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• Patiënten met verschillende hersenaandoeningen gecombineerd 

• Betere levenskwaliteit na training 

• Niet alleen effectief, maar ook veilig 

Beschouwing 

Diagnostiek 

Prognose 

Therapie 

Patiënten met Parkinson, Alzheimer, 
multiple sclerose (MS) en andere 
chronische hersenaandoeningen 
verbeteren hun kwaliteit van leven als ze 
naast de standaard behandeling een fysiek 
trainingsprogramma volgen. Dat 
concludeert een overwegend Nederlandse 
onderzoeksgroep na meta-analyses van 
122 effectstudies bij 7231 patiënten. 
Omdat eerder onderzoek heeft aangetoond 
dat deze patiënten een goede levens-
kwaliteit belangrijker vinden dan de 
eventuele vooruitgang in de ziekte-
specifieke fysieke en mentale symptomen, 
menen de onderzoekers dat fysieke 
training een essentieel onderdeel zou 
moeten zijn van de behandeling van 
patiënten met chronische hersen-
aandoeningen. 
 
Nieuw 
Voor het eerst combineerden 
onderzoekers gegevens van patiënten met 
verschillende chronische hersen-
aandoeningen om de positieve effecten 
van training aan te tonen. Dat deden zij 
vanuit de gedachte dat deze aandoeningen 
een gemeenschappelijke patho-
fysiologische basis hebben. Zij 
analyseerden de gegevens van patiënten 

met de ziekte van Parkinson, Alzheimer, 
Huntington, multiple sclerose, schizofrenie 
en unipolaire depressie zowel gezamenlijk 
als per aandoening. Om het behandeleffect 
te bepalen berekenden de onderzoekers 
gewogen effectgroottes (zie kader) voor de 
verschillende uitkomstmaten. 

 
Levenskwaliteit 
Trainende patiënten verbeterden hun 
levenskwaliteit meer dan patiënten die 
uitsluitend de standaard behandeling 
kregen. Na analyse van 64 studies met 
4334 patiënten vonden de onderzoekers 
een middelgroot behandeleffect van 0,40. 

Effectgrootte 
De effectgrootte is een statistische maat 
voor de grootte van een behandeleffect. De 
effectgrootte combineert uitkomsten van 
verschillende meetinstrumenten tot één 
getal, dat aangeeft hoe sterk het effect is 
van een interventie vergeleken met een 
controlegroep. Het getal ligt rond de nul als 
er niet of nauwelijks een effect van de 
interventie is. Voor de grootte van het effect 
hanteren de auteurs de volgende indeling: 
0,2=klein effect; 0,5=middelgroot effect; 
0,8=groot effect. 
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Na splitsing voor de verschillende 
diagnosegroepen bleken vooral patiënten 
met MS, Parkinson en schizofrenie een 
betere levenskwaliteit te ervaren.  
 
Depressie 
Daarnaast voelden trainende patiënten zich 
minder depressief. Analyses van 60 studies 
met 2909 patiënten vonden een groot 
positief effect (0,78) van training op 
depressieve symptomen. Dit positieve 
effect was met name zichtbaar bij patiënten 
met Alzheimer, MS, schizofrenie en 
unipolaire depressie. Naarmate patiënten 
wekelijks meer tijd besteedden aan trainen 
namen de depressieve gevoelens meer af: 
voor elke extra minuut nam de effectgrootte 
met 0,007 punten toe. Deze dosis-respons 
relatie bleek echter niet te gelden voor de 
totale interventieduur: het aantal weken dat 
patiënten trainden maakte niet uit. Daaruit 
leidden de onderzoekers af dat zowel kort- 
als langer durende trainingsprogramma's 
gunstige effecten kunnen hebben.  
 
Cognitie 
Ook op verschillende cognitieve domeinen 
boekten de trainende patiënten meer 

progressie. De onderzoekers vonden 
aanwijzingen dat neuromotorische training 
resulteerde in grotere effecten dan aerobe 
training. Neuromotorische oefeningen - ook 
vaak functionele fitnesstraining genoemd - 
omvatten motorische vaardigheden zoals 
evenwicht, coördinatie, lopen, behendigheid 
en proprioceptieve training. Deze spreken 
meerdere hersensystemen aan, en de 
onderzoekers vermoeden dat een betere 
samenwerking tussen meerdere 
hersendelen bijdraagt aan de betere 
cognitie. Maar omdat deze gegevens 
afkomstig waren van minder studies zijn de 
onderzoekers voorzichtig in hun conclusies.  
 
Veilig 
De verschillende trainingsinterventies 
bleken niet alleen effectief, maar ook veilig 
te zijn. In zeventig procent van de studies 
meldden de deelnemers geen blessures of 
ongelukken. Als er wel blessures optraden 
ging het meestal om spier- of gewrichtspijn 
en enkele valincidenten en verstuikte enkels 
die geen gevolgen hadden voor deelname 
aan de trainingsinterventies.  

Vertaalslag naar de praktijk 
 
Sporten als therapie? 
 

Bewegen heeft een diagnose overstijgend effect op kwaliteit van leven, depressieve 
symptomen en cognitief functioneren. Deze positieve effecten werden aangetoond in deze 
grote samengestelde studie en wordt vanuit verschillende perspectieven bevestigd. Ook de 
Europese Psychiatrische Associatie (EPA) samen met de Internationale organisatie van 
fysiotherapeuten voor mentale gezondheid( IOPTMH) beveelt fysieke training aan als 
therapeutische behandeling van depressieve symptomen en cognitieve klachten. Deze 
training zou moeten bestaan uit 2-3 sessies per week van 45-60 minuten van matige tot 
intensieve aerobe training en krachttraining. De verklaring voor de gunstige effecten van 
bewegen bij verschillende hersenaandoeningen zijn nog onvoldoende begrepen. Aerobe 
training en krachttraining hebben een regulerend effect op insuline gevoeligheid, 
neurotransmitters en groeifactoren (BDNF) die neuroplasticiteit bevorderen. Veel 
verschillende psychiatrische en neurologische beelden zijn gerelateerd aan een verminderde 
functie van de hippocampus. De hippocampus heeft een belangrijke rol bij het reguleren van 
mentale processen zoals leren, geheugen en stemming. Aerobe training heeft mogelijk een 
stimulerend effect op de functie van de hippocampus. Gezien de overstijgende voordelen 
van bewegen op stemming, welbevinden en fysieke fitheid en de lage risico's zou fysieke 
training een onderdeel kunnen zijn van de multidisciplinaire behandeling. 
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Mis niets van de NPi-service 
 

In deze NPi-service Neurologie  
verschenen ook de volgende referaten: 
 
2019-7b: Lopen op muziek stimuleert MS-
patiënten tot hoger ritme 
 
2019-7c: Mensen kiezen meest 
energiezuinige gangpatroon 
 
Ook geïnteresseerd in andere thema's? 
Klik hier voor de nieuwste referaten uit de 
negen andere thema's van de NPi-service. 
 

https://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/neurologie
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/neurologie
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/neurologie
http://www.npi.nl/
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/neurologie
https://www.npi.nl/npi-service/nieuwsbrieven-per-thema/neurologie
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2019-7b-Moumdjian-MS-loopritme-muziek-metronoom.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2019-7b-Moumdjian-MS-loopritme-muziek-metronoom.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2019-7c-Roemmich-CVA-gangpatroon-symmetrie-energiezuinig.pdf
https://npiservice.npi.nl/download/neurologie/pro/toets/NSNR-2019-7c-Roemmich-CVA-gangpatroon-symmetrie-energiezuinig.pdf
https://npiservice.npi.nl/referaten.php

