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• Herhaald oefenen van taken verbetert spierkracht armen en benen 

• Effect in benen groter dan in armen 

• Patiënten verbeterden ook hun arm- en beenactiviteit 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Herhaald oefenen van taken verbetert de 
spierkracht bij mensen met een beroerte, 
waarbij gelijktijdig de activiteit van armen 
en benen verbetert. Dat blijkt uit deze 
systematische review, waarin Australische 
onderzoekers 52 effectstudies 
analyseerden. 
 
Taken 
Als mensen met een beroerte zeer zwakke 
spieren hebben is progressieve 
weerstandstraining lastig uit te voeren. De 
onderzoekers stelden zich daarom de vraag 
of herhaald oefenen van (deel)taken, zoals 
fietsen, opstaan, wandelen, reiken en 
manipuleren - dat vaak toegepast wordt in 
de revalidatie - ook de spierkracht kan 
verbeteren. Vandaar dit onderzoek. 

 
Klein effect 
Patiënten met een beroerte die herhaald 
oefenden, verbeterden hun spierkracht in 
armen en benen vergeleken met patiënten 
die niet trainden of die een neptraining 
kregen. Dat bleek uit de overall meta-
analyse van 46 studies met in totaal 1928 
patiënten: de onderzoekers berekenden een 
gestandaardiseerd gemiddeld verschil 
(SMD) van 0,25, dat wil zeggen een klein 
effect [zie kader]. Het betrof twaalf 
verschillende interventies, waaronder 

taakspecifieke training, spiegeltherapie, 
functionele elektrostimulatie, fietsen en 
gaming. De meeste studies onderzochten 
taakspecifieke training (18 studies: SMD 
0,21) en het grootste effect had constraint 
induced movement therapie (twee studies: 
SMD 1,49). De onderzoekers definieerden 
herhaald oefenen als een willekeurige 
contractie van de spieren van de aangedane 
extremiteit bij het herhaald oefenen van hele 
taken of deeltaken. Niet iedereen zal het met 
deze brede definitie eens zijn, aldus de 
auteurs.  

 

Standardised mean difference (SMD) 
SMD is het gestandaardiseerd gemiddeld 
verschil. De SMD wordt veel gebruikt in 
meta-analyses wanneer resultaten van 
onderzoeken moeten worden samengevoegd 
die verschillende uitkomstmaten gebruiken. 
Het is het verschil tussen twee gemiddelden 
gedeeld door de standaarddeviatie binnen 
elke groep. SMD kunnen we interpreteren als 
de effectgrootte van de interventie ten 
opzichte van een controlegroep. Op basis 
van consensus kan men deze effectgrootte 
beschouwen als een klein effect (0,2 tot 
<0,3), een matig effect (0,3 tot <0,8) of een 
groot effect (>0,8). 
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Extensiekracht 
Het effect van herhaald oefenen op 
spierkracht is groter in de benen dan in de 
armen. Patiënten verbeterden hun 
beenspierkracht met 28 procent ofwel 5,75 
Nm verbetering in de extensiekracht van hun 
knie. Terwijl de patiënten een verbetering in 
handknijpkracht hadden van 15 procent of 
wel 1,28 kg. Deze schattingen van 
spierkracht zijn redelijk precies, gezien de 95 
procent betrouwbaarheidsintervallen van 
respectievelijk 18 tot 39 procent voor de 
benen en 3 tot 26 procent voor de armen.  
 
Activiteit 
Naast spierkracht verbeterden de patiënten 
ook hun arm- en beenactiviteit, zoals 
handvaardigheid, snel wandelen, fietsen, 
dagelijkse activiteiten en evenwicht. De 
auteurs berekenden voor de bovenste 

extremiteit op basis van 24 onderzoeken een 
SMD van 0,15 en voor de onderste 
extremiteit op basis van 20 studies een SMD 
van 0,25. Voor het meten van de arm- en 
beenactiviteit gebruikten de onderzoekers 
veel verschillende meetinstrumenten. De 
Action Research Arm Test (ARAT) is het 
meest gebruikt voor de armen (8/24) en de 
getimede wandeltesten het meest voor de 
benen (12/20). De resultaten voor activiteit 
moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd, 
aldus de auteurs, omdat gezocht is naar 
onderzoeken waarbij spierkracht een 
uitkomstmaat was en daarna is pas gekeken 
of deze studies ook activiteit als 
uitkomstmaat hadden. Studies met alleen 
activiteit als uitkomstmaat waren 
uitgesloten. Wel geven de onderzoekers aan 
dat de verbeterde activiteit deels te maken 
heeft met een verbeterde spierkracht.  

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Krachtsverlies na een beroerte is een van de belangrijkste functies die bijdraagt aan 
beperkingen van activiteiten. Een relatief geringe verbetering van spierkracht kan leiden tot een 
aanzienlijke verbetering van zelfredzaamheid. Voor behandelaren is het belangrijk om te weten 
welke interventies de spierkracht kunnen verbeteren en wat het effect hiervan is op het 
dagelijks functioneren na een beroerte.  
 

Intensiteit en specificiteit zijn de belangrijkste trainingsregels met betrekking tot krachttraining. 
Wat betreft intensiteit moet de krachttrainingsprikkel effectief zijn, dit betekent dat er 
maximaal tussen 1 en 30 herhalingen kunnen worden uitgevoerd waarbij de belasting minimaal 
50% van de maximale spierkracht is. Vervolgens moet deze trainingsprikkel progressief 
worden opgebouwd om aanpassingen te stimuleren. De krachtwinst komt tot stand door zowel 
neurale aanpassingen als door hypertrofie van spiervezels.  
 

Taakspecifiek. Na een beroerte is de mogelijkheid tot neurale aanpassing afhankelijk van het 
herstel van de centrale neurologische activatie en het optimaliseren van de perifere 
restcapaciteit. Op spierniveau ontstaan er na een beroerte ook biomechanische (niet-neurale) 
veranderingen en spiertype aanpassingen van type I naar type II spiervezels. Deze 
veranderingen beïnvloeden het uiteindelijke effect van de spierkrachttraining. Verschillende 
onderzoeken tonen aan dat spierkrachttraining zeer effectief kan zijn na een beroerte, maar dat 
de toename in spierkracht niet in dezelfde mate resulteert in een verbetering van activiteiten. 
De trainingsprikkel moet dan ook taak specifiek zijn voor optimale adaptatie binnen de 
activiteit. Hierbij moet rekening worden gehouden met onder andere de spierlengte en het type 
spierkracht dat nodig is bij het uitvoeren van die taak. Het opstaan uit een stoel bijvoorbeeld is 
voor sommige mensen een (sub)maximale krachtsbelasting van de extensoren, daarentegen is 
bij trap afdalen vooral een excentrische controle nodig. 
 

Het herhaald oefenen van taken is alleen een functionele krachttraining als de juiste 
trainingsprikkel kan worden gegeven.   
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