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1. Inleiding
Fysiotherapie op de Intensive Care (IC) behelst een zeer omvangrijk gebied.
Aangrijpingspunten voor de fysiotherapie liggen voornamelijk in het voorkomen en behandelen van gevolgen
van IC opname (deconditionering) van functies van het bewegingssysteem en het ademhalingsstelsel. Mede
omdat in Nederland de pulmonale zorg van beademde patiënten meestal wordt uitgevoerd door intensivisten
en verpleegkundigen, is voor deze Evidence Statement (ES) gekozen om alleen aspecten van de
fysiotherapeutische behandeling van functies van het bewegingssysteem en activiteiten met betrekking tot
mobiliteit te beschrijven.
Deze ES bevat aanbevelingen voor het diagnostisch en therapeutisch proces met betrekking tot de veiligheid,
interventies en het gebruik van klinimetrie binnen de International Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF). [WHO 2001]
Het doel van dit statement is het formuleren van aanbevelingen met betrekking tot het diagnostisch en
therapeutisch proces:
• het gebruik van veiligheidscriteria voor het mobiliseren en het activeren (noot 1).
• het gebruik van parameters voor het monitoren van de belastbaarheid en veiligheid voorafgaand aan
en tijdens de fysiotherapeutische behandeling.
• de keuze van fysiotherapeutische interventies.
• de opbouw van intensiteit van de fysiotherapeutische behandeling.
• het gebruik van klinimetrie.
Dit ES is opgebouwd conform een verkorte versie van de methode voor ontwikkeling implementatie en
bijstelling van KNGF-richtlijnen, zoals beschreven door Van der Wees (2007). De aanbevelingen zijn opgesteld
op basis van wetenschappelijke evidentie en op basis van “best-practice”. Voor het zoeken en beoordelen van
de literatuur is gebruik gemaakt van de EBRO systematiek (Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling). De
geselecteerde artikelen zijn beoordeeld op methodologische kwaliteit en ingedeeld naar de mate van
bewijskracht aan de hand van beoordelingsformulieren. Hierbij zijn voor interventiestudies de criteria en
indelingen van het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO) gebruikt (zie bijlage: methode).
e
e
Het wetenschappelijk bewijs is per vraagstelling samengevat en voorgelegd aan de projectgroep, 1 en 2 kring
van experts (zie bijlage: methode). De sterkte van aanbevelingen wordt in de noten beschreven.
Achtergrond:
Jaarlijks worden er ongeveer 80.000 patiënten op één van de Nederlandse intensive care afdelingen behandeld.
Hoewel het primaire focus van de IC geneeskunde altijd gericht is geweest op overleving, is de kwaliteit van
overleving in toenemende mate een belangrijke uitkomst van de zorg voor IC patiënten. Door medische en
technische ontwikkelingen is de kans op overleving toegenomen maar worden meer patiënten van de IC
ontslagen met langdurige restverschijnselen en functionele beperkingen [ Dowdy 2006, Herridge 2011, van der
Schaaf 2009]. Deze restverschijnselen zijn het gevolg van bedrust, inactiviteit en van de ernstige ziekte waarvoor
de patiënt op de IC werd opgenomen.
In verschillende studies worden spierzwakte, pijn, cognitieve stoornissen, delirium, angst, depressie en post
traumatische stress stoornissen genoemd als directe gevolgen van de kritieke ziekte (critical illness)[ Herridge
2011, Needham 2012].
IC verworven spierzwakte is een van de meest in het oog springende gevolgen van critical illness, en tevens een
van de belangrijkste aangrijpingspunten voor de fysiotherapie. De oorzaak van deze spierzwakte kan zowel in
de spier (critical illness polymyopathy) als in de zenuw (critical illness polyneuropathy) liggen. Omdat deze
aandoeningen vaak tegelijk voorkomen en moeilijk zijn te differentiëren wordt de term ‘intensive care unitacquired weakness’ (ICU-AW) gebruikt. De voornaamste risicofactoren zijn sepsis, systemisch inflammatoir
responssyndroom (SIRS), Multi orgaan falen (MOF), immobilisatie en hyperglykemie [Groeneveld 2012]. Deze
spierzwakte heeft nadelige gevolgen voor het ontwennen van de beademing en het herstel op korte en lange
termijn. De in de literatuur gerapporteerde incidentie van ICU-AW varieert afhankelijk van de bestudeerde
populatie, van 60% bij patiënten met ‘acute respiratory distress syndrome’ (ARDS) tot 100% bij patiënten met
het SIRS in combinatie met MOF.
Er is steeds meer bewijs dat het zoveel mogelijk bekorten van bedrust en inactiviteit door het vroegtijdig
mobiliseren in de stoel en activeren op de IC, veelbelovende interventies zijn om de gevolgen van bedrust,
inactiviteit en critical illness te voorkomen en te verminderen [Bourdin 2010, Burtin 2009, Gerovasili 2009,
Schweickert 2009, Needham 2008].
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Fysiotherapie op de IC:
Fysiotherapie is de paramedische discipline die zich bezighoudt met de preventie en de behandeling van de
gevolgen van bedrust en inactiviteit bij critical illness voor het bewegend functioneren en speelt daarom een
belangrijke rol in het multidisciplinaire behandelteam [Grill 2011, Eeuwes 2010].
De fysiotherapeutische behandeling vindt plaats na verwijzing van een medisch specialist.
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2. Diagnostisch proces
Screening:
De fysiotherapeut screent de IC patiënt op de aanwezigheid van fysiotherapeutische aangrijpingspunten. Indien er
een fysiotherapeutische indicatie is wordt er dagelijks gescreend op rode vlaggen (zie figuur 1) (noot 2),
veranderingen in fysiek functioneren (noot 3) en responsiviteit (noot 3).
Met het dagelijkse screeningsproces worden de potentiële risico’s en winst van de fysiotherapeutische interventie
tegen elkaar afgewogen. De belastbaarheid van de patiënt waaronder de hemodynamische stabiliteit,
cardiorespiratoire reserve en responsiviteit, die op de IC sterk kan variëren, wordt bij deze afweging binnen het
klinisch redeneren meegenomen.
Op basis van de bevindingen uit het diagnostisch proces worden fysiotherapeutische behandeldoelen opgesteld.
Het diagnostisch proces bestaat uit:
Anamnese:
• Algemene gegevens
• Medische gegevens
• Sociale anamnese
• Niveau van functioneren voor opname
Onderzoek/metingen:
Inspectie:
• Voedingstoestand (o.a. mager, geatrofieerd, adipositas)
• Medische applicaties (o.a. beademing, katheter, infusen, drains, stoma, nier vervangende therapie)
• Andere bijzonderheden (o.a. isolatie, barrière, fixatie)
• Bewegingsapparaat (o.a. oedeem, spieratrofie, deformiteiten)
• Huid (o.a. drukplekken, decubitus, wonden)
Lichamelijk onderzoek (noot 3):
Functies:
• Responsiviteit (bewustzijn en coöperatie)
• Gewrichtsmobiliteit
• Spierkracht
• Spiertonus
• Sensibiliteit
• Balans
Activiteiten
• Functionele status (transfers in en uit bed, lopen)
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Figuur 1: rode vlaggen voor het mobiliseren uit bed en actieve fysiotherapie bij een intensive care patiënt
Onderstaande criteria gelden als (relatieve) contra indicaties voor het mobiliseren uit bed en actieve fysiotherapie van een intensive care
patiënt. Voor het mobiliseren uit bed en het activeren van een patiënt die voldoet aan een van onderstaande criteria dient vooraf overleg
plaats te vinden met de IC verpleegkundige en/of intensivist.
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Hartslag
o
Recent myocard ischemie
o
Hartfrequentie < 40 en > 130
Bloeddruk
o
Map < 60mmHg en > 110 mmHg
Saturatie
o
≤ 90%
Beademingsparameters
o
FiO2 ≥ 0.6 (60%)
o
PEEP ≥10cm H2O
Ademhalingsfrequentie
o
Ademhalingsfrequentie > 40 p/min
Bewustzijnsniveau van patiënt
o
RASS score: -4, -5, 3, 4
Dosis inotropica
o
Hoge dosis inotrope:

Dopamine ≥ 10 mcg/kg/min

Nor/adrenaline ≥ 01 mcg/kg/min
Temperatuur
o
≥ 38,5 graden Celsius
o
≤ 36 graden Celsius
Overige:
o
Klinische blik

Zweten

Afwijkende gelaatskleur

Pijn

Vermoeidheid
o
Chirurgische contra-indicaties (o.a. instabiele fracturen, botlap, open
buik/horax)
o
Aanwezigheid van lijnen die mobilisatie onveilig maken
o
Neurologisch instabiel: ICP ≥ 20 cmH2O
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De volgende meetinstrumenten worden aanbevolen (noot 3):
Responsiviteit van de patiënt (noot 3)
De responsiviteit geeft de mate van bewustzijn en de coöperatie (het kunnen reageren op een opdracht) van
de patiënt aan.
De mate van bewustzijn wordt gemeten met de RASS score, de mate van coöperatie met de S5Q score.
• RASS:

Het vaststellen van de mate van bewustzijn:
1. Observeer patiënt:
- patiënt is alert, rusteloos of geagiteerd (score 0 tot +4)
2. Bij niet alert, noem de naam van de patiënt en zeg hem zijn ogen te openen en je aan te kijken
- patiënt wordt wakker en blijft zijn ogen geopend houden en maakt oogcontact (score -1)
- patiënt wordt wakker en maakt oogcontact, maar niet blijvend (score -2)
- patiënt maakt enige bewegingen om te reageren maar maakt geen oogcontact (score -3)
3. Bij geen respons op verbale stimulatie, stimuleer de patiënt dan lichamelijk door aan zijn schouders te
schudden of op zijn borstbeen te wrijven
- patiënt maakt enige beweging na lichamelijke stimulatie (score -4)
- patiënt maakt geen enkele respons op elke stimulatie (score -5)
•

S5Q: Standardized 5 questions
S5Q: Bepaalt coöperatie van de patiënt
5 gestandaardiseerde vragen om de mate van coöperatie vast te stellen
1: Open en sluit je ogen
2: Kijk naar mij
3: Open je mond en steek je tong uit
4: Knik ja en nee (schud met je hoofd)
5: Ik tel tot 5, frons daarna de wenkbrauwen
Score < 3: niet coöperatief
Score ≥ 3: enige medewerking mogelijk
Score 5: volledige coöperatie
Voor iedere correcte reactie/uitvoering wordt 1 punt toegekend.
Bij een volledige coöperatie wordt een score 5 behaald

Gewrichtsmobiliteit
• Range of Motion (ROM) (noot 3)
Meten m.b.v. goniometer volgens de nul doorgangsmethode de passieve/actieve range of motion (PROM
of AROM) van de grote gewrichten: schouder, elleboog, pols, heup, knie en enkel.
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Spierkracht
• Medical Research Council (MRC) somscore (noot 3)
Onderstaande spiergroepen (rechts en links) meten vlgs MRC
Abductie van de bovenarm
Flexie van de elleboog
Dorsaalflexie van de pols
Flexie van de heup
Extensie van de knie
Dorsaalflexie van de voet
Score MRC
0 Geen zichtbare of voelbare contractie
1 Zichtbare of voelbare contractie zonder beweging
2 Beweging is mogelijk met uitschakeling van zwaartekracht
3 Beweging is mogelijk tegen zwaartekracht
4 Beweging is mogelijk tegen zwaartekracht en weerstand, doch submaximaal
5 Beweging is mogelijk tegen grote weerstand. Normale kracht
Somscore 0-60 (optellen van alle uitkomsten van rechter en linker zijde (< 48 = zwakte))

•

Gebruik hand held dynamometer en/of Handknijpkracht (Jamar) vanaf spierkracht MRC 3 (noot 3).

Spiertonus
• Modified Ashworth Scale (MAS) (noot 3)
De Modified Ashworth Scale (MAS) evalueert stijfheid (weerstand) bij het passief bewegen van zowel de
elleboog als van de knie.
In de bovenste extremiteit wordt de weerstand tegen passief bewegen in de extensoren en de flexoren
van de elleboog onderzocht. In de onderste extremiteit wordt de weerstand tegen passief bewegen in de
extensoren en de flexoren van de knie onderzocht. De passieve bewegingen worden manueel uitgevoerd.
Er is geen extra materiaal nodig.
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Sensibiliteit
• (Modified) Nottingham Sensory Assessment (NSA) (noot 3)
De somatosensoriek wordt getest door 2 testitems van de Nottingham Sensory Assesment (NSA) af te
nemen, namelijk: 1) de tastzin (vitale sensibiliteit) en 2) de propriocepsis (gnostische sensibiliteit).
De test evalueert zowel de somatosensoriek van de bovenste als de onderste extremiteit.
Score tastzin
0 = afwezig Patiënt voelt géén van de drie aanrakingen op het betreffende lichaamsdeel.
1 = gestoord Patiënt voelt minder dan drie aanrakingen op het betreffende lichaamsdeel.
2 = intact Patiënt voelt alle drie de aanrakingen.
Score propriocepsis
0 = afwezig Patiënt neemt geen beweging waar.
1 = waarneming Patiënt neemt alle drie de keren van beweging beweging waar, echter niet de juiste
bewegingsrichting.
2 = intacte Patiënt neemt alle drie de keren de bewegingszin juiste bewegingsrichting waar.

Functionele status
• De Morton Mobility Index (DEMMI) (noot 3)
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3. Therapeutisch proces
Het algemene doel van de behandeling is om op een veilige manier vroegtijdig te starten met het mobiliseren
en activeren van de IC patiënt om de gevolgen van bedrust en inactiviteit bij critical illness voor het bewegend
functioneren te beperken.
Naar aanleiding van het diagnostisch proces kunnen specifieke behandeldoelen binnen de ICF worden gesteld.
Behandeldoelen gericht op anatomische eigenschappen:
• Verminderen van oedeem in de extremiteiten
Behandeldoelen gericht op functies
• Optimaliseren en onderhouden van de ROM
• Optimaliseren en onderhouden van de spierkracht
• Voorkomen van spieratrofie
• Normaliseren van de spiertonus
• Optimaliseren en onderhouden van het spieruithoudingsvermogen
• Optimaliseren van de inspanningstolerantie
Behandeldoelen gericht op activiteiten:
• Optimaliseren en handhaven van lichaamshouding (lig, zit, stand)
• Optimaliseren en onderhouden van de transfers
• Optimaliseren en onderhouden van het lopen

Aanbevelingen therapeutisch proces
Behandelplan
De keuze van de therapie in het behandelplan is mede afhankelijk van de responsiviteit van de patiënt. De
intensiteit wordt bepaald op basis van de belastbaarheid van de patiënt.
Behandelplan voor de niet responsieve patiënt:
Bij een niet responsieve IC patiënt zal de therapie op passieve wijze plaatsvinden (zie figuur 2) (noot 4).
Anatomische eigenschappen:
• Om oedeem te verminderen is houdingscontrole en positionering zinvol.
Functies:
• Ter preventie van contractuurvorming en tonusregulatie zijn houdingsadviezen en kortdurend (5x per
gewricht) passief bewegen van gewrichten zinvol. Bovendien kan spalken worden overwogen bij
patiënten die een verhoogd risico hebben op contracturen (trauma, brandwonden, neurologisch
letsel).
• Bij bestaande of dreigende contractuurvorming is het dagelijks minimaal 20 minuten stretchen of
doorbewegen eventueel met gebruik van Continuous Passive Motion (CPM) van de spieren
noodzakelijk om de range of motion te verbeteren.
• Ter preventie van spieratrofie en het verbeteren van de spierkracht is het gebruik van CPM en het
passief fietsen zinvol. Het geven van Electro Musculaire Stimulatie (EMS) kan worden overwogen. Er is
geen eenduidigheid ten aanzien van de opbouw van de trainingsparameters van EMS.
Activiteiten:
• Passief fietsen verbetert de functionele status.
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Behandelplan voor de responsieve patiënt:
Bij een responsieve IC patiënt vindt de therapie zo actief en functioneel mogelijk plaats (zie figuur 2) (noot 4).
Anatomische eigenschappen:
• Ter vermindering van oedeem kan naast houdingscontrole (extremiteiten positioneren) ook actief
geoefend worden met de extremiteiten.
• Verbetering van het cardiorespiratoire systeem vindt plaats middels het mobiliseren uit bed.
Functies:
• Ter preventie van contractuurvorming en tonusregulatie is actieve oefentherapie zinvol.
• Ter preventie van spieratrofie en het verbeteren van de spierkracht is het zinvol om minimaal 20
minuten per dag (geleid) actieve oefentherapie en/of (geleid) actief fietsen en/of CPM toe te passen.
• Toename van de inspanningstolerantie en spieruithoudingsvermogen wordt bereikt met het
mobiliseren op de rand van het bed/in de stoel, (geleid) actief fietsen, actieve oefentherapie en ADL
training.
Activiteiten:
• Verbetering van de functionele status vindt plaats door dagelijks minimaal 20 minuten (geleid) actieve
oefentherapie, (geleid) actief fietsen en ADL training toe te passen.
• Verbetering van de (lig, zit en sta-)balans wordt bereikt met actieve oefentherapie en ADL training.
• Verbetering van de sta- en loopfunctie vindt plaats met ADL training.
Overige:
• Bekorting van de IC en ziekenhuis opnameduur kan door dagelijkse actieve oefentherapie, ADL
training en mobiliseren in de stoel worden gerealiseerd.
Trainingsopbouw:
Er is onvoldoende bewijs om een aanbeveling te formuleren over de trainingsopbouw bij IC patiënten. Een
vertaling van inspanningsfysiologie bij gezonde personen naar ernstig zieke IC patiënten is niet mogelijk.
Daarnaast zijn trainingsparameters zoals de hartfrequentie, hartslagreserve en VO2max niet betrouwbaar voor
het bepalen van de trainingsintensiteit van een IC patiënt.
Experts adviseren om tijdens de oefentherapie de veranderingen van veiligheidsparameters (noot 2) te
monitoren en te evalueren. Op basis van deze gegevens kan de oefentherapie geëvalueerd en zo nodig
aangepast worden wat betreft de frequentie van de behandeling, het aantal herhalingen, sets en de duur van
de activiteit.
Experts adviseren onderstaande trainingsopbouw bij IC patiënten: (zie figuur 2) (noot 5)
Stap 1: Duur opbouwen:
• Opvoeren van aantal herhalingen naar 10
• Opbouwen van duur: intervaltraining opbouwen naar 20 min (4 min actief, pauze 30 a 60 sec:
herhaling 5x)
Stap 2: Series uitbreiden:
• Van 1 serie naar 3 series
Stap 3: Intensiteit verhogen
• Verhogen van Borgscore van 11 naar 13
Stap 4: Frequentie ophogen:
• Van dagelijkse therapie naar 2x therapie per dag
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Figuur 2: Onderstaande interventies worden aanbevolen ter verbetering van het bewegend functioneren.

•

Passief
o

o
o
o

o
o

•

Actief
o

o
o
o

Passief bewegen

Herhalingen: 5 per gewricht

Serie: 1

Frequentie: 1x p/dag
Stretchen

Duur: 20 minuten
Fietsen (bed of stoel)

Duur: 20 minuten
EMS

Bij niet responsieve patiënten kan EMS worden overwogen.

Er is geen eenduidigheid ten aanzien van de invulling en opbouw van de
trainingsparameters van EMS.

De volgende intensiteit (of parameters) wordt vaak toegepast:
•
Duur: 60 minuten
•
Intensiteit: 45Hz
•
Frequentie: dagelijks
CPM

3 uur per dag
Spalken

Duur: 2 uur op en 2uur af

Oefentherapie

Intensiteit:
•
Borg 11-13

Duur:
•
Herhalingen: 8-10 herhalingen
•
Series: 3 sets

Frequentie: dagelijks 1 a 2x per dag

Opbouw:
•
Stap 1: Duur opbouwen:
o
Herhalingen opvoeren naar 10
•
Stap 2: Series uitbreiden:
o
Van 1 serie naar 3 series
•
Stap 3: Intensiteit verhogen
o
Van borgscore 11 naar 13
•
Stap 4: Frequentie ophogen:
o
Van 1x daagse naar 2x daagse therapie
ADL-training: balans, staan, lopen
Mobilisatie uit bed
Fietsen (bed of stoel)

Duur 20 minuten

Opbouw: intervaltraining richting 20 min opbouwen
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Behandelproces en evaluatie
Om de veiligheid te garanderen dienen, onafhankelijk van de responsiviteit van de patiënt, gedurende iedere
behandeling de veiligheidsparameters gemonitord en geëvalueerd te worden (noot 6).
De interventie dient gestopt te worden wanneer het cardiorespiratoire systeem van een IC patiënt overbelast
dreigt te worden (noot 7).
Om de mate van inspanning te kunnen monitoren en te evalueren kan de duur, het aantal herhalingen en de
borgscore worden gebruikt (noot 5).
Evalueer iedere behandeling op basis van bevindingen uit het diagnostisch- en het therapeutisch proces (noot
8).
Afsluiting van de behandeling
Beschrijf dagelijks in de verslaglegging het resultaat van de behandeling en veranderingen in functionele status.
Evalueer de behandeling bij ontslag van de IC met de daarbij behorende klinimetrie:
ROM, MRC (som) score, Handheld dynamometer, Handknijpkracht en DEMMI.
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4. Noten
Noot 1: Mobiliseren en activeren
Binnen de IC literatuur wordt met de term “mobiliseren” vaak het proces van verplaatsen uit bed verstaan.
De Evidence Statement sluit aan bij de definities van het internationale mobilisatie netwerk (www.mobilization-network.org) zoals
beschreven in de "ICU Activity Codes and Definitions" (August 15, 2012).
Tabel 1: Onderstaande activiteiten beschrijven de verschillende vormen van mobilisatie bij IC patiënten.
Vorm

Definitie

Mobiliseren in bed (zithouding)

Verticalisatie in 70-900 met bed in stoelhouding

Mobiliseren op de rand van het bed

Zitten op rand van bed (mag met ondersteuning)

Mobiliseren in de stoel zonder te staan

Transfer bed-stoel (zonder te staan) met behulp van
tillift, slide of tillen

Mobiliseren in stoel via stand met behulp van
opstahulp

Transfer bed-stoel via stand (in staat om gewicht te
dragen op beide benen) met behulp van opstahulp
en ondersteuning van 1-2 personen

Mobiliseren in stoel via stand

Transfer bed-stoel via stand (in staat om te stappen
of te schuiven) al dan niet met gebruik van
loophulpmiddel en ondersteuning van 1-2 personen

Lopen

Lopen (minimaal 4 stappen; 2 met elke voet) al dan
niet met loophulpmiddel en begeleiding

Noot 2: Veiligheid: “ rode vlaggen”
Sterkte van aanbeveling: Matig sterk
De criteria in de aanbeveling (figuur 1) hebben een bewijskracht van niveau 1 en 2.
De criteria die worden aanbevolen zijn van belang voor het beoordelen van de hemodynamische stabiliteit, de cardiorespiratoire reserve
en het bewustzijnsniveau om een IC patiënt veilig uit bed te kunnen mobiliseren en/of actief te kunnen activeren.

Literatuur:
o
Adler 2012: niveau: A1, Schweickert 2009: niveau A2, Burtin 2009: niveau B, Bourdin 2010: niveau C, Morris 2008: niveau C,
Bailey 2007: niveau C, Brimioulle 1997: niveau C, Kasotakis 2012: niveau C, Hanekom 2011: niveau D, Nordon-Craft 2012: niveau
D, Stiller 2003: niveau D, Kress 2009: niveau D, Leditschke 2012: niveau B, Needham 2010: niveau B.
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Noot 3: Klinimetrie lichamelijk onderzoek
•
Responsiviteit:
Sterkte van aanbeveling: Matig sterk
De aanbevelingen voor het meten van de responsiviteit hebben een bewijskracht van niveau 1 en 4.
Responsiviteit geeft de mate van bewustzijn en het kunnen reageren op een opdracht van de patiënt aan.
Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen coöperatieve of niet coöperatieve reactie.
Onderstaande klinimetrie is aan te bevelen voor het bepalen van de responsiviteit van de IC patiënt.
De mate van bewustzijn wordt gemeten met de RASS score: (niveau1)
o
RASS
De mate van coöperatie wordt gemeten met de S5Q score: (niveau 4)
o
S5Q
Literatuur:
o
Sessler 2002: niveau: betrouwbaarheidsstudie, Ely 2003: niveau B, Adler 2012: niveau A1, Gosselink 2008, 2011: niveau D
•

Gewrichtsmobiliteit:
Sterkte van aanbeveling: Zwak
De aanbeveling voor het meten van de gewrichtsmobiliteit heeft een bewijskracht van niveau 4.
Hierin wordt aangegeven dat het risico op het ontstaan van contracturen toeneemt, indien de ROM niet in de 1e week van IC opname
wordt beoordeeld.
Meten m.b.v. goniometer volgens de neutrale nul methode P(assieve)ROM of A(ctieve)ROM van de grote gewrichten: schouder,
elleboog, pols, heup, knie en enkel.
Literatuur:
o
Ryf 1999: niveau D, Clavet 2008, 2011: niveau C, Gosselink 2008, 2011: niveau D.

•

Spierkracht:
Sterkte van aanbeveling: Matig sterk
De aanbeveling waarop de keuze voor het meten van de spierkracht is gebaseerd heeft een bewijskracht van niveau 2.
Het meten van de spierkracht op de IC is betrouwbaar (niveau 2).
Onderstaande klinimetrie is aan te bevelen om de spierkracht te meten bij IC patiënten:
Bewegingsapparaat:
o
Manuele spierkracht meting (MMT): MRC (som)score
o
Hand held dynamometer of Handknijpkracht (Jamar) vanaf spierkracht MRC 3
Literatuur:
o
Nordon-Craft 2012: niveau D, Fan 2010: niveau: betrouwbaarheidsstudie, Hermans 2012: niveau: betrouwbaarheidsstudie,
Vanpee 2011: niveau: betrouwbaarheidsstudie.

•

Spiertonus:
Sterkte van aanbeveling: Zwak
De aanbeveling voor het meten van de spiertonus heeft een bewijskracht van niveau 4.
In de literatuur is geen consensus over de te gebruiken klinimetrie voor het meten van spiertonus bij IC patiënten. Vanuit de KNGF
richtlijn beroerte (2004) wordt de Modified Ashworth Scale (MAS) aanbevolen om de weerstand tegen passief bewegen te meten.
De Modified Ashworth Scale (MAS) kan worden gebruikt voor het beoordelen van spiertonus bij een IC patiënt op de Intensive Care.
o
Modified Ashworth Scale (MAS)
Literatuur:
o
KNGF-richtlijn beroerte 2004: niveau: richtlijn, Bohannon 1987: niveau: betrouwbaarheidsstudie.

•

Sensibiliteit:
Sterkte van aanbeveling: Zwak
De aanbeveling voor het meten van de sensibiliteit heeft een bewijskracht van niveau 4.
In de literatuur is geen consensus over de te gebruiken klinimetrie voor het meten van de sensibiliteit, coördinatie en propriosepsis
bij IC patiënten. Alleen Burtin (2009) geeft aan dat de verbetering van fysiek functioneren op de verpleegafdeling mogelijk wordt
beïnvloed door verbetering van de spiercoördinatie door dagelijks 20 minuten fietsen.
Vanuit de KNGF richtlijn beroerte (2004) wordt de (Modified) Nottingham Sensory Assessment (NSA) aanbevolen om de sensibiliteit
en de propriocepsis te meten.
De (Modified) Nottingham Sensory Assessment (NSA) kan worden gebruikt voor het beoordelen van sensibiliteit, coördinatie en
propriosepsis bij een IC patiënt op de Intensive Care.
o
(Modified) Nottingham Sensory Assessment (NSA)
Literatuur:
o
KNGF-richtlijn beroerte 2004: niveau richtlijn, Lincoln 1998: niveau: betrouwbaarheidsstudie

•

Balans:
Deze functie wordt binnen de activiteiten van de DEMMI geëvalueerd. Zie : noot 3 Functionele status.
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•

Functionele status:
Sterkte van aanbeveling: zwak
De aanbeveling heeft een bewijskracht van niveau 4.
In de literatuur is geen consensus over de te gebruiken klinimetrie op het niveau van activiteiten bij IC patiënten. Daarbij zijn vele
meetinstrumenten nog niet betrouwbaar en gevalideerd voor de IC populatie.
Vele meetinstrumenten hebben een vloer of een plafondeffect waardoor ze niet goed toepasbaar zijn op de IC. In de literatuur
worden deze meetinstrumenten vaak pas na ontslag van de IC ingezet.
De Morton Mobility Index (DEMMI) is bij oudere patiënten tijdens ziekenhuisopname goed in staat om kleine klinische verschillen te
detecteren, is bruikbaar vanaf een laag ingangsniveau, heeft geen plafondeffect en behoeft weinig materiaal en tijd in de uitvoering.
In de DEMMI bevat items vanuit de Berg balans Schaal (BBS), Barthel index (BI) en de Functional Independence Measure (FIM) .
Experts adviseren voor het meten op activiteiten niveau in de Intensive Care, het gebruik van de DEMMI boven de Functional Status
Score for ICU (FSS-ICU), aangezien deze wel getest is op betrouwbaarheid en validiteit in de klinische setting (al is dat alleen gedaan
bij oudere patiënten en niet bij de IC populatie).
Onderstaande klinimetrie kan gebruikt worden voor de beoordeling van het activiteiten niveau van een IC patiënt op de Intensive
Care.
o
DEMMI
Literatuur:
o
NICE: niveau guideline, Adler 2012: niveau A1, Nordon-Craft 2012: niveau D, Thomas 2009 en 2011: niveau A2, Burtin
2009: niveau B, Kasotakis 2012: niveau C, Winkelman 2012: niveau B, Zanni 2010: niveau C, Gosselink 2008: niveau D,
Gosselink 2011: niveau D, De Morton 2008: niveau betrouwbaarheidsstudie.

Noot 4: Interventies
Sterkte van aanbeveling: zwak
De aanbevelingen voor de fysiotherapeutische behandeling zijn gebaseerd op literatuur van niveau 1, 2 en 3 en meningen van experts.
De effecten van fysiotherapeutische interventies op het bewegend functioneren van intensive care patiënten zijn gebaseerd op conclusies
van bewijskracht niveau 1, 2 en 3 (zie tabel 2).
Effecten op het niveau van anatomische eigenschappen, zoals preventie van eiwitverlies en toename van ontstekingsremmers, kunnen
worden behaald door de spieren minimaal 20 minuten actief of passief te oefenen of CPM te gebruiken.
Deze effecten zijn niet opgenomen in de aanbeveling, aangezien ze geen direct fysiotherapeutisch doel nastreven.
Literatuur:
o
Hanekom 2011: D, Schweickert 2009: niveau A2, Gruther 2010: niveau A2, Gerovasili 2009: niveau B,
Karatzanos 2012: niveau B, Poulsen 2011: niveau B, Routsi 2010: niveau B, Martin 2011: niveau A2, Cader 2010: niveau B,
Caruso 2005: niveau B, Burtin 2009: niveau B, Morris 2008: niveau C, Chang 2005: niveau C, Moodie 2011: niveau A1, Griffiths
1995: niveau B, Meesen 2010: niveau B, Winkelman 2012: niveau B, Clavet 2008 en 2011: niveau C, Gosselink 2008, 2011:
niveau D, Moree 2011: niveau D, Heather 2008: niveau D, Genc 2012: niveau B, Chang 2011: niveau B, Zafiropoulos 2004: niveau
C, Stiller 2004: niveau C, Kraemer 2002: niveau D, Romer 2003: niveau B.
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Tabel 2: De effecten van fysiotherapeutische interventies op het bewegend functioneren van intensive care patiënten volgens het model van de ICF
Interventie

Uitkomstmaat

Auteur jaar (niveau van bewijs)

Niveau bewijskracht

Respiratoire en hemodynamische
parameters en bloedwaarden

Genc 2012 (B), Stiller 2004 (C),
Zafiropoulos 2004 (C)

2 en 3

Bloedwaarden

Winkelman 2012 (B)

2

↑ wet weight/magnesium DNA
↑ ROM

Spier biopt

Griffths 1995 (B)

2

Passieve knie extensie test

Reid 2004 (B)

2

↑Spierdikte, ↑Microcirculatie, ↑ Zuurstof consumptie, ↑
reperfusie ,↓ spieratrofie

Utrasound, NIRS, Omtrek bovenbeen

Gruther 2010 (A2), Gerovasili 2009
(B), Meesen 2010 (B)

1 en 2

MIP, MEP, Vt

Chang 2011 (B)

2

Immobilisatie

↑ Vt,
↑ Inspiratoire en expiratoire spierkracht
↑ Beperking in ROM

Graden meten van ROM

Clavet 2008 en 2011 (C)

3

Fietsen

↑ Quadriceps kracht bij ontslag ziekenhuis

HHD- Isometrisch Quadriceps kracht

Burtin 2009 (B)

2

EMS

↑ Spierkracht (voorkomen CIPNM)

MRC som score, handknijpkracht

Karatzanos 2012 (B),
Routsi 2010 (B)

2

↑ ADL bij ontslag zkhs.

Katz-ADL, BI

Schweickert 2009 (A2)

1

↑ ADL bij ontslag zkhs.

6 MWT, SF36

Burtin 2009 (B)

2

↓ ICU, zkhs LOS

LOS ICU, ziekenhuis

Morris 2008 (C)
Winkelman 2012 (B)

2 en 3

↓ Weaningstijd

MRC som score

Routsi 2010 (B)

2

Mobiliseren in stoel

Oefentherapie (passief en actief)
ADL training (mobilisatie protocol)
CPM
Stretchen
EMS

Effect op het niveau van anatomische eigenschappen

↑ ademfrequentie, ↑ saturatie, ↑ respiratoire reserve, ↑
hartfrequentie, ↑ bloeddruk/MAP, ↑,Ve, Vt, fr, Vt/T1
↑ Il-10 anti-inflammatoire cytokine
Minder verlies eiwitten

Effect op het niveau van functies
Mobiliseren in stoel

Effect op het niveau van activiteiten
Oefentherapie (passief en actief)
ADL training
Fietsen

Overige effecten
Oefentherapie 20 min (passief en
actief)
ADL training (mobilisatie protocol)
EMS
Zie voor betekenis afkortingen bijlage 6A.
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Noot 5: Trainingsopbouw
Sterkte van aanbeveling: Geen
Aangezien er onvoldoende onderbouwing is voor trainingsparameters en inspanningsfysiologie bij IC patiënten kunnen geen aanbevelingen
worden gegeven betreffende de trainingsvariabelen en trainingsopbouw voor het verbeteren van het uithoudingsvermogen van een IC
patiënt.
Om de veiligheid gedurende oefentherapie te garanderen wordt verwezen naar de criteria om de oefentherapie te beëindigen (zie noot 7).
Om de mate van inspanning te monitoren en te evalueren wordt op bewijskracht niveau 3 en 4 geadviseerd, om de duur, het aantal
herhalingen en de Borgscore te gebruiken (zie noot 8).
Literatuur
o
Boek: Morree 2011: niveau D, Burtin 2009: niveau B, Winkelman 2012: niveau B, Morris 2008: niveau C, Hanekom 2011: niveau
D, Babb 2012: niveau D, Kraemer 2002: niveau D, Gosselink 2008: niveau D

Noot 6: Parameters
Sterkte van aanbeveling: Matig sterk
De parameters in de aanbeveling hebben een bewijskracht van niveau 1 en 2.
De onderstaande parameters die worden aanbevolen zijn van belang voor het monitoren van de veiligheid tijdens het mobiliseren en
activeren van IC patiënten.
•
Klinische blik
o
Dalend bewustzijnsniveau
o
Zweten
o
Afwijkende gelaatskleur
o
Pijn
o
Vermoeidheid
•
Hartslag
•
Bloeddruk
•
Saturatie
•
Ademhalingsfrequentie
Literatuur
o
Hanekom 2011: niveau D, Adler 2012: niveau A1, Schweickert 2009: niveau A2, Stiller 2003 en 2007: niveau D, Brimioulle 1997:
niveau B, Kasotakis 2012: niveau C, Winkelman 2012: niveau B, Bourdin 2010: niveau C, Bailey 2007: niveau C, Thomsen 2008:
niveau C, Kress 2009: niveau D, Burtin 2009: niveau B, Zanni 2010: niveau C.

Noot 7: Stop criteria
Sterkte van aanbeveling: Matig sterk
De aanbeveling heeft een bewijskracht van niveau 1 en 2.
De stop criteria die worden aanbevolen voor het beëindigen van oefentherapie bij de IC patiënt zijn van belang voor het beoordelen van de
belasting van het cardiorespiratoire systeem van een IC patiënt.
Bij het bereiken van onderstaande criteria gedurende de inspanning is het aan te bevelen om de oefentherapie te beëindigen.
•
•
•
•
•
•

Hartfrequentie < 40; > 130
Bloeddruk MAP < 65 mmHg; > 110 mmHg
Ademhalingsfrequentie > 40 p/min
Saturatie < 90%
Aritmie
Klinische symptomen zoals:
o
Dalend bewustzijnsniveau van de patiënt
o
Zweten
o
Afwijkende gelaatskleur
o
Pijn
o
Vermoeidheid

Literatuur
o
Adler 2012: niveau A1, Schweickert 2009: niveau A2, Winkelman 2012: niveau B, Burtin 2009: niveau B, Bourdin 2010: niveau C,
Morris 2008: niveau C, Stiller 2003 niveau: D, Hanekom 2011: niveau D.
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Noot 8: Evalueren interventie
Strekte van de aanbeveling: Matig sterk
De aanbeveling met betrekking tot het monitoren van de veiligheid heeft een bewijskracht van niveau 1 en 2. Met betrekking tot het
evalueren van de fysiotherapeutische interventies ligt de bewijskracht op niveau 3 en 4.
De parameters die worden aanbevolen zijn van belang voor het veilig uitvoeren, monitoren en evalueren van de fysiotherapeutische
interventie bij IC patiënten.
Onderstaande parameters kunnen gebruikt worden om de mate van inspanning bij IC patiënten te monitoren en/of te evalueren:
•
Klinische blik
o
Dalend bewustzijnsniveau
o
Zweten
o
Afwijkende gelaatskleur
o
Pijn
o
Vermoeidheid
•
Hartslag
•
Bloeddruk
•
Saturatie
•
Ademhalingsfrequentie
•
Tidal volume
•
Frequentie van behandeling
•
Aantal herhalingen
•
Aantal sets
•
Duur van de activiteit
•
Borgscore
Literatuur
o
Hanekom 2011: niveau D, Adler 2012: niveau A1, Schweickert 2009: niveau A2, Stiller 2003 en 2007: niveau D, Brimioulle 1997:
niveau B, Kasotakis 2012: niveau C, Winkelman 2012: niveau B, Bourdin 2010: niveau C, Bailey 2007: niveau C, Thomsen 2008:
niveau C, Kress 2009: niveau D, Burtin 2009: niveau B, Zanni 2010: niveau C, Morree 2011: niveau D, Gosselink 2008: niveau D.
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6. Bijlagen:
6A: Lijst met afkortingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADL
ARDS
BBS
BI
CBO
CIPNM
CPM
DEMMI
DNA
EBRO
EMS
ES
FIM
FiO2
Fmax
Fr
FSS-ICU
HHD
IC
ICF
ICP
ICU
ICU- AW
LOS
KNGF
MAS
MAP
MEP
MIP
MMT
MOF
MRC
NSA
NIRS
PEEP
RASS
ROM
S5Q
SF36
SIRS
Ve
Vt
Vt/T1
Zkhs
6 MWT

Algemeen Dagelijks Leven
Acute Respiratory Distress Syndrome
Berg Balans Schaal
Barthel Index
Centraal BegeleidingsOrgaan
Criticall illness polyneuromyopathie
Continuous Passive Motion
De Morton Mobility Index
Desoxyribonucleïnezuur
Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling
Electro Musculaire Stimulatie
Evidence Statement
Functional Independence Measure
Fraction of inspired oxygen
Maximale spierkracht
Respiratory Rate
Functional Status Score for ICU
Hand Held Dynamometer
Intensive Care
International Classification of Functioning
Intracranial Pressure
Intensive Care Unit
Intensive Care Unit-Acquired Weakness
Length of Stay (ligdagen)
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Modified Ashworth Scale
Mean Arterial Pressure
Maximum Expiratory Pressure
Maximum Inspiratory Pressure
Manual Muscle Test
Multi Orgaan Falen
Medical Research Council
(Modified) Nottingham Sensory Assessment
Near Infrared Spectroscopy
Positive End Exipiratory Pressure (Positieve eindexpiratoire druk beademing)
Richmond Agitation Sedation Scale
Range of Motion
Standardized 5 questions
Short Form-36
Systemisch Inflammatoir Respons Syndroom
Minute ventilation
Tidal Volume
Flow rates
Ziekenhuis
6 minuten wandel test
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6B: Methode
Ontwikkeling Evidence Statement voor Fysiotherapie op Intensive Care Unit:
Deze Evidence Statement is opgebouwd conform een verkorte versie van de Methode voor ontwikkeling, implementatie en bijstelling van
KNGF-richtlijnen, zoals beschreven door Van der Wees et al, 2007.
De ontwikkeling van de ES omvat 4 fases:
1) Systematisch literatuuronderzoek;
2) Formuleren van aanbevelingen;
3) Het voorleggen van het concept statement aan experts;
4) Valideringsronde.
1) Systematisch literatuuronderzoek
Voor het uitvoeren van het systematisch literatuuronderzoek is er gezocht naar relevante literatuur die is verschenen tussen 1995 en mei
2012 vanuit de databases van de Cochrane library, Pubmed, Embase, PEDro en CINAHL.
Deze onderbouwing biedt ondersteuning bij het maken van keuzen die fysiotherapeuten maken bij:
• de diagnostiek en klinimetrie;
• de behandeling;
• veiligheidsaspecten, die van belang zijn voor het uitvoeren van de fysiotherapeutische behandeling bij beademde Intensive Care
patiënten.
Het wetenschappelijke bewijs is per vraagstelling samengevat, inclusief de mate van bewijs. Voor het beoordelen van de literatuur is
gebruik gemaakt van de beoordelingslijsten en de Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) criteria voor kwaliteitsniveaus, zoals
ontwikkeld onder auspiciën van het CBO (tabel 1, 2 en 3).
2) Formuleren van aanbevelingen
Om te komen tot een aanbeveling zijn, er naast het wetenschappelijke bewijs, ook andere aspecten die van belang zijn meegenomen, zoals
organisatorische aspecten, de noodzaak van speciale expertise en toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk. Deze aspecten zijn vermeld
onder het kopje ‘overige overwegingen’. De uiteindelijk geformuleerde aanbevelingen zijn het resultaat van integratie van de conclusies uit
de literatuur met de overige overwegingen. Waar geen bewijs voorhanden was, is er een aanbeveling geformuleerd op basis van
(gepubliceerde) ‘expert opinions’ en de kennis en ervaring van uitvoerders en projectgroep leden.
3) Voorleggen van het concept statement aan de projectgroep, 1e kring en 2e kring
De concept versie van de ES is voor advies en commentaar voorgelegd aan de projectgroep, een 1e kring en een 2e kring van experts.
De projectgroep bestond uit experts met ruime werk en onderzoekservaring op het gebied van fysiotherapeutisch- medisch en
revalidatieonderzoek bij IC patiënten.
De 1e kring is samengesteld uit intensivisten van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC) met kennis en ervaring op het gebied
van vroegtijdige mobilisatie en activatie van IC patiënten. De 2e kring bestond uit fysiotherapeuten met ruime werkervaring (> 3 jaar) in de
behandeling van IC patiënten met kennis en ervaring op het gebeid van vroegtijdige mobilisatie en activatie van IC patiënten.
De rol van de 1e en 2e kring was om de inhoud van de richtlijnen te beoordelen op toepasbaarheid en werkzaamheid binnen hun setting.
Hun taak bestond er uit om fouten of onvolkomenheden te traceren, aanvullingen of nieuwe inzichten te verschaffen, en suggesties te
doen voor onvoorziene praktische implementatieproblemen. Hiervoor zijn de leden van de 1e en 2e kring geraadpleegd middels schriftelijke
commentaarrondes.
4) Valideringsronde
Het definitieve ES wordt later bij relevante specialistenverenigingen, namelijk het KNGF, de NVZF en de NVIC ter autorisatie voorgelegd.

25

Methodologische beoordeling van de literatuur:
De conclusies en antwoorden op de uitgangsvragen zijn gebaseerd op literatuur. De geselecteerde artikelen zijn beoordeeld op
methodologische kwaliteit en ingedeeld naar de mate van bewijs aan de hand van beoordelingsformulieren. Hierbij zijn voor
interventiestudies de criteria en indelingen van het CBO gebruikt (tabel 1). Voor evaluatie van de diagnostische instrumenten is geen
classificatie gebruikt, omdat die niet beschikbaar is. De kwaliteit van de instrumenten is wel beoordeeld op basis van verschillende
aspecten van betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid.
In tabel 1 en 2 worden de niveaus van bewijskracht toegelicht voor individuele interventiestudies en voor de conclusies.
Tabel 1 Indeling van methodologische kwaliteit van interventiestudies
A1
Systematische review van ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde
onderzoeken van A2-niveau
A2
Gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit van voldoende omvang

C

Vergelijkend onderzoek, maar niet met alle kenmerken als genoemd onder A2
(hieronder valt ook patiënt-controle onderzoek, cohortonderzoek)
Niet-vergelijkend onderzoek

D

Mening van deskundigen

B

Tabel 2 Indeling van niveau van bewijskracht van de conclusies
Onderzoek van niveau A1 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar
Niveau 1
uitgevoerde onderzoeken van niveau A2
Eén onderzoek van niveau A2 of ten minste twee onafhankelijk van elkaar
Niveau 2
uitgevoerde onderzoeken van niveau B

Het is aangetoond dat…
Het is aannemelijk dat….
Er zijn aanwijzingen dat…

Niveau 3

Eén onderzoek van niveau B of C

Niveau 4

Mening van deskundigen

Experts zijn van mening dat…

Formuleren van de aanbevelingen:
Om een aanbeveling te kunnen formuleren zijn,naast het wetenschappelijke bewijs andere aspecten van belang, bijvoorbeeld
organisatorische aspecten, de noodzaak voor speciale expertise en toepasbaarheid voor de dagelijkse praktijk.
Deze aspecten worden vermeld onder het kopje ‘overige overwegingen’. De uiteindelijke aanbeveling is het resultaat van integratie van de
conclusies uit de literatuur met de overige overwegingen. Het kan dus zijn dat de sterkte van een aanbeveling minder sterk of juist sterker
is dan het niveau van bewijs uit de conclusie. Tabel 3 geeft een overzicht van de sterkte van de aanbevelingen.
Tabel 3 Indeling van sterkte van de aanbevelingen
Sterkte van de aanbeveling
Voorkeursformulering
Sterk

Matig sterk

Zwak

Geen

Positieve aanbeveling:
Sterk aan te bevelen/dient/moet/is eerste keus/is geïndiceerd/is vereist/is de standaard
Negatieve aanbeveling:
Sterk te ontraden/dient niet/moet niet/is geen keuze/is gecontra-indiceerd
Positieve aanbeveling:
Aan te bevelen/adviseren/heeft de voorkeur/streven naar/verdient aanbeveling
Negatieve aanbeveling:
Niet aan te bevelen/wordt ontraden/verdient geen aanbeveling
Positieve aanbeveling:
Te overwegen/kan
Negatieve aanbeveling:
Is terughoudendheid geboden
Kan geen advies of aanbeveling worden gegeven/niet mogelijk een keuze te maken/er is
geen voorkeur uit te spreken.
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6C: Werkkaart diagnostisch en therapeutisch proces

28

29

