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Samenvatting 

Inleiding en doel: Door inactiviteit hebben volwassenen en kinderen met een ernstige 

meervoudige handicap, een verhoogd risico op een verminderde circulatie van de onderste 

extremiteit met als gevolg drukplekken en/of wondjes die slecht genezen. Hierdoor is het niet 

mogelijk om orthopedisch schoeisel te dragen en is er een verhoogde kans op 

verwondingen. Er wordt gesuggereerd dat fysieke activiteit een verbetering geeft van de 

circulatie. Binnen de fysiotherapie zijn de middelen om cliënten met een ernstige 

meervoudige handicap te activeren beperkt. Er zijn bewegingstrainers met trapondersteuning 

waarmee de onderbenen passief worden bewogen. Het doel van dit onderzoek is om te 

kijken wat het effect van passief fietsen op de perifere arteriële circulatie in de onderste 

extremiteit is, bij cliënten in de leeftijd van tot en met 20 jaar met een ernstige meervoudige 

handicap die rolstoel gebonden zijn, woonachtig te SWZ, locatie Zonhove. 

Methode: In een periode van 2 maanden hebben 10 cliënten deelgenomen aan een 

fietsprogramma op een Theravital beentrainer met trapondersteuning. Middels een 

nulmeting, metingen voor en na het fietsen tijdens het fietsprogramma gedurende 4 weken 

en na twee weken rust, zijn gegevens verzamelt. Hierbij is gebruik gemaakt van parameters 

als alertheid, temperatuur-, saturatie- en kleurmetingen. 

Conclusie: Binnen de fysiotherapie wordt passief fietsen met een beentrainer met 

trapondersteuning ingezet om cliënten met een ernstige meervoudige handicap te activeren. 

Echter op basis van de onderzoeksgegevens kan niet gezegd worden dat passief fietsen met 

een bewegingstrainer met trapondersteuning, een positief effect heeft op de perifere 

circulatie van de onderste extremiteit, bij rolstoel gebonden cliënten met een ernstige 

meervoudige beperking. Kijkend naar de resultaten is het zelfs de vraag of dit een effectief 

middel is ter verbetering van de perifere circulatie van de onderste extremiteit. 

In dit onderzoek zijn uitkomstmaten als contracturen of spasticiteit niet meegenomen. Over 

het effect van het passief fietsen hierop kan dan ook geen uitspraak worden gedaan. 

Aanbeveling voor verder onderzoek naar het effect van passief bewegen van de onderste 

extremiteit bij een homogenere cliëntengroep met cliënten met een ernstige meervoudige 

handicap, gericht op andere parameters, zoals contracturen, spasticiteit en alertheid zijn 

gedaan.  

 

Keywords:  passive, bloodpressure, cycling, circulation, electric cycling, bloodflow, forced 

excercise cycling, forced exercise stimulation (FES), passive motion, therapy, passive active 

leg cycle ergometry, severe, multiple, disabilities. 
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Gebruikte afkortingen: 

EMG= ernstig meervoudig gehandicapt 

SPC = spinal cord injury 

 

Inleiding 

Bij een ernstige meervoudige handicap is er vaak sprake van een cerebrale aandoening met 

zowel een verstandelijke als een motorische beperking. Een verstandelijke beperking wordt 

gedefinieerd als een gemeten totaal-IQ van 70 of minder. De motorische beperking wordt 

gedefinieerd als zijnde rolstoelafhankelijk.  

De handicap is niet onder één noemer te plaatsen, doordat de etiologie en uitingsvormen zo 

divers zijn. Volgens deskundigen hebben in Nederland circa tien- tot twaalfduizend personen 

een ernstige meervoudige handicap.1,2 Uitingsvormen die een forse belemmering vormen in 

het actief bewegen en handhaven van de houding zijn: spasticiteit (verhoogde 

spierspanning), hypotonie (verlaagde spierspanning) en dyskinesieën 

(bewegingsstoornissen).3  Door deze lichamelijke beperkingen worden veel volwassenen en 

kinderen met een ernstige meervoudige handicap in de praktijk gepositioneerd in een 

rolstoel. Dit belemmert hen in hun bewegingsvrijheid. Deze inactiviteit leidt tot de- 

conditionering van lichamelijke structuren. Het geeft een verhoogd risico op het krijgen van 

gezondheidsproblemen zoals een verminderde circulatie, pijn, een verhoogde kans op 

drukplekken, contracturen en fracturen en een afname van de levenskwaliteit. Dit onderzoek 

richt zich alleen op de circulatieproblemen in de onderste extremiteit. De symptomen kunnen 

zich uiten in rood/blauwe, koude en klamme voeten, verdikte teennagels, dunne huid en 

verminderde of afwezige haargroei. Hierdoor hebben deze voeten en/of benen vaak 

drukplekken en/of wondjes welke niet genezen. De slechte doorbloeding belemmert het 

transport van zuurstof en voedingsstoffen die nodig zijn voor het herstel.4-6 Door de 

aanwezigheid van drukplekken en/of wondjes is het niet mogelijk om het benodigde 

orthopedisch schoeisel te dragen. Dit verhoogd het risico op stoten en dus opnieuw 

verwondingen. 

 

Fysieke activiteit laat voordelen zien in verschillende aspecten van de gezondheid zoals 

verbetering van de circulatie, kracht, cardiovasculaire fitheid, coördinatie, houding, gewicht 

en immuniteit. Daarnaast heeft het ook voordelen op psychologische, fysiologische en 

kwaliteitsaspecten van het leven.7-10  

Helaas zijn, door de lichamelijke beperkingen, de middelen tot activering bij bovenstaande 

doelgroep vanuit de fysiotherapie beperkt. Een middel tot activering kan, een 

bewegingstrainer met trapondersteuning waarmee een eenvoudige passieve fietsbeweging 

met de benen kan worden uitgevoerd vanuit de rolstoel, zijn. Met deze bewegingstrainers 
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worden actief en/of passief de benen bewogen.11,12 Om cliënten met een ernstige 

meervoudige handicap meer te laten bewegen en daarbij de circulatie van de onderste 

extremiteit te verbeteren, kunnen deze bewegingstrainers ingezet worden. Het is de vraag of 

deze passieve manier van bewegen een verbetering geeft van de circulatie van de onderste 

extremiteit bij rolstoel gebonden cliënten tot en met 20 jaar met een ernstige meervoudige 

handicap. 

 

Casusbeschrijving 

Een meisje van ongeveer 10 jaar met een ernstige meervoudige handicap ten gevolge van 

Cerebrale Parese heeft in de winter veel last perniones of te wel wintertenen/- voeten. Het is 

een vertraging in de reactie van bloedvaten in voeten en handen op temperatuurverschillen. 

Wintertenen en -handen worden veroorzaakt doordat kleine bloedvaatjes in de huid niet snel 

genoeg reageren op temperatuurverschillen. Normaliter verwijden bloedvaten zich bij warmte 

en kan er meer bloed door de vaten stromen. Zo kan het warme bloed dan ook de 

uitstekende delen van het lichaam verwarmen. 

 

Figuur 1: de wintertenen van de cliënt.  

 

In het geval van wintertenen en -handen gebeurt dit niet in alle bloedvaatjes even goed. Het 

extra bloed dat wordt aangevoerd kan niet doorstromen en hoopt zich op. Dit leidt tot 

beschadigingen van de bloedvatwand en het eromheen liggende weefsel waardoor de 

klachten ontstaan.  

Dit meisje ontwikkelde forse wonden ten gevolge van bovenbeschreven problematiek. Er is 

besloten haar te activeren d.m.v. passief bewegen op een motorisch bewogen beentrainer. 

Dit heeft geleid tot een genezing van de wonden en de rood-paars verkleuring werd niet 

meer gezien. 
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Methode 

Onderzoekspopulatie: in- en exclusiecriteria 

De inclusiecriteria voor het onderzoek zijn cliënten met een ernstige meervoudige handicap  

tot en met de leeftijd van 20 jaar, woonachtig binnen SWZ, locatie Zonhove, met problemen 

aan de doorbloeding van de onderbenen. Ze moeten rolstoel gebonden zijn en niet in de 

gelegenheid zijn transfers te maken.  

Exclusiecriteria voor het onderzoek zijn het niet dragen van schoeisel met harde zool, omdat 

het dragen van schoeisel noodzakelijk is voor het gebruik van de motorisch ondersteunde 

beentrainers. Cliënten die tijdens de nulmeting meer dan 10% actieve beweging bijdragen 

aan het fietsen op de beentrainer of door beperkingen, denk aan contracturen, niet konden 

fietsen op de beentrainers, werden ook geëxcludeerd, 

 

Selectie cliënten 

Binnen SWZ, locatie Zonhove zijn de wettelijk vertegenwoordigers van alle cliënten tot en 

met 20 jaar benaderd, met de vraag toestemming te geven voor deelname aan het 

onderzoek. Dit is gebeurd middels een brief, waarbij er uitleg werd gegeven over het 

onderzoek (zie bijlages 1 en 2). Na schriftelijke toestemming is er door de onderzoekers via 

statusonderzoek bekeken of de cliënt voldoet aan de inclusiecriteria, behoudens <10% eigen 

bijdrage in bewegen. De wettelijk vertegenwoordigers werden telefonisch benaderd om aan 

te geven of de cliënt zal deelnemen aan het verdere vervolg van het onderzoek.  

Het betreft een intensief trainingsprogramma. Het is daarom van belang dat de cliënten 

woonachtig zijn op de woongroepen van SWZ, locatie Zonhove. Daar zijn één of meerdere 

beentrainers op de desbetreffende woongroepen aanwezig. 

Wanneer tijdens het onderzoek sprake was van verzet van één van de cliënten tegen de 

training werd het onderzoek gestaakt en werd de cliënt alsnog geëxcludeerd van het 

onderzoek.  

Een beperking van de beentrainer is een gewicht van 90 kilo of meer, waardoor gebruik niet 

mogelijk is. Cliënten met een gewicht van 90 kilo of meer zijn ook geëxcludeerd.  

Uiteindelijk hebben 10 cliënten met een meervoudige beperking tot en met 20 jaar wonend 

binnen SWZ, locatie Zonhove, deelgenomen aan het onderzoek.   

 

Door onderzoekers gebruikte meetinstrumenten  

In het onderzoek is er gebruik gemaakt van diverse niet invasieve meetinstrumenten. De 

volgende meetinstrumenten zijn voor dit onderzoek gebruikt: een infra-roodhuidthermometer, 

een puls oxymeter, een doppler saturatiemeter, mate van alertheid en een kleurenkaart en 

foto’s ter beoordeling van de roodheid (of verandering van de kleur) van de voeten. Om een 
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waarde te geven aan de kwaliteit van het onderzoek, is gekeken naar de betrouwbaarheid en 

validiteit van de diverse meetinstrumenten. 

 

Voor het vaststellen van de temperatuur aan de voeten is tijdens het onderzoek gebruik 

gemaakt van een infrarood thermometer, FDIR-V5. Als houvast bij het vaststellen van de 

meetpunten aan de voeten van de cliënten is gebruik gemaakt van het gestandaardiseerd 

protocol, gebruikt door podotherapeuten voor de meting van de temperatuur bij de 

diabetische voet.  In dit protocol van de podotherapeuten worden op 6 verschillende 

vastgestelde punten op de voet de temperatuur gemeten en bij een temperatuurverschil van 

> 2,2 ˚C kan gesproken worden van een verschil. In de literatuur zijn er geen gegevens 

gevonden over betrouwbaarheid of validiteit van dit protocol.13 

De infrarood-huidthermometer is een betrouwbare, comfortabele en accurate manier om 

temperatuurveranderingen te meten bij stabiele omstandigheden. De intra- en inter-test 

betrouwbaarheid voor het verzamelen van data is slecht. In alle onderzoeken wordt de 

infrarood-huidthermometer vergeleken met de rectale thermometer die gezien wordt als de 

gouden standaard. In geen enkel onderzoek komt naar voren dat de rectale thermometer 

vervangen kan worden door de  infrarood- huidthermometer. De onderzoeken zijn echter 

enkel uitgevoerd bij gezonde kinderen en worden gebruikt voor het meten van koorts bij 

onder andere wondinfecties. Er is geen onderzoek gedaan naar betrouwbaarheid en validiteit 

van de infrarood- huidthermometer voor het meten van de doorbloeding.14-18 Gezien de 

slechte intra- en inter-test betrouwbaarheid van de thermometer zijn per vastgesteld 

meetpunt aan de voet, 5 temperatuurmetingen uitgevoerd en hiervan is de mediaan 

genomen (zie bijlage 3).  

De puls oxymeter (EDAN, Sonotrax Basic, Ultraschall-Taschendoppler) is een medisch 

instrument, waarmee het zuurstofgehalte in het bloed wordt bepaald. Maximale verzadiging 

is 100%. De locatie van de meting is van groot belang. Diverse factoren zoals nagellak en 

koude voeten kunnen de meting beïnvloeden. De sensitiviteit is 12% (95Cl, 4 - 37%) en de 

specificiteit 67% (95Cl, 60% - 74%), waardoor het een niet betrouwbaar screening 

instrument is in het diagnosticeren van perifere vaatziektes.19-22 Bij het onderzoek is er voor 

gekozen om na 10 minuten dragen van de pleister, 5 waardes te noteren. De waardes zijn 

iedere 20 seconden genoteerd en hiervan is het gemiddelde genomen. Dit zowel aan de 

linker- als de rechter grote teen (zie bijlage 4). 

Het Doppler onderzoek wordt in diverse artikelen genoemd als de gouden standaard. Het is 

valide en betrouwbaar, mits de uitvoering adequaat is en wanneer de interpretatie is 

uitgevoerd binnen de juiste context.  Het is een tijdrovend onderzoek waarvoor professionele 

en kostbare apparatuur en scholing nodig is. Onderzoek naar stroomsnelheid van bloed in 
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de benen bij mensen met een hemiplegie laat zien dat Doppler onderzoek een hoge intra-

betrouwbaarheid heeft. (ICC >0.94, p <0.0001).23-25  

De Doppler (SonoTrax, Ultrasonic Pocket Doppler) is gebruikt in dit onderzoek. Met dit 

instrument heeft er een registratie van pulsatie aan de a. dorsalis pedis plaatsgevonden. 

Verder zijn er aangaande dit specifieke meetinstrument geen nummerieke gegevens 

beschikbaar. 

Om de alertheid van de cliënten te beoordelen is gebruik gemaakt van de Prechtl schaal. De 

Groningse ontwikkelingspsycholoog Prechtl heeft in 1964, 5 states voor alertheid beschreven 

bij baby’s.26 Dit is de meest gestandaardiseerde methode die binnen de kinderfysiotherapie 

wordt gebruikt om een classificatie te geven van de mate van arousal. 

 

State  

1 Diepe slaap, geen beweging 

2 Lichte slaap, enkele bewegingen 

3 Doezelen, ogen open en ogen dicht 

4 Wakker, ogen open, minimale bewegingen 

5 Klaar wakker, energieke bewegingen 

6 Huilen 

Tabel 1: alertheid volgens Prechtl 

 

Om verandering van kleur van de voeten vast te stellen zijn er foto’s van de voeten gemaakt 

met één en hetzelfde fototoestel (Kodak, EasyShare M340, 10.2 Megapixels) volgens een 

gestandaardiseerd protocol. Dit protocol wordt veelvuldig gebruikt door podotherapeuten. In 

de literatuur is echter niets terug te vinden over betrouwbaarheid of validiteit.27 

De voeten zijn zowel tijdens de metingen als daarna middels beoordelingen van foto’s op 

kleur volgens een standaardiseerde kleurenkaart beoordeeld (zie bijlage 5).  

 

Fietsen 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Theravital (Thera-trainer Tigo, THERA-vital, 

A003-205, 230 V) 11,12 In totaal hebben 5 verschillende woongroepen deelgenomen aan het 

onderzoek waarbij 1 á 2 fietsen op de groepen aanwezig waren.  

Per cliënt zijn de fietsen ingesteld op de juiste instellingen van het stuur, de pedalen en krenk 

m.b.v. de leverancier van de fietsen. De instellingen zijn in een protocol, per cliënt 

vastgesteld (zie bijlage 6).   

 

Data collectie 

De onderzoeksgroep bestaat uit 10 rolstoel gebonden cliënten in de leeftijd van 12 tot en met 

20 jaar, wonend binnen SWZ, locatie Zonhove. Er zijn N=5 jongens en N=5 meisjes met een 
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grote diversiteit aan diagnoses. Alle cliënten zijn woonachtig binnen 5 verschillende 

woongroepen binnen het terrein. 

 

Cliënten  leeftijd geslacht diagnose 

1 1997 (18 jaar) man Stofwisselingsziekte  

2  2001 (14 jaar) vrouw CP 

3  1995 (20 jaar) man Stofwisselingsziekte 

4 1996 (19 jaar) man Palllister Killiansyndroom 

5 1995 (20 jaar) vrouw NAH 

6 2003 (12 jaar) vrouw CP  

7 2003 (12 aar) vrouw CP  

8  1995 (20 jaar) man CP 

9 2003 (12 jaar) man CP  

10  2007 (11jaar) vrouw Wolf Hirschornsyndroom 

Tabel 2: cliënten, geboortedatum, geslacht, aandoening 

 

Oefenprogramma  

Na literatuuronderzoek 28-32 blijkt dat er geen eenduidigheid bestaat over de invulling van het 

fietsprogramma voor cliënten met een ernstige meervoudige handicap. Er wordt heel 

verschillend omgegaan met trainingsintensiteit (variërend van 10 minuten tot 60 minuten), 

trapsnelheden (van 35 tot 70 RPM), frequenties (van eenmalig tot 4/5 keer per week) en 

trainingsduur (van eenmalig tot 6 maanden).  

Vanuit clinical expertise is er binnen dit onderzoek met deze specifieke doelgroep, gekozen 

voor om een warming up van 5 minuten op 20 RPM (Rotations Per Minutes) en een training 

van 30 minuten met een RPM van 35. Dit met een frequentie van 4 x per week voor een 

periode van 4 weken. Middels een fietsprotocol is het fietsen op een gestandaardiseerde 

manier begeleid uitgevoerd. Daarbij werden data als datum, alertheid, buitentemperatuur,  

huidtemperatuur, saturatie, kleur en fietsduur op een apart evaluatieformulier door 

verplegend personeel of onderzoeker per cliënt bijgehouden (zie bijlages 7,8 en 9).  

De metingen zijn uitgevoerd door 4 geschoolde therapeuten waarbij iedere therapeut steeds 

dezelfde cliënten heeft gemeten. De nulmetingen, 2 weken voor de start van het 

trainingsprogramma, zijn door twee dezelfde therapeuten uitgevoerd, net zoals de 

eindmetingen. Daarnaast is er één keer per week, gedurende 4 weken tijdens de 

trainingsweken, door de geschoolde therapeuten zowel vóór als direct na het fietsen, 

gemeten. De eindmeting is na twee weken rust, door twee therapeuten uitgevoerd, dit betrof 

de therapeuten die ook de nulmetingen gedaan hebben. 

Bij het beoordelen van de kleur van de huid van de tenen en voeten is er gebruik gemaakt 

van kleurinterpretatie naar aanleiding van een gestandaardiseerde kleurenkaart (met een 

onderverdeling van roze, rood, donkerrood of paars). Tevens zijn foto’s gemaakt, volgens 
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een vast protocol, waarbij naderhand met twee therapeuten onafhankelijk van elkaar een 

beoordeling van de kleur van de huid is uitgevoerd (zie bijlages 7,8 en 9).27 

 

Data analyse  

Tijdens het onderzoek zijn er diverse data per cliënt verkregen. Data zijn verkregen op 

diverse momenten namelijk de nulmeting 2 weken voor de start van het trainingsprogramma, 

tijdens het trainingsprogramma van 4 weken zowel direct voor als direct na het fietsen en de 

eindmeting na 2 weken rust. De data zijn uiteindelijk met elkaar vergeleken. De verkregen 

data betreffen datum, alertheid, buitentemperatuur, huidtemperatuur, saturatie, kleur en 

fietsduur. Er is sprake van tien verschillende case studies.  

Eén cliënt heeft het onderzoek vroegtijdig gestopt i.v.m. vakantie maar nog wel deelgenomen 

aan de eindmeting. Bij het beoordelen van de onderzoeksgegevens is gebruik gemaakt van  

intention to treat. Er is verder geen gebruik gemaakt van een statische analyse. Dit als 

gevolg van een te grote variabiliteit in de data. 

 

Resultaten 

Buitentemperatuur is gemeten om de invloed hiervan op de onderzoeksgegevens te kunnen 

beoordelen. 

 

Tabel 3 
Buitentemperatuur verloop gedurende het onderzoek 

 

Hieronder volgt een schematisch overzicht van verschillende case studies met uiteenlopende 

resultaten ten aanzien van de alertheid, de temperatuurmetingen, saturatiemetingen en 

kleuren beoordeling. 
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Cliënt 1  

Alertheid:  Geen verandering in de mate van alertheid tussen T0  (voorafgaand aan het 

onderzoek) en Teind (meting na 2 weken rust). 

Tijdens het fietsprogramma schommelt de alertheid tussen 4 bij aanvang en 2 

bij afsluiting. 

Kleur:   Beoordeling roze gedurende het gehele onderzoek. 

Temperatuurmeting: 

 T1verschill T2verschil T3verschil T4verschil 

Linkerbeen 1 (L1) 8.2 -0.6 2.0 15.0 

Linkerbeen 2 (L2) 5.2 -3.1 1.5 14.9 

Linkerbeen3 (L3) 7.5 -0.4 2.2 8.8 

Linkerbeen 4 (L4) 6.3 -1.2 2.3 15.5 

Linkerbeen 5 (L5) 1.1 -0.1 0.6 2.9 

Linkerbeen 6 (L6) 1.4 8.8 1.1 3.1 

Rechterbeen 1 (R1) 12.0 0.4 2.4 6.9 

Rechterbeen 2 (R2) 7.0 0.2 1.5 5.1 

Rechterbeen 3 (R3) 8.0 -0.2 0.4 2.3 

Rechterbeen 4 (R4) 5.9 0.2 -0.1 10.5 

Rechterbeen 5 (R5) 0.4 0.0 -0.2 3.2 

Rechterbeen 6 (R6) 4.9 0.9 2.7 8.1 

Tabel 4 
Temperatuurverschillen gedurende de metingen van het fietsprogramma  
T1verschil: verschil tussen de temperatuur meting op T1 voor en na het fietsen 
 

 T0 Teind Verschil 

L1 17.7 27.9 10.2 

L2 18.7 26.4 7.7 

L3 19.2 28.9 9.7 

L4 18.7 28.2 9.5 

L5 21.0 28.9 7.9 

L6 20.2 24.4 4.2 

R1 19.3 28.3 9.0 

R2 22.2 28.4 6.2 

R3 21.4 29.7 8.3 

R4 20.9 28.8 7.9 

R5 24.2 29.4 5.2 

R6 22.6 27.9 5.3 

Tabel 5       Tabel 6   
Temperatuur en temperatuurverschil voor de start   Staafdiagram verschil T0 en Teind 

van het onderzoek en na 2 weken rust. 
T0:  eerste meting 
Teind:  laatste meting, 2 weken na het fietsprogramma 
Verschil:  verschil tussen T0 en Teind 
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Saturatiemeting:  

 T0  Teind 

Links 94.5% 95.3% 

Rechts 97.5% 97.5% 

Tabel 7 
Saturatiemeting 

 

Cliënt 4:  

Alertheid:  Geen verandering in de mate van alertheid tussen T0 en Teind. 

Tijdens en na het fietsprogramma is er een verbetering van de alertheid 

zichtbaar. 

Kleur:   Beoordeling wisselend schommelt tussen roze en roze/rood. 

Temperatuur:  

 T1verschil T2verschil T3verschil T4verschil 

L1 -2.1 1.6 -0.4 3.5 

L2 -1.1 -1.5 -2.8 -0.1 

L3 -2.6 -0.7 -3.1 -0.12 

L4 -2.4 0.5 -2.2 1.4 

L5 -2.1 -5.2 -2.8 0.0 

L6 -1.2 -1.0 -0.4 -6.2 

R1 -0.7 0.2 -1.5 0.0 

R2 -1.6 -1.9 -2.4 -0.1 

R3 -2.1 -1.8 -2.8 -0.2 

R4 -0.4 -2.5 -2.4 -0.1 

R5 -1.6 -5.7 -2.8 0.0 

R6 -1.2 -1.2 -1.8 0.4 

Tabel 8  
Temperatuur T1, T2, T3, T4. 
T1verschil: verschil tussen de temperatuur meting op T1 voor en na het fietsen 

 

 T0 Teind Verschil 

L1 29.1 25.3 -3.8 

L2 36.0 29.3 -6.7 

L3 36.1 29.4 -6.7 

L4 36.1 28.5 -7.6 

L5 29.6 33.0 -3.4 

L6 27.3 29.5 2.2 

R1 36.1 25.3 -10.9 

R2 36.3 29.1 -7.2 

R3 36.3 29.8 -6.5 

R4 36.3 29.7 -6.6 

R5 29.5 35.9 6.4 

R 6 26.9 29.2 2.3 

Tabel 9        Tabel 10 
Temperatuurverschil T0 en Teind     Staafdiagram T0 en Teind 

T0 eerste meting, voor de start van het fietsprogramma  
Teind  laatste meting, 2 weken na het fietsprogramma 
Verschil:  verschil tussen T0 en Teind 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

1 2 3 4 5 6

T0 vs Teind

T0 (15 grd)

Teind (6 grd)



13 
 

 

Saturatie:  

 T0  Teind 

Links 90% 98% 

Rechts 90%  96% 

Tabel 11 
Saturatie 
 

Cliënt 8:  

Alertheid:  Geen verandering in de mate van alertheid tussen T0 en Teind. 

Tijdens en na het fietsen is er een grotere mate van alertheid zichtbaar.  

Kleur:   Beoordeling roze gedurende het gehele onderzoek. 

Temperatuur:  

 T1verschil T2verschil T3verschil T4verschil 

L1 10.8 -9.7 1.6 -0.5 

L2 -0.7 -8.2 0.9 -1.3 

L3 0.8 -7.9 -0.8 -1.7 

L4 0.6 -8.6 -0.4 -1.5 

L5 4.0 -6.9 1.4 -2.4 

L6 9.9 -1.0 2.7 -1.4 

R1 3.2 -7.2 0.6 0.9 

R2 0.2 -6.9 -0.6 0.0 

R3 2.1 -4.1 -0.6 -0.7 

R4 1.9 -3.8 0.0 -0.2 

R5 0.0 -0.4 1.6 -1.2 

R6 0.3 -2.0 0.8 0.5 

Tabel 1 
Temperatuur T1, T2, T3, T4 
T1verschil: verschil tussen de temperatuur meting op T1 voor en na het fietsen 

 

 

 T0 Teind Verschil 

L1 27.7 24.0 -3.7 

L2 29.8 26.8 -3.0 

L3 35.8 25.9 -10.1 

L4 29.8 25.4 -4.4 

L5 35.9 27.6 -8.3 

L6 29.7 23.7 -6.0 

R1 24.8 25.1 0.3 

R2 26.3 25.9 -0.4 

R3 29.3 27.1 -2.2 

R4 29.1 29.1 0.0 

R5 36.3 33.4 -3.2 

R 6 36.4 27.4 -9.0 

Tabel 13        Tabel 14 
Temperatuurverschil T0 en Teind     Staafdiagram T0 en Teind 
T0:  eerste meting 
Teind:  laatste meting, 2 weken na het fietsprogramma 
Verschil:  verschil tussen T0 en Teind 
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Saturatie:  

 T0  Teind 

Links 94% 96% 

Rechts 94% 97% 

Tabel 15 
Saturatie 

 

Cliënt 10:  

Alertheid:  Geen verandering in de mate van alertheid tussen T0 en Teind. 

Tijdens en na het fietsen is er geen verandering in alertheid zichtbaar  

Kleur:   Beoordeelt als paars gedurende het gehele onderzoek 

Temperatuur:  

 T1verschil T2verschil T3verschil T4verschil 

L1 -1.2 -1.2 -0.2 -0.6 

L2 -0.2 -1.7 -0.8 0.7 

L3 -0.8 -2.3 -0.8 -1.3 

L4 -0.3 -1.6 -0.5 -1.2 

L5 -1.8 -2.1 -0.6 -1.4 

L6 -1.6 -3.2 0.7 -0.6 

R1 2.2 -4.4 0.2 -0.5 

R2 1.2 -1.3 0.2 1.0 

R3 0.0 -2.1 0.3 -0.2 

R4 1.5 -1.5 -0.4 -2.2 

R5 0.0 -2.2 -0.5 -0.1 

R6 1.2 -1.5 0.0 -0.8 

Tabel 16 , Temperatuur T1, T2, T3, T4 
T1verschil: verschil tussen de temperatuur meting op T1 voor en na het fietsen 

 

 T0 Teind Verschil 

L1 20.5 21.4 0.9 

L2 21.1 25.3 4.2 

L3 20.9 24.6 3.8 

L4 21.3 24.7 3.4 

L5 22.1 28.6 6.5 

L6 22.2 25.8 3.6 

R1 22.0 21.6 -0.4 

R2 22.3 22.9 0.6 

R3 22.2 25.3 3.1 

R4 23.1 25.4 2.2 

R5 22.7 25.5 2.8 

R 6 26.1 24.0 -2.1 

Tabel :17, Temperatuurverschil T0 en Teind   Tabel 18 
T0: eerste meting      Staafdiagram T0 en Teind 

Teind: laatste meting, 2 weken na het fietsprogramma 
Verschil: verschil tussen T0 en Teind 
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Saturatie:  

 T0  Teind 

Links 97.5% 100% 

Rechts 100% 97% 

Tabel 19 
Saturatie 

 

Resultaten: 

Er is een grote heterogeniteit in data. 

Kijkend naar de data van de diverse cliënten kan gesteld worden dat ten aanzien van de 

alertheid, gemeten middels evaluatieformulieren volgens de Prechtl score, er een verbetering 

zichtbaar is in de alertheid bij 2 van de 10 cliënten. Dit effect is zichtbaar direct na het fietsen 

op de beentrainer, maar wordt niet meer gezien op de langere termijn (verschil tussen T0 en 

Teind). 

Voor wat betreft de resultaten in temperatuurmeting aan de voeten is een grote schommeling 

zichtbaar. Gesteld kan worden dat bij 7 van de 10 cliënten een vooruitgang in temperatuur 

van meer dan 2,2 graden is gemeten, wanneer de meetgegevens van voor de start van het 

fietsonderzoek (T0) worden vergelijken met de eindmeting (Teind). De overige cliënten laten 

echter een achteruitgang zien in de temperatuur gemeten aan de voeten. Tijdens het 

fietsprogramma is deze temperatuur vooruitgang echter niet gemeten (tussen T1 en T4) . 

Bij de saturatie meting laat slechts 1 van de 10 cliënten een verbetering van de saturatie 

tijdens het fietsprogramma zien. Wanneer gekeken wordt tussen T0 en Teind wordt bij 2 van 

de 10 cliënten een verbetering in saturatie gezien.. 

Bij de beoordeling van de kleur van de voeten middels kleurenkaart en foto-opnames is bij 

slecht 1 van de 10 cliënten een verbetering zichtbaar van de kleur bij observatie tijdens het 

fietsprogramma gemeten tijdens T1 t/m T4 meting. Dit resultaat is niet meer zichtbaar bij het 

vergelijk tussen T0 en Teind. 

 

Discussie 

Voorafgaand aan het onderzoek is literatuurresearch uitgevoerd naar effecten van passief 

bewegen van de onderste extremiteit. Studies van Ballaz et al.29-32 en Carmeli et al.30 

uitgevoerd bij dementerende ouderen en mensen met een paraplegie toonde een 

significante verbetering aan in de perifere arteriële bloeddoorstroom. Johnston et al.28 en ter 

Woerds et al.31voerden onderzoek uit bij kinderen en volwassenen met een Spinal Cord 

Injury (SCI). Deze onderzoeken  lieten daarentegen geen verbetering zien in de perifere 

arteriële bloeddoorstroom, zelfs negatieve resultaten. Doordat de literatuur van de 

verschillende onderzoeken elkaar tegen spraken, was het niet mogelijk om tot een 

eenduidige conclusie te komen op de onderzoeksvraag. 
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In de diverse studies was alleen in de studie van Johnston et al.28 onderzoek uitgevoerd bij 

kinderen. Alle overige studies betroffen een andere doelgroep. Het is onduidelijk wat dit voor 

consequenties heeft op de arteriële bloedvoorziening bij de verschillende doelgroepen en 

hoe het uiteindelijke de resultaten van de metingen bij de verschillende studies beïnvloed. 

De kwaliteit van de verschillende onderzoeken is redelijk tot matig (PEDro socres van 2 tot 

6). Daarbij is naast de zwakke opzet van de studies gebruik gemaakt van een grote 

diversiteit van meetinstrumenten. De Duplex Doppler wordt gezien als de gouden standaard 

voor perifeer vaatlijden. Binnen dit onderzoek is niet de mogelijkheid geweest om over dit 

meetinstrument te beschikken.  

Aan het trainingsprogramma wordt door de verschillende studies een andere invulling 

gegeven. Er wordt heel verschillend omgegaan met trainingsintensiteit (variërend van 10 

minuten tot 60 minuten), trapsnelheden (van 35 – 70 RPM), frequenties (eenmalig tot 4/5 

keer per week) en trainingsduur (eenmalig tot 6 maanden). Omdat er geen uniformiteit was 

vanuit de studies was het niet mogelijk volgens een gestandaardiseerde manier te fietsen. In 

overleg met de leverancier en lettend op de reacties (vegetatief, gedragsmatig) van de 

cliënten tijdens het opstellen fietsprotocol is gekozen voor een programma op maat. 

 

In dit onderzoek zijn alle cliënten woonachtig binnen SWZ, locatie Zonhove, in de 

gelegenheid gesteld aan het onderzoek deel te nemen indien ze aan de inclusiecriteria 

voldeden. Hierdoor is een heterogene groep gevormd van cliënten tot en met 20 jaar. Het is 

een kwetsbare groep die vaak ziek is en soms in deze mate, dat ziekenhuisopname 

noodzakelijk is. Hierdoor was tijdens het onderzoek per moment afhankelijk of cliënten 

konden fietsen of opgemeten konden worden. 

De cliënten wonen verspreid over meerdere woongroepen op het terrein. Op elke woongroep 

stonden 1 á 2 beentrainers met bewegingsondersteuning om het fietsen zo laagdrempelig 

mogelijk te maken. Echter kijkend naar de diversiteit aan verzorgend personeel dat op de 

groep aanwezig is, met de hoge werkdruk, was het onderzoek afhankelijk van de inzet en 

betrokkenheid van het verzorgend personeel. Dit is ondervangen door gestandaardiseerde 

evaluatie- en onderzoek formulieren en protocollen per cliënt. Deze zijn echter niet altijd 

consequent ingevuld.  

Vanuit clinical expertise kan gezegd worden dat de buitentemperatuur sterk van invloed is op 

de doorbloeding van voeten. Afgelopen winters was de buitentemperatuur niet extreem koud. 

Gezien het zachte karakter van deze winter kunnen deze meetgegevens ook van invloed zijn 

geweest zijn op het onderzoek. De huidige klachten bij de cliënten waren veel minder ernstig 

dan voorgaande jaren. 

Er is gekozen voor de Prechtl schaal om de alertheid van de deelnemende cliënten in kaart 

te brengen. Dit omdat dit de enigste classificatie is die aansluit bij de mate van arousal van 
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de populatie van het onderzoek. De Prechtl schaal is een alertheidschaal voor baby’s, de 

doelgroep die deelgenomen heeft aan dit onderzoek heeft een IQ lager dan 70. 

Er kunnen een aantal kanttekeningen gezet worden bij de gebruikte meetinstrumenten. De 

infrarood-huidtemperatuur meting die is uitgevoerd in dit onderzoek komt niet overeen met 

het protocol voor podotherapeuten13. De locaties zijn vergelijkbaar met de locaties 

aangegeven op de hand. Deze zijn echter niet gestandaardiseerd. Daarbij is een grote 

variabiliteit zichtbaar in de metingen met veel negatieve resultaten. Het is onduidelijk wat 

hiervan de oorzaak is. Ditzelfde geldt voor de metingen van de saturatie middels de 

oxymeter. Ook hier bleek bij een aantal cliënten na het fietsen een daling van de saturatie.  

Aangezien met de gebruikte Doppler, gemeten aan de a. dorsalis pedis, bij alle deelnemers 

vooraf aan het onderzoek een pulsatie werd gemeten, konden verder meting niet meer 

evaluatief gebruikt worden. 

 

Studie limitaties  

Bij het onderzoek is geen gebruik gemaakt van een controle groep. Hierdoor kan niet gesteld  

worden dat vergelijkbare resultaten of verslechteringen zichtbaar zou zijn wanneer er niet 

gefietst wordt. 

 

Conclusie 

Binnen de fysiotherapie wordt passief fietsen met een beentrainer met trapondersteuning 

ingezet om cliënten met een ernstige meervoudige handicap te activeren. Echter op basis 

van bovenstaande onderzoeksgegevens kan niet gesteld worden dat passief bewegen met 

een Theravital, een bewegingstrainer met trapondersteuning, een positief effect heeft op de 

perifere circulatie van de onderste extremiteit, bij rolstoel gebonden cliënten tot en met 20 

jaar met een ernstige meervoudige beperking. Kijkend naar de resultaten is het zelfs de 

vraag of passief bewegen met een beentrainer met trapondersteuning ter verbetering van de 

perifere circulatie wel zinvol is. Er moet gezocht worden naar een andere fysiotherapeutische 

interventie om te zorgen voor een verbetering van de perifere circulatie van de onderste 

extremiteit, bij cliënten tot en met 20 jaar met een ernstige meervoudige handicap.  

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek: 

Gezien de negatieve resultaten vanuit het onderzoek zou het raadzaam zijn onderzoek te 

doen naar het effect van andere fysiotherapeutische interventies ter verbetering van de 

perifere circulatie van de onderste extremiteit bij cliënten met een meervoudige beperking tot 

en met 20 jaar. 
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Daarnaast zou een vervolg onderzoek kunnen plaats vinden naar het effect van het passief 

fietsen met de Theravital op andere parameters zoals contracturen en spasticiteit. Deze zijn 

in dit onderzoek niet meegenomen.  

Ook is het aan te bevelen een vergelijkbaar onderzoek te herhalen bij een grotere homogene 

groep cliënten met een ernstige meervoudige handicap, waarbij men rekening houdt met de 

onderzoeksmethode en de te gebruiken betrouwbare en valide meetinstrumenten  

Vanuit clinical expertise komt het advies de begeleiding van het fietsen bij de 

kinderfysiotherapeuten neer te leggen gezien de therapietrouw en de validiteit en 

betrouwbaarheid van de te verrichten metingen. De data vanuit de fietscomputer is in dit 

onderzoek niet meegenomen maar zou zeker van meerwaarde kunnen zijn in de data-

collectie. Gezien de positieve resultaten van het fietsen op de alertheid zou in het onderzoek 

de alertheid voor, tijdens en na het fietsen meegenomen kunnen worden. 
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Bijlage 1 

Informatiebrief voor eventuele deelnemers 

 

Beste ………………….. 

 

De fysiotherapeut wil graag weten,  

hoe het met je voeten is. 

De fysiotherapeut wil daarom naar je voeten  

kijken. 

De fysiotherapeut wil graag met je oefenen  

op de fiets. 

 

De fysiotherapeut komt naar je huis. 

De fysiotherapeut zal vragen je sokken  

en schoenen uit te doen. 

Dan zal de fysiotherapeut naar je voeten kijken. 

De fysiotherapeut zal een pleister op je teen  

plakken en met een apparaatje over je voet  

gaan.  

Daarna mag je oefenen op de fiets. De fiets 

beweegt voor je. Als het goed gaat en je het  

leuk vindt, mag dit vaak doen.  
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De groepsleiding zal je daarbij helpen. 

De fysiotherapeut komt een keer per  

week langs om te kijken hoe het gaat. 

 

Wil je hieraan mee doen? Of wil je niet? 

Vul het briefje in, met je begeleider. 

Stuur het briefje op naar de fysiotherapeut. 

 

Heb je nog vragen? 

Je begeleider of de fysiotherapeut kan antwoord geven. 

 

Groeten fysiotherapeut Miriam en Mieke. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Toestemminsformulier 

Onderzoek fietsen 

 

 

Naam: 

 

Adres:  

 

Woongroep: 

 



23 
 

 

 

Kruis het vakje van je keuze aan: 

 

 

□ Ja, ik doe wel mee aan het onderzoek 

 

of 

 

□ Nee, ik doe niet mee aan het onderzoek 

 

 

 

Datum   Handtekening 

 

…………………  …………………………… 

 

 

Stuur deze brief op naar fysiotherapeut Mieke of Miriam. 

 

 

 

  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.symbolensoftware.nl/images/35/319.160.gif&imgrefurl=http://www.symbolensoftware.nl/p/13/145/mo63-m2s46|/visitaal&usg=__DpF6GWMs8m0N5TI6WPxGjCBdrzQ=&h=160&w=160&sz=3&hl=nl&start=49&tbnid=3Zpk63W3uYZ0QM:&tbnh=98&tbnw=98&prev=/images?q%3DVisitaal-pictogrammen%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26start%3D40
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Bijlage 2 

Informatie- en toestemmingbrief voor ouders/ vertegenwoordigers  

Son,  20 

 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 
Met deze brief willen wij u graag informeren over een onderzoek, genaamd ‘Stimulering van de 

circulatie onderste extremiteit bij Ernstig Meervoudig Beperkte cliënten, 
dat wij in het voorjaar van 2015 gaan uitvoeren binnen zorginstelling SWZ. 

 

Wij willen onderzoeken of passief bewegen leidt tot een verbetering van de 

doorbloeding van de benen bij kinderen met een meervoudige beperking  t/m 20 jaar.  

 

U bent de wettelijk vertegenwoordiger van ________________________ , die bij SWZ woont. 

Vandaar dat u deze schriftelijke informatie ontvangt. U kunt deze rustig (her) lezen en 

bespreken met de fysiotherapeut  van de woning en als het mogelijk is ook met 

_______________________  .                                       

Het personeel van de woongroep is ook ingelicht door de fysiotherapeut en 

clustermanager.. 

 

Doel en achtergrond van het onderzoek 
Er zijn vele Ernstig Meervoudig Beperkte cliënten, welke problemen ervaren met verminderde 

circulatie van de onderste extremiteit. Dit uit zich in rood/ blauwe, koude, klamme voeten, 

verdikte teennagels, dunne huid en verminderde haargroei. Deze voeten en/of benen zijn vaak 

het slachtoffer van drukplekken en/of wondjes welke niet genezen a.g.v. de slechte 

doorbloeding. Door de slechte doorbloeding worden de drukplekken en/of wondjes niet 

voorzien van zuurstof en voedingstoffen die nodig zijn bij het herstel van de huid.  

Door de aanwezigheid van wondjes en/ of drukplekken is het niet altijd mogelijk om het 

benodigde (orthopedische) schoeisel te blijven dragen, waardoor sloffen gedragen gaan worden. 

Waarbij het risico op stoten en dus opnieuw verwonding groter wordt. Hierdoor lopen de 

cliënten het risico om in een eindeloze vicieuze cirkel te blijven hangen.  

Het is bekend dat inactiviteit leidt tot deconditioneren van lichamelijke structuren. 

Mensen met een beperking, maar vooral de mensen met mobiliteitsbeperkingen, hebben een 

verhoogd risico op het krijgen van gezondheidsproblemen a.g.v. inactiviteit. Fysieke inactiviteit 

kan ook een grote rol spelen in beperkingen (depressie, angst, pijn, drukplekken, spasticiteit, 

urineweginfecties, contracturen, fracturen, etc.) en vermindering van de kwaliteit van leven.  

Fysieke activiteit voor mensen met beperkingen laat voordelen zien in verschillende aspecten 

zoals kracht, cardiovasculair fitheid, coördinatie, houding, gewicht, immuniteit en circulatie. 

Maar ook voordelen op  psychologische, functionele en kwaliteit van leven aspecten, zoals 
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verminderde depressie en angst, vergroot zelfvertrouwen en zelfbeeld, vermindering van 

medische zorg en een verbetering van de maatschappelijke deelname. 

 

Wij willen onderzoeken of het passief bewegen op een motorisch ondersteunde 

beentrainer (zie figuur 1) effect heeft op de doorbloeding van de onderste ledenmaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figuur 1: Beentrainer. 

 

Inhoud van het onderzoek 

Wanneer u toestemming geeft voor het onderzoek zal de onderzoeker middels 

statusonderzoek beoordelen of de cliënt voldoet aan de inclusiecriteria. U zult hierover 

telefonisch worden benaderd. U wordt verteld of het onderzoek verdere voortgang zal 

krijgen. 

Bij de cliënt zal in de thuissituatie (woongroep) een onderzoek plaatsvinden door de 

onderzoeker (fysiotherapeut). Er wordt bekeken of het voor de cliënt mogelijk is om op 

de beentrainer te oefenen.  Hierbij wordt gekeken naar het gewicht van de cliënt, het 

dragen van schoeisel, de aanwezigheid van evt contracturen of decubitus en de fysieke 

toestand van de cliënt. Wanneer de onderzoeker twijfelt of er gestart kan worden met 

oefenen op een beentrainer, zal deze de behandeld AVG (arts verstandelijk beperkten) 

benaderen voor overleg. In samenspraak met de AVG en u wordt bepaald of het trainen 

verdere voortgang kan krijgen.  

Tijdens het onderzoek  zal ook  de zuurstofsaturatie in het bloed worden bepaald. De 

meting wordt gedaan door het plaatsen van een pleister op de teen van de cliënt. De 

hartslag wordt ook via deze pleister gemeten. De huidtemperatuur van de voeten wordt 

middels infrarood thermometer bepaald.  Ook zal de onderzoeker de klinische conditie 

van de huid beschrijven. Dit wordt in de weken voorafgaand aan de start van de training 

2 x herhaald.  

Wanneer er wordt besloten dat er gestart kan worden met het oefenen, zal er onder 

begeleiding van de onderzoeker een eerste maal worden getraind. De zuurstofsaturatie, 

huidtemperatuur en klinische conditie van de huid worden bepaald voorafgaand aan de 

oefening. Er wordt bekeken of de cliënt inderdaad passief beweegt. Mocht dit niet het 

geval zijn, zal er geen vervolg plaats vinden. Indien dit het geval is wordt u hierover 
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telefonisch ingelicht. Ook na de training zal de zuurstofsaturatie, huidtemperatuur en de 

klinische conditie van de huid worden bepaald.  

De training vindt 5 dagen van de week gedurende 4 weken plaats. De training duurt 

ongeveer 30 minuten. De training vindt plaats onder begeleiding van geïnstrueerd  

groepspersoneel. Het groepspersoneel wordt ondersteund door de medewerkers van 

beweging van het dagactiviteitencentrum de Schalm. De beentrainer wordt geplaatst in 

de woning van de cliënt. Eenmaal per week zal de onderzoeker (fysiotherapeut) een 

training bijwonen ter observatie. Voorafgaand en na de training zal de onderzoeker de 

huidtemperatuur, zuurstofsaturatie en klinische conditie van de huid bepalen.   

Twee weken na het stoppen van de training zal de onderzoeker nogmaals de 

huidtemperatuur, zuurstofsaturatie en klinische conditie van de huid bepalen. 

 

Mogelijke nadelen van het onderzoek voor de cliënt  

De nadelen voor de deelnemers zijn  in onze ogen beperkt. In geen van de studies 

gedaan met de beentrainer wordt melding gedaan van ongewenste bijwerkingen. 

Plausibel zou het optreden van drukplekken of pijn kunnen zijn. Het is dan ook 

belangrijk dat dit goed wordt geobserveerd door de onderzoekers en begeleiders. 

Wanneer dit optreedt wordt de training gestaakt.  Deelnemende bewoners kunnen 

mogelijk het onderzoek of training als belastend ervaren. Wij verwachten echter dat dit 

nauwelijks zal voorkomen. Mocht een bewoner duidelijk laten merken dat hij of zij het 

onderzoek of de training niet prettig vindt, dan zal het onderzoek of de training worden 

gestaakt. Een nadeel kan zijn dat de bewoner door het onderzoek en de training  een 

verandering in zijn/haar dagelijkse structuur ervaart. Bij ziekte zal de training op de 

betreffende dag geen voortgang krijgen. De training kan na herstel worden opgepakt.  

 

Mogelijke voordelen van het onderzoek voor de cliënt  
Bewegen is belangrijk. Bewegen draagt  bij aan de totaalontwikkeling van mensen (balans). 

Voldoende beweging voorkomt overgewicht. Bewegen verhoogt de stofwisseling via 

spieropbouw en vetafbraak. Bewegen kan stress, angst en depressie verminderen. Wie beweegt, 

bouwt de opgehoopte stresshormonen op natuurlijke wijze af. Bewegen heeft invloed op de 

mentale gezondheid en alertheid.  Bewegen is goed voor je hartfunctie en bloedsomloop. 

Bewegen helpt mee aan het vertragen van het osteoporose-proces (botontkalking). Bewegen 

draagt bij aan het voorkomen van diabetes.  

In het protocol bewegen Zonhove is afgesproken dat alle cliënten wonend op Zonhove 1 

beweegmoment per week krijgen aangeboden. De andere momenten van beweging worden 

gezocht in functioneel bewegen. De training komt bovenop de reeds geboden beweging. De 

cliënt krijgt meer aandacht en de training kan loze momenten opvullen.  

Na het onderzoek zullen de beentrainers op de woning van de cliënt blijven staan. De behandeld 

fysiotherapeut kan iom de groepsleiding afspraken maken over het blijvend inzetten van de 

beentrainer. 

 

Kosten en vergoedingen 
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Aan het deelnemen aan het onderzoek zijn voor u en degene die u vertegenwoordigt 

geen kosten verbonden. Ook ontvangt u of degene die u vertegenwoordigt geen 

vergoeding voor deelname aan het onderzoek. 

 

Vertrouwelijkheid persoonsgegevens 

De onderzoeksgegevens van de deelnemende bewoner kunnen slechts met uw 

toestemming door daartoe bevoegde personen worden ingezien. De bevoegde personen 

zijn: de onderzoekers, eigen behandelend arts en medewerkers van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg. 

 

Inzage in het dossier kan nodig zijn om de betrouwbaarheid en kwaliteit van het 

onderzoek na te gaan. Alle onderzoeksgegevens zullen worden gehanteerd met 

inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het privacyreglement van 

SWZ. Onderzoeksgegevens zullen gecodeerd worden verwerkt. De gegevens worden 

bewaard gedurende het onderzoek en zullen na afloop worden vernietigd. 

 

Goedkeuring 

Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Raad van Bestuur, na een positief 

oordeel van de Ethische Commissie SWZ.  

 

Vrijwillige deelname 

Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. Als u niet wilt dat _________________, 

waarvan u wettelijk vertegenwoordiger bent, deelneemt, hoeft u daarvoor geen reden te 

geven. Als u besluit degene die u vertegenwoordigt niet mee te laten doen, zal dat geen 

enkele verandering brengen in de verdere behandeling of begeleiding van de cliënt. Bij 

verzet wordt gehandeld volgens de richtlijnen in de Wet medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen (WMO). Verzet kan zich uiten door bewegelijke onrust, slaan, 

verbale onrust. Indien het onderzoek of training door verzet niet mogelijk is, wordt het 

onderzoek gestaakt. Het verzet wordt duidelijk gerapporteerd in het medisch dossier.  

 

Verzekering 

De opdrachtgever van dit onderzoek heeft van de Ethische Commissie SWZ ontheffing 

gekregen van de verplichting een verzekering af te sluiten, die de door het onderzoek 

veroorzaakte schade van de cliënt dekt. De reden van deze ontheffing is, dat de 

commissie van oordeel is, dat het onderzoek verwaarloosbare risico’s met zich 

meebrengt. 

 

Toestemming 

Op  het bijgevoegde toestemmingsformulier kunt u aangeven of u wel of geen 

toestemming geeft voor deelname aan het onderzoek. Wilt u zo vriendelijk zijn 

toestemmingsformulier vóór ??-??-?? te retourneren in de bijgevoegde envelop? Indien u 

geen retourenvelop heeft aangetroffen of als deze is kwijtgeraakt kunt u bellen met de 

medische dienst Zonhove, tel: 088799 8330, zodat wij u deze alsnog kunnen toezenden.  



28 
 

Als wij op ??-??-?? nog geen toestemmingsformulier van u retour hebben ontvangen, 

gaan wij er van uit dat u geen toestemming verleent voor deelname aan het onderzoek. 

 

Vragen of klachten 

Mocht u vragen hebben over het onderzoek  of twijfelt u over deelname dan kunt u 

contact opnemen met de onderzoeker of de eigen arts van_______________________. 

De onderzoeker  is bereikbaar via de vakgroep behandeling, tel: 088799 8863. De arts is 

bereikbaar via telefoonnummer van de medische dienst, tel: 088799 8330 

Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling kunt u terecht bij de 

vertrouwenspersoon Mw M Ubbink, tel: 06 19462352. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mieke Wiersma 

Kinderfysiotherapeut, onderzoeker 

 

Gerdy Eliens  

Bewegingsagoog, onderzoeker 

 

Loes Cruijssen, 

Kinderfysiotherapeut io, onderzoeker  

 

Miriam Pelders 

Kinderfysiotherapeut io, onderzoeker 

 

Patricia van Erp 

Arts Verstandelijk Gehandicapten, supervisor. 
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Toestemmingsformulier Onderzoek Beentrainer 
 

Mij is gevraagd toestemming te verlenen voor deelname aan bovengenoemd medisch 

wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van: 

 

Naam bewoner:     Geboortedatum: __ / __ / __ 

 

Ik bevestig, dat ik het informatieformulier heb gelezen. Ik begrijp de informatie. Ik heb 

de gelegenheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn naar 

tevredenheid beantwoord. Ik heb voldoende tijd gehad om over deelname van degene 

die ik vertegenwoordig na te denken. 

 

Ik weet dat deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment 

kan intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef te geven. 

 

Ik geef wel/geen* toestemming om de behandelend (huis)arts van degene die ik 

vertegenwoordig op de hoogte te brengen van zijn/haar deelname aan dit onderzoek. 

 

Ik geef wel/geen* toestemming tot inzage in de medische gegevens en 

onderzoeksgegevens, van degene die ik vertegenwoordig, door medewerkers van het 

onderzoeksteam en Inspectie voor Gezondheidszorg. 

 

Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven 

in de informatiebrief. 

 

Ik geef wel/geen*  toestemming voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. 

 

Naam vertegenwoordiger:      

 

Relatie tot de bewoner:   

 

Handtekening  :     Datum : __ / __ / __ 

 

Naam onderzoeker  : 

 

Handtekening  :     Datum : __ / __ / __ 

 

 

Toestemmingsformulier gaarne binnen twee weken opsturen in de bijgevoegde 

retourenvelop. 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Bijlage 3 

Protocol temperatuur meting 

 

Protocol temperatuur meting van de huid 

 

Acclimatiseren: de bewoner moet 15 minuten acclimatiseren in de kamer waar wordt gemeten, 

voordat de meting verricht wordt, de voetfixatie wordt losgemaakt. 

De schoenen en/of spalken worden pas op  het moment van meting uitgedaan. Tijdens het 

acclimatiseren mag niks warms gedronken worden. De temperatuur wordt als eerste gemeten, 

daarna pas de O2 saturatie en het klinisch onderzoek, om beïnvloeding van de temperatuur te 

voorkomen. 

 

Uitgangshouding: er wordt gemeten in de rolstoel met de voeten op de voetenplank (waarop een 

handdoek ligt zodat de voeten niet afkoelen.) 

 

Meting voor het fietsen:  eerst worden de 6 aangegeven punten van de linkervoet gemeten. De 

waardes worden opgeschreven.  Dan worden de 6 punten van de rechtervoet gemeten. Van de 

verkregen waardes, wordt de middelste waarde gepakt.  

De thermometer wordt loodrecht op de huid geplaatst op 1 cm afstand.  

 

Meting na het fietsen: na het fietsen worden de schoenen en spalken opnieuw uitgedaan, waarna 

direct de temperatuur gemeten wordt zoals bij meting vooraf. 
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Bijlage 4 

Protocol zuurstofsaturatie meter via de grote teen 

 

Protocol zuurstofsaturatiemeter via de grote teen. 
 

Let op: Deze eerst meting,  uitvoeren nadat de huidtemperatuur is gedaan. Dit omdat er een 

pleister over de grote teen geplakt moet worden en we deze niet steeds willen verwijderen. 

Na het fietsen dus eerst saturatiemeting uitvoeren omdat bij 

temperatuurmeting de pleister eraf moet zijn. 

 

 

Uitgangshouding:  

 Kokers, schoenen worden uitgedaan. Er wordt gemeten in de 

rolstoel met de voeten op de voetenplank (waarop een 

handdoek ligt zodat de voeten niet afkoelen.)  

Voor de meting: 

 Er wordt een pleister (vanuit de verpakking) over de grote teen geplakt.   Hierbij moet de 

sensor (zie afbeelding) bevestigd worden op de nagel en de pleister 

aan de onderzijde bevestigd worden. Het draadje wat uiteindelijk 

aan het apparaat bevestigd moet worden, wordt met  tape midden 

over de voet of aan het onderbeen vastgemaakt. (zie afbeelding) 

Op deze manier kan de pleister tijdens het fietsen in de schoen of 

koker op de teen bevestigd blijven. Dit omdat pleister  lastig te 

verwijderen is en we cliënten niet onnodig extra willen belasten.  

 

 

Meting voor het fietsen:  Als de pleister over de grote teen is bevestigd, snoertje aan het apparaat 

bevestigen. Apparaat aanzetten en saturatie en hartslag aflezen van het apparaat (zie afbeelding). 

Daarna kabeltje losmaken zodat ze pleister kan blijven zitten in koker of schoen. 

 

Let op: 

 het alarm van het apparaat kan af gaan, indien de pleister niet goed op de grote teen geplakt 

zit en het contact niet goed is. 

 Het alarm van het apparaat kan af gaan, indien de voet of grote teen bewogen wordt. 

 

Meting na het fietsen: Pleister zit nog om de grote teen, kabeltje bevestigen, saturatiemeter 

aanzetten en saturatie en hartslag aflezen. 

 

Pleister kan nu verwijderd worden. 

 

NB: Er zijn een aantal cliënten die al een pleister over de grote teen hebben zitten omdat ze ’s avonds 

ook aan deze saturatiemeter zitten. 

Deze pleister kan gewoon gebruikt worden.  

http://www.pt-medical.nl/nonin-avant-9600.html
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Bijlage 5  

Fotoprotocol 

 

Maken van foto’s betreffende het onderzoek: Stimulering van de circulatie van de 

onderste extremiteit bij meervoudig gehandicapten 

 

Bron: forografietips voor TeleDermatologie, Ksyos  

 

Maak 1 overzichtsfoto 
Maak 1 foto van de linkervoet 
Maak 1 foto van de rechtervoet 
Maak indien nodig een foto van bijzonderheden  
(wonden, huidafwijkingen, extreme cyanose). 

 
De foto’s zullen op een later moment door verschillende onderzoekers worden beoordeel
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Bijlage 6 

Fietsprotocol 

 

Fiets protocol ………………………………………………..(naam cliënt) 

Frequentie: 4 keer per week 

Observatie vooraf: is de cliënt in staat vandaag te fietsen? Let op alertheid en tekenen van 

ongemak. 

Instellingen van de fiets voor deze cliënt: 

Zithouding: 

Voorbereiding: 

Het plaatsen van de voeten op de pedalen: 

Het fixeren van de voeten: 

Waarop alert zijn tijdens het fietsen: 

Het fietsen: 

 

5 minuten warming up, omwentelingssnelheid 20 RPM, de client kan wennen aan de 

passieve beweging. 

30 minuten passief fietsen, omwentelingssnelheid 50 RPM, probeer actief meefietsen te 

voorkomen. 

Observatie tijdens het fietsen: 

Houdt de cliënt voordurend in de gaten. Bij enig teken van ongemak, dat niet meteen te 

verhelpen is, stoppen met fietsen. 

Fietsen op de dag dat gemeten wordt: 

Acclimatiseren: voordat gefietst en gemeten kan worden is het de bedoeling dat de cliënt 

een half uur in de kamer acclimatiseert waar gefietst gaat worden. De voetfixatie wordt 

hierbij alvast losgemaakt. 

 

Bij vragen of onduidelijkheden graag contact opnemen met …………………………….
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Bijlage 7  

Meetpuntenformulier 

 

 

 

 

 

Naam cliënt  

Datum meting  

Tijdstip voor  

Tijdstip na  

Buitentemperatuur  

Fit   

Alertheid 1:          diepe slaap, geen beweging 
2:          lichte slaap, enkele bewegingen 

3:          doezelen, ogen open en ogen dicht 

4:         wakker, ogen open, minimale bewegingen 
5:         klaar wakker, energieke bewegingen 

6:         huilen 

 

1. Temperatuur meting (1 decimaal achter de komma: bijv. 36,7) 
(5 metingen per meetpunt en daarvan neem je de middelste waarde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR 

Links  Rechts 

1   1  

2   2  

3   3  

4   4  

5   5  

6   6  
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2. Klinisch onderzoek 

Kleur huid roze rood donker rood paars 

Rechts     

Links     

 

1. Klinisch onderzoek ahv foto 

Kleur huid roze rood donker rood paars 

Rechts     

Links     

 

 

4/5. O2 saturatie gemeten aan de grote teen links; doppler a. dorsalis pedis 

Saturatie rechts links  Doppler  

Moment 0 sec.    Rechts Ja/Nee 

Na 20 sec.    Links Ja/ Nee 

Na 40 sec.      

Na 60 sec.      

Gemiddelde      

 

 

Opmerkingen voor de meting:  
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1. Temperatuur meting (1 decimaal achter de komma: bijv. 36,7) 

(5 metingen per meetpunt en daarvan neem je de middelste waarde) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klinisch onderzoek 

Kleur huid roze rood donker rood paars 

Rechts     

Links     

 

3. Klinisch onderzoek ahv foto 
 

Kleur huid roze rood donker rood paars 

Rechts     

Links     

 

4/5. O2 saturatie gemeten aan de grote teen links; doppler a. dorsalis pedis 

Saturatie rechts links  Doppler  

Moment 0 sec. % %  Rechts Ja/ Nee 

Na 20 sec. % %  Links Ja/ Nee 

Na 40 sec. % %    

Na 60 sec. % %    

Gemiddelde % %    

 

NA 
 

Links  Rechts 

1   1  

2   2  

3   3  

4   4  

5   5  

6   6  
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Opmerkingen na de meting:  
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Bijlage 8 

Meten en fietsen 

Acclimatiseren: voordat gefietst en gemeten kan worden is het de bedoeling dat de cliënt een half 

uur in de kamer acclimatiseert waar gefietst gaat worden. De voet fixatie wordt hierbij alvast 

losgemaakt 

Metingen 

1. Sokken en schoenen verwijderen 

2. Foto maken volgens protocol 

a. Witte handdoek op de voetenplaat en blaadje erbij met naam en datum met 

vermelding situatie voor het fietsen  

b. Twee voeten 

c. Linker voet 

d. Rechtervoet 

3. Rechter voet saturatie meter bevestigen en 5 minuten laten lopen ter acclimatisatie 

4. In de tussentijd de temperatuur meting doen bij de linkervoet 

5. Daarna saturatie gegevens noteren 

6. Wisselen van voet voor de saturatie, weer 5 minuten laten lopen ter acclimatisatie bij de 

linkervoet. De draad bevestigen met tape, zodat dadelijk de sok en schoen erover gedaan 

kan worden. 

7. Temperatuur metingen doen rechtervoet 

8. Na de temperatuurmeting de saturatiemeting doen linkervoet 

9. Daarna sokken en schoenen weer aan  

10. Fietsen , let op registratie van de gegevens op het formulier 

 

11. Sokken en schoenen verwijderen 

12. Foto maken volgens protocol 

a. Witte handdoek op de voetenplaat en blaadje erbij met naam en datum met situatie 

na het fietsen  

b. Twee voeten 

c. Linker voet 

d. Rechtervoet 

13. Linker voet saturatie meter bevestigen en 5 minuten laten lopen ter acclimatisatie 

14. In de tussentijd de temperatuur meting doen bij de rechtervoet 

15. Daarna saturatie gegevens noteren 

16. Wisselen van voet voor de saturatie, weer 5 minuten laten lopen ter acclimatisatie bij de 

rechtervoet.  

17. Temperatuur metingen doen linkervoet 

18. Na de temperatuurmeting de saturatiemeting doen rechtervoet 

19. Daarna sokken en schoenen weer aan  
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Bijlage 9 Evaluatieformulier 

Naam: ………………………………………..         Week:  

Belangrijk 

 Minimaal 4 keer per week fietsen 

 Minimaal 30 minuten fietsen 

 Trapsnelheid 35 RPM 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Tijdstip van 

het fietsen  

         

Duur van het 

fietsen 

       

Alertheid 

(zie hieronder de 

schaal)  

Graag nummer 

noteren  

       

Ongemak        

Pijn        

Overige 

bijzonderhede

n: 

       

Schaal van alertheid:  

1:          diepe slaap, geen beweging    4:         wakker, ogen open, minimale bewegingen 
2:          lichte slaap, enkele bewegingen   5:         klaar wakker, energieke bewegingen 
3:          doezelen, ogen open en ogen dicht   6:         hu
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