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• Fysiotherapeutische training vertraagt functionele achteruitgang 

• Functioneel trainen niet beter dan reguliere fysiotherapie 

• Tekortkomingen beperken waarde uitkomsten 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Zelfstandig wonende 75-plussers met 
complexe gezondheidsproblemen kunnen 
door training de achteruitgang in 
functioneren vertragen; wat de meest 
effectieve trainingsvorm is blijft echter nog 
onduidelijk. De Nederlandse onderzoekers 
vergeleken een functionele training met 
reguliere fysiotherapie, en vonden geen 
verschillen tussen beide interventies. 
 
Vertragen achteruitgang 
Zelfstandig wonende ouderen die drie 
maanden oefenden met een fysiotherapeut 
gingen minder achteruit in functioneren 
dan ouderen die geen training volgden. De 
155 trainende 75-plussers scoorden na een 
jaar minder dan één punt lager op de 
Groningen Activiteiten Restrictie Schaal 
(GARS, zie kader), terwijl de 228 niet-
trainende ouderen meer dan drie punten 
achteruit gingen. De deelnemende ouderen 
waren afkomstig uit 24 Nederlandse 
huisartspraktijken en hadden meervoudige 
gezondheidsklachten: niet alleen fysiek, 
maar ook in het somatische, mentale of 
sociale domein. 

 
Functionele training 
De onderzoekers waren vooral benieuwd of 
functioneel en taakgericht trainen een 
meerwaarde had ten opzichte van reguliere, 

niet geprotocolleerde fysiotherapie. Vanuit 
de gedachte dat variatie in een aangeboden 
taak het trainingseffect verhoogt lieten zij 
de ouderen onder steeds wisselende 
omstandigheden allerlei activiteiten 
uitvoeren. Zo maakten zij traplopen steeds 

Groningen Activiteiten Restrictie Schaal 
De Groningen Activiteiten Restrictie Schaal 
(GARS) geeft een indicatie over de zelfred-
zaamheid van ouderen op verzorgend en 
huishoudelijk gebied. De GARS bevat 
achttien activiteiten waarvan de ouderen 
aangeven of ze deze zelfstandig en zonder 
moeite kunnen uitvoeren. Elf items hebben 
betrekking op algemene dagelijkse levens-
verrichtingen - zoals wassen, aankleden, 
opstaan uit een stoel, (trap)lopen - , en 
zeven op huishoudelijke dagelijkse 
levensverrichtingen - bijvoorbeeld maaltijd 
bereiden, boodschappen doen, bed 
opmaken, wassen/strijken, schoonmaken. 
De ouderen scoren de items op een 4-
puntsschaal die aangeeft hoe zelfstandig zij 
de activiteiten kunnen uitvoeren, lopend van 
"kan ik geheel zelfstandig zonder enige 
moeite" (1) tot "kan ik niet zelfstandig, maar 
alleen met hulp" (4). De totaalscore van de 
GARS loopt daarmee van 18 tot 72, waarbij 
een hogere score duidt op meer problemen 
bij het uitvoeren van de activiteiten. 
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lastiger door de ouderen sneller of op een 
andere ondergrond te laten lopen. Ze gaven 
hen boodschappentassen en wasmanden 
in handen, waardoor de ouderen de leuning 
niet konden gebruiken en minder goed zicht 
hadden op waar ze liepen. Praten tijdens 
het lopen, of reageren op tegenliggers 
verhoogde ook de moeilijkheidsgraad. Deze 
principes pasten zij toe op allerlei - voor de 
individuele ouderen relevante - activiteiten. 
 
Trainingsvorm 
Hoewel training de fysieke achteruitgang 
wist te remmen, maakte het niet uit wat 
voor training de ouderen deden: zowel 
functionele training als reguliere fysio-
therapie bleek effectief. De onderzoekers 
vermoeden dat de functionele training 
mogelijk niet zo veel van de reguliere 
fysiotherapie verschilde als zij vooraf 
hadden verwacht. Beide interventies 
werden gegeven door fysiotherapeuten, en 
een vijfde van de reguliere fysiotherapeuten 
had aanvullende scholing gehad in 
ouderenzorg; wellicht pasten de functioneel 
trainende en de regulier behandelende 
therapeuten vergelijkbare principes toe.  
 
Vergelijkbaar 
Ook de behandellocatie en het aantal 
sessies verschilden nauwelijks tussen de 
groepen. Hoewel alleen de functionele 
training specifiek bedoeld was om bij de 
ouderen thuis te doen bleek dat fysio-
therapeuten ook tachtig procent van de 
reguliere sessies aan huis verzorgden. En 
tijdens de drie maanden durende 
interventieperiode kregen de ouderen die 
functioneel trainden gemiddeld elf sessies 
van een half uur, terwijl de reguliere 

fysiotherapie uit gemiddeld twaalf sessies 
bestond.  
 
Tekortkomingen 
De auteurs geven toe dat de uitkomsten 
niet erg robuust zijn vanwege tekort-
komingen in de uitvoering van het 
onderzoek. Zo combineerden zij twee 
soorten onderzoek: de effecten van 
functionele training en reguliere 
fysiotherapie vergeleken zij in een 
gerandomiseerde effectstudie, maar zij 
baseerden de vergelijking met ouderen die 
geen training volgden op gegevens uit een 
observationeel onderzoek. Ook viel dertig 
procent van de trainende ouderen uit.  
 
PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: goed (PEDro score 7/10) 
 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
De resultaten van dit onderzoek pleiten ervoor dat er bij de heterogene populatie van oudere 
patiënten met complexe gezondheidsproblematiek toch voornamelijk op het individu 
toegespitste interventies moeten plaatsvinden. De ene patiënt zal bijvoorbeeld meer gerichte 
krachttraining nodig hebben, naast dit in een functionele context te gaan oefenen. Wat van 
essentieel belang blijft, is dat interventies geregeld gemonitord dienen te worden met de 
juiste klinimetrie. Het onderstreept nogmaals dat voor het trainen van deze populatie 
gedegen kennis over geriatrie/gerontologie belangrijk is. 
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