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• Ook na acht jaar nog verbetering evenwicht 

• Gewoon oefenen of virtual reality training maakt niet uit 

• Geen ongewenste effecten 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Volwassenen met traumatisch hersenletsel 
kunnen ook jaren na het ongeval hun 
evenwicht nog verbeteren. Het maakt 
echter niet uit of zij dat doen met gewone 
thuisoefeningen of door virtual 
realitytraining. Dat concluderen 
Amerikaanse onderzoekers die 63 
patiënten met hersenletsel twaalf weken 
thuis lieten oefenen volgens één van beide 
programma's. 
 
Vooruitgang 
Ondanks dat zij gemiddeld acht jaar eerder 
hersenletsel opliepen, bleken patiënten in 
beide groepen hun evenwicht nog verder te 
kunnen verbeteren. Dat bleek uit de 
vooruitgang van gemiddeld zeven punten 
die zij boekten op de 'Community Balance 
and Mobility (CB&M) Scale' (zie kader), al 
was dat lager dan het minimaal merkbare 
verschil van acht punten. Hoewel het 
gemiddelde onder het minimaal merkbare 
verschil bleef bleek bijna de helft van de 
deelnemers wel minimaal acht punten 
vooruit gegaan te zijn. Dat de deelnemers in 
beide groepen hun evenwicht verbeterden 
bleek ook uit hun betere scores op de 
'Balance Evaluation Systems Test' 
(BESTest). Geen van de deelnemers 
rapporteerde ongewenste effecten van het 
oefenprogramma. 

 

Geen verschil 
Zowel de patiënten die thuis traditionele 
balansoefeningen deden als degenen die 
virtuele X-Box Kinectspelletjes speelden 
verbeterden hun evenwicht. Het maakte 
niet uit welk oefenprogramma zij volgden: 
beide interventies bleken even effectief. De 
patiënten die traditionele balansoefeningen 
deden oefenden iets vaker dan de virtuele 
beoefenaars, maar het scheelde te weinig 
om aantoonbaar effect te hebben. Wel liep 
de therapietrouw in de tweede helft van de 
trainingsperiode terug: van gemiddeld 4 
naar 3½ keer per week oefenen voor het 

Community Balance and Mobility Scale 
(CB&M) 
De CB&M meet de functionele balans tijdens 
het uitvoeren van verschillende veel 
voorkomende dagelijkse activiteiten. De test 
omvat dertien in moeilijkheidsgraad 
oplopende activiteiten, variërend van staan 
op één been tot lopen, springen, rennen en 
traplopen, al of niet met dubbeltaken. De 
score loopt uiteen van 0 tot 96, waarbij een 
hogere score correspondeert met een beter 
evenwicht. Een verandering in score van 
acht punten of meer wordt beschouwd als 
een echt verschil dat niet meer aan toeval 
toe te schrijven is. 
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reguliere programma, en van 3½ naar 3 keer 
per week voor de virtuele training.  
 
Follow-up 
De vooruitgang die de deelnemers boekten 
tijdens de twaalf weken durende training 
bleef ook in de twaalf weken follow-up 
aanwezig en nam zelfs nog iets toe. 
Misschien komt dat omdat veel deelnemers 
ook na afloop van het trainingsprogramma 
bleven oefenen: tijdens de twaalf weken 
follow-up trainden patiënten uit beide 
groepen nog steeds bijna twee keer per 
week. Of dat kwam omdat ze het leuk 
vonden konden de onderzoekers niet 
zeggen: zij vroegen de deelnemers niet 
hoeveel plezier ze beleefden aan hun 
oefenprogramma.  
 
Oefenprogramma 
De gemiddeld 49-jarige deelnemers 
oefenden thuis gedurende twaalf weken 
drie tot vier keer per week een half uur. Zij 
hielden een logboek bij van hun oefen-
sessies en eventuele ongewenste effecten. 
Een fysiotherapeut instrueerde de deel-
nemers en gaf tips om de oefeningen veilig 
uit te voeren. De therapeut gebruikte de 
individuele CB&M score om de moeilijk-
heidsgraad van het oefenprogramma af te 
stemmen op de vaardigheid van elke 
deelnemer. Halverwege het programma 

pasten de fysiotherapeuten de 
moeilijkheidsgraad aan op het nieuwe 
vaardigheidsniveau van de deelnemers.  
 
Deelnemers 
De onderzoekers lieten volwassenen (18 tot 
65 jaar) met evenwichtsproblemen 
deelnemen die minimaal een jaar eerder 
matig tot ernstig traumatisch hersenletsel 
hadden opgelopen. Zij dienden zelfstandig 
te kunnen lopen en in de afgelopen drie 
maanden geen fysiotherapie gehad te 
hebben.  
 
PEDro-score 
Methodologische kwaliteit volgens 
vakreferent: goed (PEDro score 7/10) 
 
 

PEDro-score 

Mis niets van de NPi-service 
 

In deze NPi-service Neurologie  
verschenen ook de volgende referaten: 
 

2019-5a: Doelgericht oefenen leidt tot 
betere behandelresultaten 
 

2019-5b: Extra oefenen met SMART-Arm 
geen meerwaarde ter voorkoming van 
armcontracturen na CVA 
 
Ook geïnteresseerd in andere thema's? 
Klik hier voor de nieuwste referaten uit de 
negen andere thema's van de NPi-service. 
 

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Binnenshuis zelfstandig lopende patiënten die lang geleden traumatisch hersenletsel hebben 
opgelopen kunnen hun evenwicht door balanstraining in de thuissituatie verbeteren. Voor de 
effectiviteit maakt het daarbij niet uit of zij met of zonder een virtueel trainingssysteem 
oefenen. Dit kan op basis van de voorkeur van de patiënt worden bepaald. 
Belangrijke factoren die 'het verschil' maken zijn:  
• duidelijk geformuleerde en realistische doelen; 
• oefeningen die aan het niveau van de patiënt zijn aangepast (op de grens van kunnen en 

niet kunnen); 
• meerdere malen per week, gedurende een langere periode trainen; 
• vertrouwen dat de patiënt in zijn of haar kunnen heeft (self-efficacy).  
 

Belangrijk is de veiligheid tijdens het zelfstandig oefenen te waarborgen en de compliance te 
stimuleren. Veiligheid kan worden geboden door aanpassing van de omgeving of het 
betrekken van een mantelzorger. Compliantie kan worden verbeterd door samen met de 
patiënt regelmatig de trainingsfrequentie, trainingsintensiteit en voortgang te bespreken – 
face-to-face, via de telefoon of middels een telerevalidatie systeem.  
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