn verzameld bij 127 patiënten met een CVA die revalideerden op 

specifieke revalidatieafdelingen van verpleeghuizen in Nederland. 
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Resultaten 1

Significante bijdrage aan cluster-model:

• Berg Balance Scale 

• Functional Ambulation Categories

• Barthel Index

• Frenchay Arm Test

• Charlson Index

• Global Depression Scale

• Neuropsychiatric Inventory: Nursing Home version

• Gender male/female

Cluster 1 Cluster 2

• Localisatie CVA rechts 65% 54%

• Ischemische CVA    90% 81%

• Eerste CVA    87%                        80%

• Leeftijd 80 jaar 79 jaar
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Resultaten 2 

• n=127

• Twee groepen met patiënten 

• Cluster 1 n = 52 (40.9%)

• Cluster 2 n = 75 (59.1%)

• Cluster 1 bestond uit patiënten met een slechte conditie bij 

opname in het verpleeghuis

• Cluster 2 bestond uit patiënten met een redelijk goede conditie 

bij opname in het verpleeghuis

14



Groepen patiënten met CVA in verpleeghuis

(Buijck et al. 2012)
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Resultaten 3

• Patiënten in beide groepen verbeterden in balans, loopvermogen en 

handfunctie

• Patiënten in cluster 1 (slechte conditie) verbeterden ook in ADL. Bij 

patiënten in cluster 1 die uiteindelijk met ontslag gingen naar huis of 

verzorgingshuis, verminderden gedurende de revalidatie ook de 

depressieve klachten.

• In cluster 2 (goede conditie) ging 80% van de patiënten met ontslag en 

in cluster 1 (slechte conditie) ging 46% van de patiënten met ontslag. 
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Beloop tijdens de revalidatie
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Conclusie

• Clusteren in groepen op basis van conditie bij opname. 

• Verwachting patiënten in slechte conditie bij opname door plaatsen naar 

een long-stay afdeling.

• Zeker niet het geval voor al deze patiënten! 

• Aanwijzingen dat patiënten in goede conditie meer therapeutische 

activiteit ontvangen
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PAUZE
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Effect van therapie intensiteit op 
revalidatie na een CVA: de 
Nijmegen GRAMPS studie



Effect van verhoging van therapie intensiteit

• Uit literatuur blijkt dat hogere therapie                   

intensiteit (meer dan 16 uur in de   

eerste 6 maanden na CVA) een kleine  

verbetering geeft van ADL score (5%).  

• Ook effect op IADL en loopsnelheid.

• Kwakkel, Stroke 2004
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Therapie intensiteit in verpleeghuisrevalidatie
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Wodchis et al 2005

• MDS-RAI data van 23.824 stroke patiënten >65yrs.

• Totale therapietijd per week werd geregistreerd

• Patiënten werden ingedeeld in 4 groepen aan de hand van ontslagkans. 

• Deze groepen werden apart geanalyseerd

• Analyse gecorrigeerd voor belangrijkste confounders



Hogere therapie intensiteit        

van patiënten die verwacht               

met ontslag gaan geeft geen   

• kortere verblijfsduur.

Patiënten met onzekere                                             

prognose waren het meest 

gebaat bij een hogere 

therapie intensiteit.
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Jette et al 2005

• CVA 993, orthopedie 2896, cardiopulmonair 1099

• Afhankelijke variabelen: LOS, 1 fase stijging in ADL, loopvaardigheid, of 

executief functioneringsniveau

• Totale therapietijd (in uren) per dag werd geregistreerd

• Analyse gecorrigeerd voor belangrijkste confounders
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• Hogere therapie intensiteit leidt tot korter LOS voor alle diagnosen

• Hogere therapie intensiteit (fysio en ergo) is geassocieerd met hogere 

kans op stijging van de mobiliteit en ADL onafhankelijkheid voor alle 

diagnosen

• Hogere therapie intensiteit (ergo) geeft verbetering executief 

functioneren bij patiënten met een CVA
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Nijmegen GRAMPS onderzoek
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Totale onderzoeksgroep 186 patiënten met CVA

N= 84 Gemiddelde ±SD

Leeftijd

Geslacht

Opnameduur verpleeghuis

Partner aanwezig

Premorbide woonsituatie

Barthel index

Charlson comorbiditeitsindex

MMSE

78.9 ± 8.8

51% man

3.7 mnd ± 3.0

35%

88% zelfstandig

11.3 ± 5.5

2.6 ± 1.7

23.1 ± 4.4
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Gemiddelde therapietijd (fysio) 109min ± 41.2 (range 

7-200) per week verdeeld over gem 3.7 sessies 
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• Uit de univariate regressie analyse blijken leeftijd (p<0.10), het hebben 

van een partner (p<0.05), MMSE score (p<0.05) en motivatie (p<0.05) 

determinanten van therapie intensiteit.

• Na multivariate analyse blijken het hebben van een partner en zeer 

goede motivatie voor therapie onafhankelijk geassocieerd met therapie 

intensiteit.



Conclusies
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• 60% van de patiënten in deze onderzoeksgroep keerden terug naar de 

premorbide zorgsituatie binnen 1 jaar na opname in het verpleeghuis. 

• Therapie intensiteit is onafhankelijk geassocieerd met ontslag naar 

premorbide zorgsituatie: meer therapie betekende hogere kans op 

ontslag naar huis.

• Uit de literatuur blijkt dat hogere intensiteit van therapie samenhangt 

met hogere functionaliteit en kortere verblijfsduur.

• Dit geldt niet alleen voor de jongere CVA revalidant, maar ook voor de 

oudere kwetsbare CVA revalidant in het verpleeghuis. 

• GRAMPS data ondersteunen deze conclusies.



Echter

• Meer onderzoek naar therapie intensiteit en invloed op revalidatie 

uitkomsten is nodig om deze conclusies verder te ondersteunen. Te 

denken valt aan groot opgezette RCTs, waarbij patienten worden 

gerandomiseerd voor hoge therapie intensiteit of ‘usual care’, waarbij de 

beoordelaar geblindeerd is voor de interventie.

• De vraag is ook of een lagere therapie intensiteit is geassocieerd met 

beperkte belastbaarheid (hoewel in dit onderzoek gecorrigeerd is voor 

multimorbiditeit)
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CASUISTIEK
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Welke vragen roepen de onderzoeken op?

• Welke patienten hebben meer therapeutische activiteit nodig om beter 

te herstellen?

• Waar halen we de meeste winst?

• Waarom krijgen bepaalde patiënten meer therapeutische activiteit dan 

anderen?

• Wat kunnen we er aan doen?

• Kunnen we zorgprogramma’s maken?

• Wat is de rol van verpleegkundigen/verzorgende

Andere ???
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Therapeutisch CVA revalidatie klimaat 

in het verpleeghuis
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Definitie:

Een georganiseerde behandelingseenheid gericht op CVA 

revalidatie in het verpleeghuis, waarbinnen een situatie wordt 

gecreëerd waarin aan een patiënt, relaties met een groep cliënten 

en zorgprofessionals wordt aangeboden (therapeutische 

gemeenschap); deze relaties bieden de patiënt de ruimte om zelf 

samen met anderen binnen zijn mogelijkheden en beperkingen te 

revalideren, en te streven naar een zo zelfstandig mogelijk 

functioneren in de thuissituatie, waarbij de patiënt samen met de 

behandelaren zijn revalidatiedoelen stelt.



Therapeutisch klimaat

Therapeutisch klimaat belangrijk:

• Bestaat uit therapeutisch programma met gestructureerde activiteiten

• Activiteiten zijn op maat gesneden.

• Expliciet geformuleerde doelen

• Handen op de rug verplegen waar het kan en moet

• Motiverend klimaat door multi-disciplinaire team

• Alle activiteiten zijn gericht op terugkeer naar huis

• Gebruik van richtlijnen, programma’s en protocollen
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Therapeutisch klimaat implementeren:

Voorbereidingsfase

• Wijs een projectleider aan

• Zorg voor goede voorwaarden bij uitvoering: middelen (tijd, geld, 

materiaal)

• Schrijf een projectplan

• Wat is de specifieke vraag/behoefte van een doelgroep?

• Hoe kan die vraag zo effectief/doelmatig mogelijk beantwoord worden?

• Welk aanbod, methode en werkwijze is nodig?
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Therapeutisch klimaat implementeren:

Uitvoeringsfase

• Hoe benut je talenten/expertise? Wie wil graag meehelpen?

• Formuleer meetbare criteria

• Waarom nieuwe werkwijze nodig? Geef de redenen!

• Laat gezaghebbende personen de boodschappen overbrengen: juiste 

zeggingskracht

• Ken je early adopters! 

• Organiseer bijeenkomsten

36



Therapeutisch klimaat implementeren:

Evaluatiefase

• Geef ruimte voor vragen, kritiek

• Evalueer, beoordeel of de successen toe te schrijven zijn aan de 

nieuwe methode

• Vier successen!
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Therapeutisch klimaat implementeren:

• Wat je aandacht geeft, groeit…..

• Zet het op verschillende agenda’s, breng het onderwerp veelvuldig ter 

sprake.
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Vragen
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