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• Beter kunnen lopen matige voorspeller voor daadwerkelijk lopen 

• Loopvaardigheid nauwelijks gerelateerd aan participatie 

• Verbeteren participatie apart in revalidatieplan opnemen 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Als patiënten met Multiple Sclerose (MS) 
beter lopen wil dat niet zeggen dat zij ook 
meer of beter participeren in het sociaal-
maatschappelijk leven. Hoewel MS-
patiënten met een goede loopvaardigheid 
in een standaard situatie meestal ook in 
het dagelijks leven meer en beter lopen, is 
er geen duidelijk verband met participatie. 
Uitkomstmaten die activiteit meten zijn 
derhalve niet geschikt als maat voor 
participatie, aldus de onderzoekers. 
 
ICF 
De onderzoekers baseerden hun analyses 
op het model van de 'International 
Classification of Functioning, Disability and 
Health' (ICF). Zij onderzochten bij 52 MS-
patiënten of het vermogen om te lopen in 
een gestandaardiseerde setting of in de 
eigen omgeving verband hield met de 
daadwerkelijke uitvoering van deze 
activiteit, en of deze aspecten van de 
activiteit 'lopen' ook samenhingen met de 
maatschappelijke participatie. 

 
Uitkomstmaten 
De afgelegde afstand op de zes minuten 
wandeltest (6MWT) beschouwden de 
onderzoekers als het vermogen om in een 
gestandaardiseerde setting te lopen 
('capacity'), en de 'Twelve Item MS Walking 

Scale' (MSWS-12, zie kader) gaf inzicht in 
de loopvaardigheid in de eigen 
leefomgeving ('capability'). Hoeveel de 
patiënten daadwerkelijk liepen in hun 
dagelijks leven ('performance') bepaalden 
de onderzoekers met een stappenteller. De 
maatschappelijke participatie baseerden de 
onderzoekers op de 'Impact op Participatie 
en Autonomie' (IPA) vragenlijst (zie kader). 

 
Activiteit 
Het vermogen om te lopen bleek bij de 
gemiddeld 55 jarige MS-patiënten redelijk 
samen te hangen met het daadwerkelijk 
uitvoeren van deze activiteit. De patiënten 
met een goede loopvaardigheid liepen over 
het algemeen ook meer in het dagelijks 

MSWS-12 
In de Twelve Item MS Walking Scale (MSWS-
12) geven mensen op een schaal van 1 
(helemaal niet) tot 5 (bijzonder veel) aan in 
welke mate hun mobiliteit - zoals staan, 
lopen, rennen, traplopen - in de afgelopen 
twee weken belemmerd was. De MSWS-12 
omvat verschillende aspecten van loop-
vaardigheid, waaronder evenwicht, gebruik 
van hulpmiddelen, snelheid, afstand en 
automatismen. De totaalscore varieert van 
12 tot 60, waarbij een hogere score overeen-
komt met een slechtere loopvaardigheid. 
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leven. De loopvaardigheid in de 
gestandaardiseerde setting (6MWT 
afstand) voorspelde 45 procent van de 
variatie in het aantal stappen per dag, en de 
loopvaardigheid in de eigen woonomgeving 
(MSWS-12 score) 30 procent. Elke tien 
meter meer op de 6MWT hing samen met 
een toename van 130 stappen per dag, 
ongeacht de ernst van de ziekte. En één 
punt vooruitgang op de MSWS-12 leidde tot 
87 stappen per dag extra. Ook verklaarde 
de 6MWT afstand 32 procent van de 
variatie in de MSWS-12 score.  
 
Voorspeller mobiliteit 
Toch menen de onderzoekers dat de 
klinische relevantie van de 6MWT en de 
MSWS-12 als voorspeller voor de 
werkelijke mobiliteit beperkt is. Eerdere 
onderzoekers stelden vast dat een toename 
van ongeveer 800 stappen per dag voor 
patiënten een relevante en merkbare 
vooruitgang is: om dat te bereiken zouden 
patiënten op basis van de huidige 

bevindingen ongeveer 61 meter verder 
moeten lopen op de 6MWT, en ongeveer 9 
punten lager scoren op de MSWS-12. Dat 
komt neer op een verbetering van 22 

IPA 
Met de 'Impact op Participatie en 
Autonomie' (IPA) vragenlijst rapporteren 
volwassenen met een chronische 
aandoening over hun eigen autonomie en 
participatie in verschillende leef-
domeinen, met de eventuele 
ondersteuning die zij ontvangen. 
Participatie verwijst naar deelname aan 
het huiselijk en maatschappelijk leven. 
Autonomie is in hoeverre men zelf kan 
bepalen waarin men participeert en hoe 
dit gebeurt. De scores lopen uiteen van 0 
tot 4, waarbij hogere scores duiden op 
meer belemmeringen of problemen op de 
vijf domeinen autonomie binnenshuis, 
familierol, autonomie buitenshuis, sociale 
relaties, en werk en opleiding. 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Participatie van MS-patiënten hangt niet alleen af van hun motorische functies en 
vaardigheden, maar ook van cognitieve functies en vaardigheden, en persoonlijke en 
omgevingsfactoren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de auteurs geen sterke relatie 
vonden tussen enerzijds de loopafstand en stappen in het dagelijks leven (pedometers) en 
anderzijds de participatie van de patiënten. Ondanks dat vaak anders wordt gedacht, is ook 
loopsnelheid niet 1-op-1 aan "community walking" en participatie gerelateerd. Bij mensen 
met MS kan daarom slechts globaal worden uitgegaan van de volgende indeling:  
• Unlimited/Least-limited community walker: ≥1,35 m/s 
• Most-limited community walker: <1,35 m/s 
• Unlimited household walker: <1,04 m/s 
• Limited household walker: <0,48 m/s 
• Physiological walker and non-ambulant person: <0,10 m/s 
Wanneer het doel van de revalidatie is de participatie in zijn algemeenheid te verbeteren, zal 
gekozen moeten worden voor een geïndividualiseerd multidisciplinair behandelprogramma 
waarbij onder andere ergotherapeuten, fysiotherapeuten, neuropsychologen en 
maatschappelijk werkers samenwerken. 
Is het doel de loopafstand en het daadwerkelijk aantal genomen stappen in het dagelijks 
leven positief te beïnvloeden? Dan kan oefentherapie (o.a. krachttraining, cardiorespiratoire 
training, yoga, aerobics) aangeboden worden. Ook hulpmiddelen moeten worden 
geëvalueerd, omdat is gebleken dat het gebruik van een bimanueel loophulpmiddel of een 
rolstoel negatief met participatie samenhangt. Verder kan een pedometer worden gebruikt 
om de stappen te monitoren en patiënten feedback te geven. Dit geldt uiteraard voor MS-
patiënten die mild zijn aangedaan. 
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procent van de gemiddelde score die de 
deelnemende MS-patiënten haalden op 
deze tests: een onrealistische verwachting, 
aldus de auteurs.  
 
Participatie 
Hoe goed de MS-patiënten konden lopen 
en hoeveel zij daadwerkelijk liepen hing 
echter nauwelijks samen met hun 
participatie in het sociaal-maatschappelijk 
leven. Wanneer de onderzoekers 
corrigeerden voor ziekte-ernst en 
vermoeidheid had alleen de loop-
vaardigheid in een gestandaardiseerde 
setting (capacity) een aantoonbare relatie 
met participatie. Het verband was echter 
van geringe klinische waarde: voor elke tien 
meter meer op de 6MWT nam de score op 
het domein 'autonomie binnenshuis' (de 
mogelijkheid zichzelf te (laten) verzorgen 
en in de eigen woning te gaan en staan 
zoals men zelf wil) toe met slechts 0,02 
punten (op een schaal van 0 tot 4). Voor 
een klinisch relevante vooruitgang op dit 
domein zouden de patiënten hun afstand 
op de 6MWT met meer dan 350 meter 
moeten verbeteren.   
 
Behandeling 
De auteurs concluderen dat een verbetering 
in loopactiviteit niet automatisch samen 
gaat met een vooruitgang in participatie. 
Als participatieverbetering van belang is 
dient een therapeut bij het opstellen van 
een revalidatieplan derhalve niet alleen 
aandacht te hebben voor de activiteit, maar 
ook gerichte interventies op het verbeteren 
van de participatie te overwegen. 
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