
2e Multidisciplinaire Netwerk-Bijeenkomst



CVA Netwerk Amsterdam

Netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten:

• 1-3 1e lijns fysiotherapie praktijken per stadsdeel
• 1e lijn Purmerend, Amstelveen en Uithoorn
• De ziekenhuizen van Amsterdam en Amstelveen
• Revalidatiecentrum READE
• De verpleeghuizen van Amsterdam met CVA-

stroke unit



Programma

16.00 uur Opening
16.10 uur Onno Manck, Mariolein Boerrigter en Wieneke van Doorn
17.15 uur Evelien Ploegaert en Virginia Noija
17.55 uur Afsluiting

18.00 uur Borrel & Bites



Onno Manck,
Mariolein Boerrigter en Wieneke van Doorn



Mariolein Boerrigter

Ergotherapeut

Boerigter Ergotherapie 

Wieneke Van Doorn

Ergotherapeut

Onno Manck 

Physician Assistant

Reade poliklinisch neuroteam

Hersenletsel deskundige Breinlijn. 



Inhoud

• Breinlijn

• Casus als inleiding

• Licht traumatisch hersenletsel

 Theoretisch kader

 Steped Care

• Behandeling eerste lijn

• Oefening

• Medisch Specialistich Revalidatie

• Casus  en vragen



Tel: 085-225 02 44 www.breinlijn.nl

http://www.breinlijn.nl/


Tel: 085-225 02 44 www.breinlijn.nl

http://www.breinlijn.nl/


Casus als inleiding



Casus

Vrouw: 35 jaar

Getrouwd 2 kinderen ( 1 en 2,5 jaar)

Psycholoog in ziekenhuis , 32 uur

Gevallen met E-Bike  december 2021 ( helm)

Geen bewustzijnsverlies

Geen PTA

Geen afwijkingen op CT –scan

Nekklachten, geen verwondingen



Half maart aanmelding en start  1e lijns ergotherapie
Vraagstelling: begeleiding belasting/belastbaarheid en 
opbouwen dagelijkse activiteiten

Aanhoudende klachten na val met fiets, 
hersenschudding 15.12.21, aanvankelijk afnemend, na 
hervatten werk toenemend 



-Situatie:
• Val op hoofd 3 maanden geleden
• Klachten:
- Vermoeidheid
- Hoofdpijn toenemend na mentale inspanning en door prikkels ( 

geluid) en stress\
- Wazig zien bij visuele inspanning
- Misselijkheid
- Nekklachten al gestart met fysiotherapie



• Hulpvraagmevrouw: 

verminderen van de klachten en dan opbouwen van de 

werkzaamheden. Ik wil weer terug naar het werk

Mevrouw kan niet werken, moeilijk te combineren met de zorg voor 

de kinderen, zorg voor de kinderen belastend



Beinvloedende factoren voor herstel:

• Coping: neiging tot overbelasten, een doorzetter, gaat altijd door, voelt 
op het moment niet dat ze moe is.

• Perfectionistisch

• Angst voor de toekomst, “wat als ik niet herstel?”

• Zelfverwijt:”ik had daar niet moeten fietsen “ , vermijdt de plek van de 
val

• Blijft zoeken naar behandelingen

• Actief zijn was ontspanning



Licht traumatisch hersenletsel  

1. Definitie

2. Klachten en gevolgen 

3. Oorzaak 

4. Onderhoudende factoren

5. Behandeling 

6. Beloop

7. Steped care 



Definitie 

Subduraal hematoom 

Contusio cerebri 
Contusio haard 

whiplash

Labyrinth contusie

Subarchnoidale bloeding

Postcontusioneel syndroom 

Postcommotioneel syndroom 
Commotio cerebri 



Definitie 

Licht traumatisch hersenletsel  / LTH

CBO:

- Hoofd trauma

- GCS 13-15

- Bewustzijnsdaling max 30 min

- Post trauma. amnesie max 24 uur

Subduraal hematoom 

Contusio cerebri 

Contusio haard 

whiplash

Labyrinth contusie

Subarchnoidale bloeding

Postcontusioneel syndroom 

Postcommotioneel syndroom 
Commotio cerebri 



Literatuur  

Subduraal hematoom 

Licht traumatisch hersenletsel 

Mild traumatic Brain Injury

postcommotioneel syndroom

Contusio haard 

Whiplash 

Labyrinth contusie

Subarchnoidale bloeding

Commotio cerebri  

praktijk 

?

Hersenschudding 



Klachten en gevolgen

Klachten:

• Hoofdpijn 25-78%

• Duizeligheid 50%

• Slaapstoornis 33%

• Vermoeidheid ?%

• Verminderde frustratie tolerantie

• Sensorisch overprikkeling 50%

• Concentratie problemen 50%

• Geheugen problemen  50%

• Psychopathologie als:  15-20%

Paniek, stress, depressie, PTSS

Problemen met: 

• Arbeid

• Relatie 

• Gezin

• dagbesteding

• Zingeving 



Oorzaken

Neurobiologisch

• Aantal therorieen zonder bewijs.

Psychogeen / psycho-somatisch:

• Predispositie 

• Onderhouden factoren

Sociaal cultureel opvallend 

• Sommige landen incidentie 0% 

• klachten zonder trauma moment. 



Onderhoudende factoren 

Externe factoren:     - eisen en verantwoordelijkheden -
Arbeid, geld, gezin, zorg voor andere, sportclub, etc

- Schade letsel procedure 

Interne factoren:      - verwachtingen en overtuigingen –

Perfectionisme, ontwijken, ‘problemen oplossen door meer te doen’, 

- Ervaren steun in acute fase

- Copingstijl

- Verklaringsmodel / kennis van ziekte beeld.   



Behandeling 

• Geen behandeling in algemene zin  behandeling van individuele klachten.

• Geen medicatie tegen hoofdpijn

• Geen (absolute) rust in acute fase

• Behandeling psychopathologie versus cognitieve revalidatie 

• Educatie acute fase

 Utah Cognitive FX



Beloop 

• klachten eerste 7 a 10 dagen  85% – 90%

• Na 3 maanden klachten vrij  over grote deel

• Na 1 jaar klachten  15% - 20%

• Klachten > 1 jaar

 Meer psychopathologie

 Meer sociaalmaatschappelijk problemen

 Waardoor meer beperkt dan in 1ste jaar. 



Steped care
• Behandelprotocol

(0.  Overweeg geen behandeling)

1. Eerste lijn Ergotherapie

2. Zo nodig Medisch Specialistisch Revalidatie of GGZ

• Reade & 1ste lijn Ergotherapie

• Vereniging van Revalidatie & zorgverzekering

Beloop

• klachten eerste 7 a 10 dagen  85% – 90%

• Na 3 maanden klachten vrij      over grote deel

• Na 1 jaar klachten  15% - 20%





Ergotherapie 1e lijn LTHL
Presentatie CVA-netwerkbijeenkomst d.d. 15.11.22



Behandeling binnen 1e lijns ET 

Verwijzing via huisarts/rev.arts
Vraagstelling:
- opbouw activiteiten na LTHL
- Balans belasting/belastbaarheid

Behandeling in 3 Fasen:

1. Psycho-educatie en (h)erkennin

2. Inzicht in activiteitenpatroon en klachten  strategieën

3. Inzicht in herstelbevorderende en vertragende factoren

4. Opbouwen



Fysieke inspanning

Mentale inspanning

Ontspannning/rust

Overbelasting

Onderbelasting

Fase 1. Psycho-educatie en (h)erkenning

Belasting- belastbaarheid



Vermoeidheid







Doelen waar aan te werken;
- Energie opdoen/ opladen
- Overprikkeling verminderen
- Automatismen opbouwen door gedoseerd activiteiten op te bouwen

Vervolg: informatie module “vermoeidheid na hersenletsel” NRMP



Fase 2 Inzicht  strategieën

- Vermoeidheidsvragenlijst DMFS
- Lijst overprikkelingsklachten 
- Tijdschrijflijsten 

Module Niet Rennen Maar Plannen “vermoeidheid na hersenletsel”



Fase 3 Opbouwen

Basisniveau bepalen van dagindeling 

Basisniveau specifieke activiteiten  gedoseerd opbouwen

Opbouwstrategieën bespreken

( tussen)evaluatie: Cirkeltechniek/oplossingsgericht coachen





Activiteitenopbouw

Vervolg bepalen

• 1e lijn en frequentie bepalen 

• Andere disciplines inschakelen

• Verwijzen naar de revalidatiearts bij onderhoudende factoren

In geval van werkopbouw;

- Contact bedrijfsarts

- Contact werkgever



Vragen?
Casusbespreking



Medisch specialistische Revalidatie 
bij LTHL

38

Discipline Mogelijk bij LTH 

Arts/medicus Differentiaal diagnose, Medicatie

Fysiotherapeut Manuele therapie, Graded activity

Ergotherapeut Belasting versus belastbaarheid

Psycholoog Cognitie, Coping

Maatsch.werk Arbeid / UWV, gezin

Andere discipl. Sport, PMT
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Multidisciplinair v/s Interdisciplinair

Behandel Communicatie 
Revalidatie

behandelplan

PsychologieFysiotherapie
Arts



Psychiatrie

Orthopedie

Maatschappelijk-
werk

Neurologie Revalidatie
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Ongecompliceerd?  Geen revalidatie
(klachten < 3 maanden)
(Monodisciplinair afdoende?)

Gecompliceerd? Wel Revalidatie
(klachten > 3 maanden)
(Meerdere problemen? Meerdere disciplines?)

Specialistische problemen?  Geen revalidatie
Psychatrie?
Ernstige maatschappelijke problemen? 

Indicatie MSR?



ADEMHALEN

JE LEVEN BEGINT OP EEN IN ADEMHALING EN EINDIGT OP EEN UITADEMHALING. 

TUSSEN JE EERST IN ADEMHALING EN JE LAATSTE UITADEMHALING 

GEBEURT JE HELE LEVEN. 

KASPER VAN DER MEULENWIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



VRAGEN AAN DEELNEMERS;

• Wie van jullie doet wel eens een ademhalingsoefeningen?

• Wie heeft er tijdens zijn zwangerschap ademoefeningen gedaan? 

• Wie douched er koud af? 

• We gaan adem tellen; 30 sec. (1 in en uitademhaling telt als 1). 

• Onthoud het getal, we herhalen deze oefening aan het eind en vergelijken. 

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



WAAR KAN JE BEGINNEN

• In door je neus, uit door je mond.

• Schonen tong

• Conditie verbeteren van het 

middenrif

• Alliment, knikken van je hoofd

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



DE NEUS ALS FILTER BIJ INADEMEN

• De neus is onderdeel van je immuunsysteem

• De neus geeft de juiste temperatuur mee naar de 

longen.

• De neus geeft de juiste luchtvochtigheid mee naar 

de longen.

• De neus voegt stikstofoxide toe aan de lucht. 

(desinfecterend, verhoogt O2 opname, helpt met 

opengaan van weefsel)

• Vaak wordt je pas bewust van ademen als je iets 

ruikt.  

• Ademen doe je door de neus, eten door je mond. 

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



MIDDENRIF   DIAFRAGMA

• Middenrif is een belangrijke spier.

• Middenrif is verbonden met; 

buikwand, lendenwervels, onderste 

ribben, borstbeen, hartzakje. 

• Middenrif masseert;  lever, darmen, 

maag.

• Middenrif belangrijke pompfunctie 

van lymfesysteem.

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



HET BOHR EFFECT 

• Het Bohr-effect is de eigenschap van 

hemoglobine dat als de concentratie 

van kooldioxide in het bloed toeneemt, 

de afgifte van zuurstof aan cellen 

toeneemt.

• Hemoglobine laat Co2 los bij 

voldoende aanwezigheid van co2 in het 

bloed. 

• Optimaal PH waarde van bloed is 7.35 

Co2 maakt het bloed iets zuurder. 

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



DE BASISOEFENING ; DOOR SWAMI PURNACHAITANYA
(OEFENING HEEFT INVLOED OP JE OPPERVLAKKIGE ADEMHALING)

INVLOED OP; MEER BEWUST VAN JE ZELF, HELDERE GEEST, VERMINDERT STRESS, HARTSLAG WORDT GELIJKMATIGER, VERLAAGT 
CORTISOL, ACTIVEER JE PARASYMPATISCH STELSEL, VERBETERD BLOED CIRCULATIE, SPIEREN ONTSPANNEN. 

• Recht opzitten niet rug tegen de leuning, of liggen zonder kussen (elke dag paar minuten) 

• 1 hand op de borstbeen, je andere hand op je navel, adem door je neus, langzaam tempo.

• Stap 1: Als je uitademt je navel naar binnen trekken, inademen je navel naar buiten.

• Stap 2: Dan als je in ademt; je ademt je borstkas naar buiten maakt het groter, 

schouders langzaam omhoog. Uitademhaling; schouders naar beneden, 

borstkas verkleinen. (Doe dit met aandacht)

• Stap 1 en 2 combineren;  Adem in; duw je navel naar buiten, 

vergoot dan langzaam je borstkast, schouders omhoog. 

Adem uit; schouders naar beneden, borstkast in en navel in.

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



OEFENING OM ADEM CONDITIE TE VERBETEREN
MR BREATH ROB KONING

• Voorbereiding: Zit op stoel, rustig eigen tempo ademhalen, hand op onderbuik, buik masseren

• Tel je ademhalingen, 1 min (hoeveel ademhalingen heb jij per minuut, voor en nameting)

• Bewust worden van vergroten van je buik (buikbewust zijn vergroten)

• Stap 1: Krachtig inademen door de neus in 4 tellen

• Stap 2: Uitademen door je mond, zo lang mogelijk in rustig tempo, helemaal leeg, ontspannen 

• Stap 3: Pas als je ademprikkel voelt dan adem je weer krachtig in, in 4 tellen … naar stap 1.

• Je zuur graad zal veranderen, duizelig, tintelingen. Goed voor slapen gaan.

• De tijdsduur; bouw het op, hangt af van de ademconditie.

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



WIL JE SNEL TOT RUST KOMEN? 
ONE TWO BREATHING (4 TELLEN IN, 7 TELLEN ADEMPAUZE (KOUD DOEKJE IN JE GEZICHT), 8 TELLEN UIT)

• Op je uitademhaling verlaagt je 

hartslag. Om tot rust te komen, 

verdubbel dan je uit ademhaling tov je 

in ademhaling. 

• 4 tellen in door je neus, 8 tellen uit door 

je mond. (Of 6-12 wat bij je past) 

• Als je dit voor het eten doet, worden de 

voedingsstoffen beter opgenomen. 

• Of voor het slapen gaan.

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



VERBODEN ADEMHALING, ACTIEVE ADEMHALING

• In en uitademen zonder tussen door te stoppen, sluit op elkaar aan. 

• Door je neus, lijkt beetje op hyperventileren. 

• Als je klaar bent, Schudden, om je middenrif te voelen.

• De flow zorgt dat blokkades door rustig doorademen weer in beweging 

komen. Nodig het lijf uit om blokkades los te laten.  

Er ontstaat ruimte.

• Je bepaald zelf hoe diep en lang je zelf gaat en wilt. 

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



AANGERADEN BIJ HERSENLETSEL; BIJ OVERPRIKKELING. SET VAN 2 MINUTEN, RUST,  SET VAN 2 MIN, 
RUST

HTTPS://YOUTU.BE/Q2YXSNVOAFU

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT

https://youtu.be/q2yXSnvOafU


ADEM TELLEN

• We gaan weer 30 sec onze adem tellen. 

• Is er een verschil met toen we begonnen? 

(in rust is gemiddelde adem 6 keer per minuut)

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



BOX BREATHING

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



OEFENING OM BEIDE NEUSGATEN 
IN BALANS TE BRENGEN. 

• Er is een verschil tussen de 2 neusgaten bij inademen. 

De rechter verhittend, linker neusgat meer verkoelend. 

• Oefening om deze 2 in balans te brengen; 

- Afsluiten neusgat; Linker wijsvinger op rechter neusvleugel leggen; Adem in door links, 

(wissel duim op linker neusgat) adem uit door rechts, hou adem even vast, adem in 

door rechts, (wissel wijsvinger) adem uit door links, adem in door links…..

• Rustig en langzaam

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



DE HONING BIJ, ZOEMEND GELUID
TRILLING EFFECT OP JE HOOFD

- Adem diep in door je neus. (mond is dicht)

- Maakt zoemend geluid, hard op bij een uit ademhaling. 

• Veroorzaakt trilling in je hoofd; kalmerend effect, ontspanning, virus dodend effect, 

bij verkoudheid, verminderd angst, helpt bij inslapen. Bij hoofdpijn, migraine, 

concentratie problemen, vermindert boosheid. Voorbereiding op meditatie. 

• Als je het zoemen in de vingers hebt kun je deze volgende stap zetten door je 

vingers op je gezicht te plaatsen; Pink onder je onderlip, ringvinger net boven je 

bovenlip, middelvinger op neusvleugels (niet neus dicht knijpen), wijsvinger op je 

oogbollen. Duimen op je oren, op kraak beenflapjes.  Dan weer gaan zoemen.

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



Beter slapen

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



MIDDEN RIF TRAINEN;                 AIROFIT
BINNEN MAAND 30% SPIER TOENAME VAN MIDDENRIF.

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



SOMNOX ERASMUS MC  87% HEEFT ER BAAT BIJ 

• Kan via app, adem ritme instellen

• Komt trilling uit. 

• Kan ook hart coherentie aanpassen

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



INSTAGRAM
• The breathingdiabetic

• Mr. Breath adem coaching

• Breatheless_movemore

• The breathwork movement

• Breathe less-move more

• Oxygenadvantage

• Ademwinst

• Epiphora methode

• Adem en rust

• Breath_reflection

• Ademloes (marloes Hovestad)

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT



BOEKEN, YOUTUBE, INTERNET, SPOTIFY;

• Rob Koning mr Breath; ontdek de kracht van ademen

• James Nestor; Breath

• Htpps://kukuru.nl/gemist  (28-29-30 okt 2022) Adem event

• Art of living 

• Youtube; Guided Wim Hof Methode breathing

• Spotify; zoek op adem, (handpan muziek)

WIENEKE VAN DOORN, ERGOTHERAPEUT

https://www.artoflivingnederland.nl/nl


Evelien Ploegaert en Virginia Noija


