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WIE ZIJN WIJ?



WAT KOMT ER AAN BOD

• Gevolgen van (langdurige) bedrust
• ICU-acquired weakness

• Effecten van vroegtijdige mobilisatie

• Veiligheid en haalbaarheid van mobiliseren op de IC

• Samenwerken op de IC



VOLKSKRANT 2015



GEVOLGEN VAN (LANGDURIGE) BEDRUST

Inactiviteit veroorzaakt o.a.:
• Spiermassa ↓ 
• Botdensiteit ↓ 
• Spierkracht ↓  10%-15% per week
• Gewrichtscontracturen ↑
• Decubitus ↑
• Pneumonie ↑
• Atelectase ↑
• Valrisico ↑
• Delier ↑
• Obstipatie ↑

• In geval van beademing:
o.a. ↑ beademingsduur

Dittmer et al. 1993; Herridge et al. 2003



INTENSIVE CARE UNIT – ACQUIRED WEAKNESS 
(ICU-AW)

• Gegeneraliseerde spierzwakte; ontstaan na critical illness

• Diffuse spierzwakte
• Hypotoon, symmetrisch
• Aangezichtsspieren zijn niet aangedaan

• MRC-somscore < 48 uur
• Tweemaal afgenomen met een interval van 24 uur

Horn et al. 2017; Hermans et al. 2015



MRC SOM-SCORE

• Spierkracht test
• 6 grote spiergroepen (abductie bovenarm, flexie elleboog, dorsaalflexie 

pols, flexie heup, extensie knie, dorsaalflexie voet) (bilateraal, dus 6x2) 
• Maximaal 60 punten te behalen
• < 48 punten = ICU-AW

De Medical Research Council (MRC)-schaal voor spierkracht
Graad Betekenis

0 Geen zichtbare of voelbare contractie

1 Enige contractie zichtbaar/voelbaar, zonder bewegingseffect

2 Actieve beweging is mogelijk bij uitschakeling van de zwaartekracht

3 Actieve beweging is mogelijk tegen de zwaartekracht in 

4 Actieve beweging tegen de zwaartekracht en weerstand in (submaximaal)

5 Actieve beweging tegen grote weerstand in. Normale kracht



SPIER OF ZENUW?

• ICU-AW

• CI
M

• CI
P

➢ Critical illness myopathie  spierschade 
overheerst

➢ Critical illness polyneuropathie 
zenuwschade overheerst

Diagnostiek naar type is moeilijk bij IC-patiënten: 
neurologisch onderzoek is vaak niet mogelijk & 
spierbiopten en EMG’s zijn vaak te belastend 
voor de patiënt



Kress et al. 2014



RISICOFACTOREN ICU-AW

• Sepsis
• Systemic inflammatory respons syndrome (SIRS)
• Multi orgaan falen (MOF)
• Langdurige IC opname
• Hyperglycaemie
• Immobilisatie 
• Katabole toestand
• Langdurige beademing
• Gluco-corticosteroïden
• Spierverslappers
• Leeftijd
• Ernst van de aandoening

Kress et al. 2014; Horn et al. 2017; Hermans et al. 2015



GEVOLGEN VAN ICU-AW

• ↑ Beademingsduur; failure to wean
• Langdurigere IC en ziekenhuisopname
• Toename van mortaliteit en morbiditeit (zoals PICS)

Friedrich et al. 2015; Wieske et al. 2015; deJonghe et al. 2002; 
Hermans et al. 2014a; Needham et al. 2012



VICIEUZE CIRKEL 
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VROEGTIJDIGE MOBILISATIE

• Verbeteren ventilatie
• Beïnvloeden hemodynamische instabiliteit

• ↓ beademingsduur
• ↓ delier
• ↓ ligduur op de ICU
• ↓ ligduur in het ziekenhuis

Verbetering motorische vaardigheden
• ↑ conditie
• ↑ spierkracht
• ↑ fysiek functioneren
• ↑ kwaliteit van leven

Burtin et al. 2009; Morris et al. 2008; Hermans et al. 2015



IS HET VEILIG?

• 48 artikelen over ‘mobilisatie 
mogelijkheden’

• 7.546 patiënten; 22.351 
mobilisatie sessies

• 2,6% ‘safety events’
• Bij 0,6% van 14.398 mobilisatie 

sessies was er een medische 
interventie nodig 



RODE VLAGGEN VOOR (INTENSIEVE) MOBILISATIE

Sommers J, Gosselink R, Dettling DS, Spronk PE, van der Schaaf M (2013). 
Evidence Statement voor fysiotherapie op de Intensive Care, AMC. 

• Hartslag
• Recent myocard ischemie
• Hartfrequentie <40 en >130 bpm

• Bloeddruk
• MAP <60 mmHg en >110 mmHg

• Saturatie
• ≤ 90%

• Beademingsparameters
• FiO2 ≥ 60%
• PEEP ≥ 10cm H2O

• Ademhalingsfrequentie
• frequentie > 40x p/min

• Bewustzijnsniveau van patiënt
• RASS score: -4, -5, 3, 4

• Temperatuur
• ≥ 38,5 °C
• ≤ 36 °C

• Dosis inotropica
• Hoge dosis: 

Dopamine ≥10 mcg/kg/min
Nor/adrenaline ≥ 01 mcg/kg/min

• Overige: 
• Klinische blik

• Zweten
• Afwijkende gelaatskleur
• Forse pijnklachten
• Vermoeidheid

• Chirurgische contra-indicaties (o.a. 
instabiele fracturen, botlap, open 
buik/thorax)

• Aanwezigheid van lijnen die 
mobilisatie onveilig maken

• Neurologische instabiliteit: ICP ≥20 cm 
H2O



MOBILISATIEMOGELIJKHEDEN OP DE IC

• Wisselligging

• Stimuleren tot bewegen in bed

• Actief laten meedoen bij ADL 
activiteiten 
(wassen/aankleden/tanden 
poetsen/hogerop in bed)

• Op bedrand mobiliseren

• In stoel mobiliseren 
(passief/actief)

• Staan naast het bed; passen (op 
de plaats) maken



FYSIOTHERAPEUTISCHE
INTERVENTIES

Level Criteria Activiteit 

1 Patiënt reageert niet op verbale 
stimuli

in bed, of passieve transfers

2 Patiënt reageert op verbale stimuli zitten in bed, passieve transfers

3 Patiënt kan de armen heffen tegen 
de zwaartekracht in 

zitten op de rand van het bed

4 Patiënt kan de benen heffen tegen 
de zwaartekracht in

staan, actieve transfers

Morris et al. 2008



PIJNSTILLING

In het Antoni van Leeuwenhoek:

• Post-operatieve epidurale pijnstilling bij open buik/thorax/bekken operaties 
en scopische orgaan resecties

• Lagere dosering (bupivacaïne 0,05) met hogere pompstanden (12/16/20). 

• De epidural catheter is getunneld, waardoor het infectiegevaar lager is en 
de epi tot 5 dagen kan blijven zitten

• Epidurale pijnstilling t.o.v. opiaten: 
• ↓ Pulmonale complicaties zoals atelectase en hypoxie, pulmonale infectie
• ↓ De incidentie van postoperatieve ileus bij patiënten die abdominale chirurgie 

ondergaan

Liu et al. 2014; Wells et al. 2008; Wongyingsinn et al. 2011 



3-G MODEL

• Gedacht
en

• Gedrag• Gevoele
ns

Wat we denken
beïnvloed hoe we 
reageren en voelen

Wat we doen
beïnvloed hoe we 
denken en voelenHoe we ons 

voelen beïnvloed 
hoe we reageren 
en doen



INSPANNINGSFYSIOLOGIE



INSPANNINGSFYSIOLOGIE

Hemodynamiek  
• Bloeddruk, HF, HMV stijgen lineair met de geleverde inspanning
• Vasoconstrictie/dilatatie

Ventilatie 
• Toename van Functionele Residuale Capaciteit van +/- 30% bij zitten in 

stoel
• Bij bovenbuikchirurgie, overgewicht, leeftijd >40 en ruglig: FRC↓ waardoor 

bereiken CC bij normale uitademing
• Kortdurende inspanning ↓pH (zuurstofschuld) → compensatie                   

↑ ademfrequentie (afblazen CO2)→ ventilatie↑
• Bij langduriger inspanning (>4 min) ook toenemende inschakeling 

long/hart (aeroob) systeem waardoor ventilatie stijgt vanwege 
toegenomen O2 behoefte



TRAININGSPRINCIPES – ZONDER OVERLOAD GEEN 
PROGRESSIE

Keuzes maken? (bijv: ventilatie meer ondersteunen om overload 
bewegingsapparaat toe te kunnen staan, of omgekeerd)

- beargumenteerde keuze voor duur, herhalingen, 
- rust : herstel
 trainingseffect vindt plaats in de rust (NB reversibiliteit)

 functionele ADL = ook training
- reversibiliteit



AUTONOMIE EN HERSTEL

Vraagt:
-Geduld 
-Tijd (vooral aanvankelijk)
-Coachende/ instruerende opstelling 
vs helpende of overnemende 
opstelling
-Inlevingsvermogen
-Inschattingsvermogen (wanneer 
aanmoedigen, wanneer afremmen)

Levert op:
-Zelfstandigheid
-Behoud/ herwinnen 
functies
-Zelfvertrouwen
-Coöperatie (transfers, 
verzorging enz.)
-Gezondheid 
(menswaardige staat van 
zijn, zelfbeeld)/ QoL
-Afname belasting vpk

Patient zoveel mogelijk zelf laten doen 



SAMENWERKING IN HET AVL

Fysiotherape
ut

IC-
verpleegkundige

Intensivist
Andere disciplines

• Laagdrempelig contact tussen disciplines
• Fysio is aanwezig bij IC-MDO op ma-wo-vr. 



BEDANKT VOOR UW AANDACHT!
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