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20 jaar Neuropraxis: ‘Een hartinfarct in de hersenen’

Gert Kwakkel

Samenvatting

Twintig jaar geleden publiceerden Robert Wagenaar en ik, in het eerste nummer vanNeuropraxis,
een artikel genaamd ‘Een hartinfarct in de hersenen’. Sindsdien is er veel veranderd. Er is aandacht
gekomen voor de preventie van een beroerte door antirookcampagnes, het stimuleren van bewe-
gen en de behandeling van hoge bloeddruk. Daarnaast zijn er twee nieuwe curatieve therapieën
ontwikkeld: de trombolyse en de trombectomie van de grote hersenvaten. Beide therapieën die-
nen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen de eerste uren na een herseninfarct, plaats te vinden.
Dit maakt dat, net als bij een hartinfarct, vroege erkenning van een beroerte en een snelle behan-
deling bij opname op de Spoedeisende Hulp, veel blijvende hersenschade kan voorkomen. De
neurorevalidatie zelf is inderdaad, zoals 20 jaar geleden voorspeld, maatwerk, waarbij de intensi-
teit van het oefenen en het trainen van de gewenste vaardigheden, het liefst in eigenwoonomge-
ving, bepalend blijken te zijn. Dankzij biomechanisch onderzoek met herhaalde metingen in de
tijd, is veel beter zicht ontstaan op wát patiënten precies leren en hóe zij leren omgaan met het
bestaande functieverlies. De auteur sluit deze terugblik af met zijn visie voor de komende 20 jaar.

Trefwoorden beroerte · trombolyse · trombectomie · neurorevalidatie · prognose · interventies

Inleiding

Eind negentig jaren hadden Robert Wagenaar en ik
de eer om in het eerste nummer van Neuropraxis te
mogen schrijven [1]. Het gedachtegoed van evidence-
based medicine was toen al breed in de gezondheids-
zorg geïmplementeerd. Echter, de evidentie voor welke
therapie het beste was voor welke patiënt was toen nog
flinterdun. De manier waarop functioneel herstel na
een beroerte plaatsvindt, werd nog niet begrepen en er
waren bovendien nogmaarweinig trials uitgevoerd,die
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bovendien veelal vanmatigemethodologische kwaliteit
waren. De zinsnede [1]: “Op dit moment bestaan er nog
geen adequate en afdoende geneeskundige behandelmo-
gelijkheden” in de introductie van het eerste nummer
vanNeuropraxis, zegt genoeg. In die tijd stond trombo-
lyse als therapie na een beroerte nog in de kinderschoe-
nen. Deze curatieve behandeling, waarbij het stolsel als
het ware wordt opgelost, was slechts experimenteel van
aard. De drie trials naar de mogelijke meerwaarde van
urokinase, streptokinase en (recombinant) tissue pla-
minogeen activator (rTPA) lieten 20 jaar geleden nog
geen meerwaarde van de therapie zien [2]. Men begon
zich wel steeds meer te realiseren dat de beperkte be-
handeltijd van uren in plaats van dagen na het ontstaan
van de eerste neurologische verschijnselen, de belang-
rijkste beperkende factor was voor het herstel [2]. Het
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besef dat trombolysetherapie binnen 4,5 uur gegeven
moest worden om blijvende hersenschade te voorko-
men, is pas in de jaren daarop geleidelijk aan duide-
lijk geworden. Schattingen lieten zien dat na een her-
seninfarct per minuut ongeveer 1,9 miljoen neuronen,
14 biljoen synapsen en 12 km gemyeliniseerd hersen-
weefsel irreversibel worden beschadigd [3]. Niet voor
niets heeft men in de laatste 20 jaar sterk ingezet op
het zo kort mogelijk krijgen van het tijdsinterval tus-
sen de eerste verschijnselen van een beroerte en het
moment dat de trombolysetherapie wordt ingezet [4,
5]. Kortom, het besef van ‘tijd is brein’ en daarmee
de urgentie voor snelle behandeling is pas in de laat-
ste twee decennia duidelijk geworden. Hiermee volgt
de behandeling van een ischemisch herseninfarct sterk
die van een hartinfarct. De titel van 20 jaar geleden [1],
‘Een hartinfarct in de hersenen’, blijkt daarmee achteraf
gezien nog niet zo gek te zijn gekozen.

Epidemiologie: 20 jaar later

Tegenwoordig wordt een herseninfarct op basis van
een scheve mond, verwarde spraak en verlamde arm
(face, arm, speech and time, FAST) veel sneller herkend
en voor spoedeisende hulp ingestuurd [4]. Wereldwijd
is de snelheid van trombolysetherapie met meer dan
45 minuten verkort [6]. In landen waar de mogelijk-
heden voor dit soort curatieve therapieën geografisch
gezien veel gunstiger zijn, zoals Nederland, is het tijds-
interval tussen de aankomst op de Spoedeisende Hulp
(SEH) en het geven van trombolysetherapie (door to
needle time) gereduceerd tot beneden de 30 minuten
[7]. Ook nieuwe endovasculaire technieken, waarbij
het stolsel mechanisch binnen zes uur na de eerste ver-
schijnselen moet worden verwijderd, blijken – mede
dankzij de Nederlandse MR CLEAN trial [8] – zeer
effectief te zijn [4]. Op curatief vlak is daarmee voor
patiënten met een beroerte in de afgelopen 20 jaar bij-
zonder veel bereikt. Mede als gevolg hiervan is de
sterfte na een beroerte inNederland tot onder de 10.000
patiënten per jaar gedaald.

Evenzo is op het gebied van de primaire preventie
veel winst geboekt door een betere onderkenning van
de nadelen van roken, ongezond eten, overgewicht en
weinig lichaamsbeweging. Mede op grond hiervan is de
incidentie van de beroerte in de laatste twee decennia
nauwelijks gestegen in Nederland. Hiertegenover staat
dat de prevalentie door de sterke vergrijzing van de
Nederlandse bevolking sterk is toegenomen. Daarom
wordt verwacht dat in de komende 20 jaar het absolute
aantal personen met een beroerte zal stijgen met 56%
(mannen) en 37% (vrouwen).

Ook qua secundaire preventie is er veel winst ge-
boekt door een betere onderkenning en behandeling
van de risicofactoren voor het krijgen van een beroerte,
zoals teveel verzadigde vetzuren innemen [9], een te
hoge suikerspiegel en hoge bloeddruk [4]. Niet alleen

de kwaliteit van de medicatie is de afgelopen decennia
sterk verbeterd; men heeft vooral beter zicht gekregen
op aan wie en in welke dosering de farmacotherapie
het beste gegeven kan worden. Al deze nieuwe inzich-
ten hebben tot nieuwe behandelrichtlijnen geleid, die
20 jaar geleden nog niet bestonden en pas voor het
eerst multidisciplinair in 1999 uitkwamen via de Ne-
derlandse Hartstichting. Hiertegenover staat dat niet-
farmacologische ingrepen, zoals decompressiechirur-
gie, onderkoeling, lasertherapie en chirurgische ingre-
pen om de collaterale circulatie te verbeteren, nog niets
hebben opgeleverd [10].

De gunstige incidentie van een beroerte in Neder-
land staat in schril contrast met recente mondiale epi-
demiologische gegevens uit Oost-Europa, Rusland en
Zuidoost-Azië, waaruit blijkt dat de incidentie van be-
roertes in die regio’s met gemiddeld 68% is gestegen
[4]. Iets wat ook aangeeft dat de verschillen tussen
landen met een hoger of lager bruto nationaal inko-
men, steeds groter aan het worden zijn [11]. Alhoewel
goed epidemiologisch onderzoek nog ontbreekt, wordt
geschat dat op ditmomentwereldwijd 33miljoenmen-
sen met een beroerte leven [4].

Wat betreft de tertiaire preventie (de neurorevali-
datie) is de afgelopen twee decennia eveneens veel
winst geboekt. Bij de neurorevalidatie gaat het niet
zozeer om grote doorbraken, zoals de trombectomie
van de grote hersenvaten bij de behandeling van de
beroerte, maar meer om geleidelijk optredende veran-
deringen. Vooral de erkenning begin negentiger jaren
[12] dat opname van CVA-patiënten dient te gebeuren
op gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen (zogenaamde
stroke units), heeft belangrijke implicaties gehad voor
de overlevingskans van patiënten met een beroerte en
hun afhankelijkheid bij activiteiten van het dagelijks
leven (ADL; [13, 14]). Het georganiseerd en multidis-
ciplinair behandelen van CVA-patiënten en een actief
beleid bij het voorkomen van complicaties, zoals een
(verslikkings)pneumonie, doorliggen en trombose als
gevolg van inactiviteit, zijn belangrijke, aantoonbare
pijlers waarop gespecialiseerde stroke units rusten [14,
15]. Tegelijk heeft men een veel beter inzicht gekregen
in de functionele prognose van een beroerte en de wer-
kingsmechanismen die voor dat functionele herstel be-
palend zijn. Ons pleidooi in ons eerste artikel om “beter
te gaan kijken naar voorspellers van de functionele prog-
nose na een beroerte” getuigde van een vooruitziende
blik. Zo schreven wij 20 jaar geleden [1]: “Naarmate
een vaardigheid pas later na het CVA voor het eerst kan
worden uitgevoerd is de prognose van het functionele her-
stel ten aanzien van de betreffende vaardigheid slechter.”
Dit statement lijkt een open deur, maar verraadt dat de
auteurs de factor ‘tijd’ toen al als een belangrijke voor-
speller zagen voor het verdere beloop van de ziekte.
Vooral op het gebied van de functionele prognose is
het inzicht in de voorspellende factoren voor herstel
van vaardigheden zoals lopen, arm-handvaardigheid
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en basale ADL veel accurater geworden [16]. Er is
bijvoorbeeld beter inzicht gekomen in de wetmatighe-
den en daarmee de voorspelbaarheid van het spontane
neurobiologisch herstel na een beroerte [17]. Op dit
moment wordt daarom sterk ingezet op de ontwikke-
ling van (dynamische) prognostischemodellen, waarin
het ‘moment van meten na een beroerte’, zoals tijdens
arbitraire momenten van opname en ontslag, als een
co-variaat in het model wordt meegenomen [18–20].

Revalidatie van demotoriek: 20 jaar later

Twee decennia geleden werd nog slechts gesuggereerd
dat het multidisciplinair behandelen op stroke units
een belangrijk voordeel had. Twintig jaar later is op
basis van meer dan 30 nieuwe trials dit vermoeden
bevestigd [21]. Georganiseerde CVA-zorg op een ge-
specialiseerde afdeling blijkt volgens meta-analyse de
kans op overlijden, dan wel ADL-afhankelijkheid, met
15 tot 25% omlaag te brengen in vergelijking met op-
name in niet-gespecialiseerde ziekenhuizen [13, 21].
De suggestie dat gespecialiseerde revalidatieafdelingen
het beter deden door gecoördineerde teamzorg, betere
stafeducatie, een beter slikbeleid en daarmee preventie
van pneumonieën, het voorschrijven van meer ontste-
kingsremmers, een hogere intensiteit van oefentherapie
dan wel vroege start van de therapie, berustte in ons
artikel nog op vermoedens. Op dat moment waren wel
twee meta-analyses voorhanden waarin we aanwijzin-
gen vonden dat een hogere intensiteit van oefenthera-
pie een meerwaarde had [12, 22]. Tegelijk moesten we
echter erkennen dat “de methodologische kwaliteit van
de betrokken effectstudies vaak gering was” en de gevon-
den effecten afhankelijk van het behandelcontrast qua
behandelduur ‘klein’ [1]. Alhoewel op dit moment nog
steeds onbekend iswelke factoren bepalend zijn voor de
effectiviteit van gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen,
is het vermoeden bevestigd dat intensiteit van vroegtij-
dig gestarte oefentherapie een positief effect heeft. Ver-
schillende meta-analyses van meer dan 30 trials laten
zien dat intensiteit van het taakgericht oefenen ertoe
doet [23–25] De differentiële effecten van intensievere
oefentherapie blijken echter klein en hooguit 5 tot 15%
van de variantie van uitkomst op ADL-zelfstandigheid
te kunnen verklaren [13, 23–25]. Ook laat cumulatieve
meta-analyse zien dat de effecten groter worden naar-
mate het behandelcontrast tussen de experimentele en
de controlegroep sterker is [23–25]. Ten slotte laten
alle meta-analyses zien dat de effecten van oefenen zeer
specifiek zijn, en zoals wij 20 jaar geleden al suggereer-
den, nauwelijks te generaliseren naar niet direct in de
therapie getrainde taken, en alleen te vinden in trials
met patiënten die vooraf zorgvuldig zijn geselecteerd
op hun prognostische vergelijkbaarheid [25].

Neurologische oefenmethoden: 20 jaar later

Of ook het type neurologische oefenmethode invloed
heeft op het motorisch herstel en de ADL-zelfstandig-
heid, was 20 jaar geleden een terugkerend onderwerp
van debat binnen de fysio- en ergotherapie. Ruim 90%
van de fysiotherapeuten in Nederland was in die tijd
aanhanger van de Bobath-therapie (Bobath of neuro-
development treatment, NDT), die was gericht op het
voorkómen van basissynergieën. Tonusverhogende ac-
tiviteitenwaarbij de spasticiteit toenam, werden tijdens
het oefenen vermeden of met technieken als het ware
geïnhibeerd. De voorstanders van de Brunnstrom-the-
rapie, die in Nederland overigens op een hand te tellen
waren, moedigden deze patronen daarentegen aan en
maakten tijdens het functioneel oefenen juist gebruik
van de geassocieerde bewegingen. De argumenten die
NDT’ers gebruikten om bewegingssynergie en tonus-
verhoging te vermijden, verloren al begin negentiger
jaren terrein. Zowel op theoretische gronden als op
basis van toen vigerende evidence, stond de Bobath-
therapie sterk onder druk. Eind jaren negentig versche-
nen de eerste literatuuroverzichten naar de effectiviteit
van Bobath-therapie [26]. Ook Wagenaars promotie-
onderzoek, begin jaren negentig, waarin patiënten in
een at random gekozen volgorde, vijf weken Bobath-
gevolgd door vijf weken Brunnstrom-therapie kregen,
suggereerde een beter resultaat als synergistische voor-
keurspatronen werden gebruikt om bijvoorbeeld loop-
snelheid te verbeteren [27, 28]. Mede op basis van
Bernsteins’ gedachtegoed, dat bewegingssturing voor
een belangrijk deel tot stand komt op basis van zelf-
organisatie, werd begin jaren negentig verder richting
gegeven aan het concept ‘functionele oefentherapie’. In
deze therapie werden geen restricties opgelegd, maar
werd juist gebruikgemaakt van de aanwezige bewe-
gingssynergie [28, 29].

De strijd tussenNDT’ers en de nieuwe stroming van
functioneel oefenen was op het moment dat het artikel
in 1997 in Neuropraxis verscheen op zijn hoogtepunt
[1]. Beide kampen stonden lijnrecht tegenover elkaar.
Het ging niet alleen om wie er gelijk had, maar ook
om het geld dat werd verdiend aan het volgen van Bo-
bath-cursussen en de erkenning die men kreeg binnen
de Internationale Bobath Tutor Association (IBITA)
als opleiding en de erkenning als docent. Zo terug-
kijkend, heeft deze discussie die teruggaat tot de jaren
vijftig, zich tot 2008 voortgesleept [30]. In dat jaar
zijn de docenten die Bobath propageerden (Bobath tu-
tors) omgeschoold. De nieuwe, eclectische cursus, die
was gebaseerd op evidence-based behandelrichtlijnen
[25, 31], kreeg de titel ‘Neurorevalidatie-CVA’ [30].
Als straf werd de Nederlandse Bobath-vereniging in
2008 door IBITA geroyeerd. De nascholing van fysio-
therapeuten die voor de implementatie van de bewijs-
gestuurde behandelrichtlijnen nodig was, werd in 2008
gestart bij hetNederlands Paramedisch Instituut (NPI).
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Sinds 2014 hebben zich ook de Nederlandse ergothe-
rapeuten hierbij aangesloten. Naast uitkomsten van re-
cente trials en richtlijnen wordt in de cursus specifiek
aandacht besteed aan: 1) de metabole processen die in
de eerste weken na een beroerte op de achtergrond spe-
len, 2) de verschillende vormen van hersenplasticiteit
die verantwoordelijk zijn voor het neurologisch her-
stel, 3) de verschillende theorieën over sensomotorisch
leren, 4) de rol van adaptieve bewegingscoördinatie tij-
dens het aanleren van vaardigheden en 5) de daarmee
samenhangende functionele prognostiek [13, 16, 25,
32]. In de afgelopen 10 jaar zijn meer dan 600 pro-
fessionals (fysio- en ergotherapeuten) door het Neder-
lands Paramedisch Instituut (NPI) geschoold. Aan-
gezien ook andere landen worstelen met het hier be-
schreven dilemma wordt de cursus ‘Neurorevalidatie’
sinds kort ook in de vorm van een Summerschool
‘Neurorehabilitation after stroke’ aangeboden.

Visie op het functioneel trainen en het
(her)leerproces: 20 jaar later

Een systematische review van Wagenaar en Meijer liet
halverwege de jaren negentig zien dat motorisch le-
ren na een beroerte specifiek werkt en zich nauwelijks
generaliseert naar vaardigheden die niet direct in de
therapie zijn getraind [27]. Op basis van dit uitgangs-
punt suggereerden wij 20 jaar geleden dat tijdens het
revalideren de nodige vaardigheden van het dagelijks
leven direct zouden moeten worden getraind. Even-
eens waren wij ervan overtuigd dat, ik citeer [1]: “dit
wel eens van groot belang kan zijn voor het revalideren
van CVA-patiënten in de toekomst.” Deze visie is in de
afgelopen 20 jaar verder bevestigd en aangescherpt.
De noodzaak van specificiteit en contextafhankelijk-
heid van motorisch leren na een beroerte wordt mo-
menteel als een vast gegeven beschouwd binnen de
behandelrichtlijnen [25]. Op basis van dit gedach-
tegoed zijn inderdaad nieuwe revalidatievormen ont-
wikkeld, waaronder loop- en arm-handrobotica [32,
35], virtual reality training [33] en nieuwe vormen van
geforceerd gebruik van de arm, zoals constraint in-
duced movement therapy (CIMT; [34]). Het is ech-
ter nog verre van duidelijk wát er nu precies geleerd
moet worden, en hóe adaptieve bewegingspatronen
door bijvoorbeeld revalidatielooprobots het beste aan-
gestuurd dienen te worden [32, 34]. Vast staat dat
robots die louter een ‘normaal’ bewegingspatroon op-
leggen, door bijvoorbeeld het lopen symmetrisch aan
te sturen, niet effectief zijn [36]. In dit kader is de
oproep van 20 jaar geleden om, ik citeer [1]: “[. . . ]
beter onderzoek te doen naar de aard van bewegings-
coördinatiestoornissen bij hemiplegische patiënten, als-
mede de wetmatigheden die aan het bewegingsgedrag ten
grondslag liggen” nog steeds van kracht. Zo laten sys-
tematische onderzoeken naar het effect van armro-
bots boven het geven van reguliere oefentherapie, geen

functionele meerwaarde zien [32] en zijn de differen-
tiële effecten, ondanks de verbeterde robottechnolo-
gie, in de afgelopen 10 jaar niet verbeterd [32]. Wel
heeft recent longitudinaal onderzoek laten zien dat pa-
tiënten geleidelijk aan steeds beter leren omgaan met
het bestaande functieverlies tijdens bepaalde vaardig-
heden, zoals staan, lopen en reiken en grijpen [38–41].
Hiermee geef ik aan dat puur herleren, zoals 20 jaar
geleden door ons werd gesuggereerd [1] in feite niet
bestaat, zolang er sprake is van blijvend neurologisch
letsel. Hoe asymptotisch het klinisch herstel na een
klein herseninfarct ook verloopt, zowel kinetisch als
kinematisch onderzoek naar bijvoorbeeld de kwaliteit
van het staan [36], lopen [38, 39] en het reiken en grij-
penmet de paretische arm [40, 41] laat zien dat er altijd
sprake is van compensatoir (leer)gedrag. Het bedoelde
herstel, waarbij uitgevallen neurologische functies ‘te-
rugkeren’, blijft beperkt tot de periode van spontaan
neurologische herstel. Deze periode van gedragsma-
tige ‘restitutie’ blijkt bovendien uitermate voorspelbaar
en tevens afhankelijk van de ernst van het CVA te zijn,
en hooguit 10 weken te duren [17]. Deze wetmatigheid
in het spontane neurologisch herstel wordt momenteel
gevonden voor motoriek [42], visuospatiële inattentie
[43] en spraak [44]. Bovendien lijkt dit nog steeds
onbegrepen proces van spontaan neurologisch herstel
voor een deel van de patiënten niet op te gaan. Ten
slotte worden, in tegenstelling tot de hoop van 20 jaar
geleden, geen interactie-effecten gevonden tussen het
spontane neurologisch herstel en de intensiteit van de
oefentherapie.

Daarmee houdt onze zinsnede van 20 jaar terug,
ik citeer [1]: “Het functionele herstel van CVA–patiën-
ten wordt vaak beschreven als een (her)leerproces” alleen
stand wanneer wij de haakjes rondom het woordje ‘her’
opnieuw nuanceren. In dit kader laat onderzoek naar
de effecten van therapie zien dat de verbeteringen in
vaardigheden zoals lopen, voornamelijk zijn te verkla-
ren vanuit een veranderde omgang met het paretische
been en niet vanuit, zoals we 20 jaar geleden wel dach-
ten, een sterk verbeterde bewegingscoördinatie aan de
paretische zijde. Met andere woorden, kwalitatief her-
stel van een vaardigheid met terugkeer naar ‘normali-
teit’ lijkt op dit moment een utopie in de neuroreva-
lidatie te zijn, zolang het onderliggende neurologische
defect niet zelf verbetert. Hiermee geef ik eveneens
aan dat de door ons beschreven herstelstadia van be-
wegingssynergieën in het artikel van 20 jaar terug, al-
leen op basis van spontaan neurologisch herstel tijdens
de eerste vijf tot acht weken na een beroerte signifi-
cant verbeteren. Of we synergieën, en daarmee het
gedissocieerd bewegen zelf, door het geven van inten-
sieve oefentherapie kunnen verbeteren, is hierbij nog
steeds een punt van discussie in de literatuur [32, 40,
45]. Vooralsnog blijken synergistische afhankelijke be-
wegingspatronen van de arm [40] of van het been [38]
vrijwel invariant te zijn en alleen te worden beïnvloed
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door mechanismen van spontaan neurobiologisch her-
stel in de eerste vijf tot acht weken na een beroerte [38,
40, 45].

Zo terugkijkend op ons artikel in Neuropraxis
20 jaar geleden, zou het veel beter zijn geweest om ro-
yaal toe te geven dat functioneel herstel altijd samen-
gaat met adaptief of compensatoir (leren) bewegen na
een beroerte. Dankzij twee door ZonMw gefinancierde
revalidatieprogramma’s, het ‘CVA-lopen’ programma
(1999–2006) en het daarop volgende EXPLICIT (ex-
plaining plasticity after stroke) programma (2007–2016;
[45]), heeft het inzicht in de discussie ‘restitutie van
functie’ en ‘gedragsmatige compensatie’ bij het be-
grijpen van functioneel herstel na een beroerte, een
flinke ‘boost’ gekregen [32]. Vooral het inzicht in de
vermeende rol van hersenplasticiteit bij een verbeterde
bewegingscoördinatie na een beroerte. De strijd tus-
sen het begrijpen van wat er precies geleerd wordt
en in hoeverre gedragsmatige restitutie op basis van
true neurological repairmogelijk is, kan alleen beslecht
worden door longitudinaal onderzoek met herhaalde
metingen in de tijd [37]. Iets wat door Wagenaar al
aan begin van de jaren negentig werd gepropageerd en
op de dag van vandaag nog maar mondjesmaat wordt
geïmplementeerd in revalidatietrials [19, 25, 32].

De rol van hersenplasticiteit voor leren van
vaardigheden: 20 jaar later

De vraag van 20 jaar geleden “of de andere hemi-
sfeer ook een betekenisvolle rol speelt in het herstelpro-
ces en essentiële functies van de aangedane hemisfeer
kan overnemen (plasticiteit)” [1] is een stuk lastiger
te beantwoorden. Deze veronderstelling was 20 jaar
geleden vooral gebaseerd op de toegenomen activiteit
in de functionele magnetische resonantie (fMRI) die
in anatomisch gerelateerde hersengebieden in de ‘ge-
zonde hemisfeer’ werd gevonden. Twintig jaar later
is ons opportunistische idee van ‘overname’ of vica-
riation of function van nog intacte hersengebieden na
een beroerte, grotendeels verlaten. Vooral longitudi-
nale fMRI-onderzoeken, al dan niet in combinatie met
diffusion tensor imaging (DTI) en/of transcraniële mag-
netische stimulatie (TMS) van corticospinale banen
laten juist een negatieve associatie zien tussen ener-
zijds de kwaliteit vanmotorisch herstel en anderzijds de
mate van activatie van onder andere de gezonde hemi-
sfeer [46–48]. Hiermee lijkt het aanroepen van andere
hersengebieden, die zich al dan niet in de gezonde
hemisfeer bevinden, eerder een vorm van (GABA-er-
gische) ontremming (of release) te zijn, dan dat er een
werkelijke ‘overname’ is van de uitgevallen motorische
functie zelf. Hooguit reflecteren deze gebieden de on-
dersteuning die nodig is om de gewenste vaardigheid
nog uit te kunnen voeren, zoals toegenomen visuele
controle met meer nadruk op somatosensorische func-
ties tijdens de synergistisch-afhankelijke bewegingen.

Focussering op deze fMRI-activiteit in de eerste zes
maanden na een beroerte, waarbij functieverbetering
tijdens het spontane neurologisch herstel hand in hand
gaan, lijkt op zich weer sterk te worden bepaald door
de nog aanwezige integriteit van het corticospinale
baansysteem [37, 46–48]. Dit fylogenetisch nog jonge
baansysteem heeft, anatomisch gezien, bij primaten
een unieke rol bij het aansturen van de onderarm
en hand [49]. Als gevolg hiervan is de uitkomst van
een beschadigd corticospinaal baansysteem binnen
enkele dagen na een beroerte al goed voorspelbaar
op basis van klinische parameters, zoals aanwezige
vingerextensie [50], al dan niet in combinatie met
TMS-gestuurde motor evoked potentials (MEP’s) van
de hand. Daarnaast laat recent onderzoek zien dat
ook DTI van het corticospinale baansysteem een voor-
spellende waarde heeft [51–53]. Tot dusver blijken
klinische en neurofysiologische modellen een hoge
voorspellende waarde te hebben voor wie wél arm-
handvaardigheid terugkrijgt, maar een relatief lage
negatieve voorspellende waarde voor diegene bij wie
dit niet het geval is. Kennelijk kan een aanvankelijk af-
wezige TMS-MEP-respons of een door DTI vastgesteld
integriteitsverlies van het corticospinale baansysteem
gemakkelijk leiden tot een fout-negatieve inschatting
van de te verwachten prognose na zes maanden [52].
Al met al is de vermeende rol van hersenplasticiteit
in de zin van ‘overname van neurologische functies’
of true neurological repair nog niet bevestigd [18, 37,
45, 47]. Evenmin bestaan er interactie-effecten tussen
vroegtijdig gestarte intensieve oefenprogramma’s en
spontaan neurobiologisch herstel, dan wel plasticiteits-
veranderingen die met een dergelijk herstel gepaard
gaan, op grondwaarvan neurologische functies zouden
kunnen worden overgenomen [37, 45]. Hiertegenover
staat dat dierexperimentele onderzoeken die gericht
zijn op het herleren van functies, wél aanwijzingen
geven voor overname van functies [37, 54, 55]. Ook
bij dieronderzoek is het echter nog onduidelijk of dit
herstel mogelijk tot stand komt door compensatie in
bewegingssturing [37, 54, 55]. De mismatch tussen
de veel positievere dierexperimentele effectonderzoe-
ken en de veelal neutrale onderzoeken bij mensen na
een beroerte is niet eenvoudig te duiden en hierbij
lijken ook methodologische factoren mee te spelen
[54, 55]. Zowel methodologisch als fundamenteel
zijn er belangrijke verschillen aan te wijzen tussen het
gecontroleerde onderzoek bij dieren en het onderzoek
bij patiënten. (Zie voor een recent overzicht [55]).

Hoe verder in de neurorevalidatie?

Op dit moment staan de nog onbegrepen mechanis-
men van spontaan neurobiologisch herstel op de voor-
grond. Dit spontane herstel blijkt voor meer dan 80%
verantwoordelijk te zijn voor de neurologische vooruit-
gang in de eerste drie maanden na een beroerte [17].
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Naar schatting kan 5 tot 15% van de variantie in trials
worden verklaard op basis van de experimentele inter-
ventie zelf [23–25, 56]. De sterke veranderingen die we
in de eerste maanden na een beroerte zien, wordt dus
maar voor een fractie bepaald door neurorevalidatie.
Hiertegenover staat dat vrijwel alle patiënten baat heb-
ben bij vroegtijdig gestarte intensieve revalidatie [13].
Al zijn de effecten klein, revalidatie is de enige therapie
die voor elke patiënt tot verbetering kan leiden.

Recent onderzoek laat eveneens zien dat 20 tot 30%
van de patiënten zich nauwelijks aan dewetmatigheden
van spontaan neurologische herstel houden (de non-fit-
ters op de 70%-predictieregel; [42]), iets wat in de ko-
mende jaren de inrichting van toekomstige trials sterk
zal doen veranderen [57]. Dit gegeven beperkt zich
niet alleen tot de motoriek, maar geldt ook voor spraak
[44] en cognitieve functies, zoals aandacht [43]. Het
grote verschil in herstelpatronen wordt mede als een
belangrijke verklaring gezien voor het feit dat vrijwel
alle recente, pragmatisch uitgevoerde fase-III-trials die
binnen de drie maanden na een beroerte zijn gestart,
geen meerwaarde hebben laten zien op hun primaire
uitkomstmaten zoals ADL-afhankelijkheid, loopvaar-
digheid en arm-handvaardigheid. Aanvankelijk veel-
belovende interventies, zoals: 1) vroege mobilisatie na
een beroerte binnen 24 uur (i. e., AVERT-trial; [58]),
2) het taakspecifiek oefenen van de bovenste extremi-
teit (I-CARE trial; [59]), 3) loopvaardigheidstraining
op een lopende band al dan niet met lichaamsonder-
steuning (i. e., LEAPS-trial); [60]), 4) virtual reality
training (i. e., EVREST-trial; [33]) en 4) oefenthera-
pie die wordt gegeven door de partner of een familielid
(i. e., ATTEND-trial; [61]), blijken neutrale of nega-
tieve trials te zijn, die geen meerwaarde hebben in ver-
gelijking met de reguliere zorg. Het gemeenschappe-
lijke van deze trials is dat het behandelcontrast tussen
de experimentele en de controlegroep vaak gering is, er
geen stratificatie is aangebracht en de interventie op ar-
bitraire tijdstippen binnen het spontane neurologische
herstel is gestart [57].

Omdat de groep non-fitters op dit moment alleen
maar retrospectief kanworden geïdentificeerd vanwege
het ontbreken van gevalideerde klinische en neurofy-
siologische biomarkers [18], en de differentiële effec-
ten van oefentherapie alleen bij zeer nauwkeurig gese-
lecteerde subgroepen van patiënten worden gevonden
[34], zal in de komende 20 jaar meer maatwerk nodig
zijn. Pas wanneer interventies worden onderzocht in
cohorten waarin patiënten beter worden gestratificeerd
op prognostische vergelijkbaarheid, zijn in toekomstig
onderzoek klinisch relevante verschillen te verwachten
[13]. Bovendien zullen patiënten in toekomstige trials
op vaste momenten na hun beroerte moeten worden
geïncludeerd enmet veel sensitievere uitkomstmaten in
kaart moeten worden gebracht, en met uitkomstmaten
die beter in staat zijn om onderscheid te maken tussen
gedragsmatige restitutie van functies en het leren om-

gaan met het bestaande functieverlies (compensatie;
[37, 47, 62]). Omdat de hier beschreven aanbevelingen
belangrijke implicaties zullen hebben voor de inrich-
ting van toekomstige trials [57] hebben onderzoekers
de handen ineen geslagen en een task force voor toe-
komstig revalidatieonderzoek opgezet [18, 19]. Deze
Stroke Recovery and Rehabilitation Round the Table
Group is begonnenmet het beter afstemmen van taxo-
nomie en terminologie die bij beroerte wordt gehan-
teerd [19]. Ook is gestart met het opzetten van een the-
oretisch kader en een beschrijving van de bij dat kader
horende herstelmechanismen, die het beloop van een
beroerte bepalen [18, 19, 32]. Doel is om de huidige
problemen in het preklinische (dierexperimenteel) on-
derzoek te benoemen en aanbevelingen te geven voor
verdere afstemming van dit onderzoekmet het klinisch
onderzoek [18, 19, 53, 54]. Uiteindelijk doel is om
aanbevelingen te formuleren over de inzet van meet-
instrumenten en technologie in revalidatietrials. Niet
alleen om de vergelijkbaarheid tussen gecontroleerde
studies te verbeteren, maar ook om deze studies be-
ter in lijn te laten zijn met de biologische werking die
de interventie beoogt [62]. Dit alles zal moeten leiden
tot eenduidiger antwoorden op de twee meest essen-
tiële vragen die binnen de neurorevalidatie te stellen
zijn: 1) Wat is de kans op herstel bij deze specifieke pa-
tiënt? en 2) Wat is de beste therapie die we voor deze
specifieke patiënt moeten geven? Om tot maatwerk te
komen, en wetende dat de vele en tevens voorwaarde-
lijke behandelrichtlijnen lastig te implementeren zijn
in de zorg zelf, is het afgelopen jaar gestart met de
ontwikkeling van een behandelrichtlijnen-App (viathe-
rapy) voor de bovenste extremiteit na een beroerte [63].
De aanbevolen therapie in de richtlijnen-App is geba-
seerd op de Nederlandse behandelrichtlijnen en gaat
uit van de functies die op dat moment bij de patiënt
aanwezig zijn, en de aan die functies gekoppelde prog-
nose voor herstel van de arm-handvaardigheid [63].
Voorwaardelijk voor het beantwoorden van deze vra-
gen is dat de communicatie en de informatieoverdracht
binnen bestaande (liefst geaccrediteerde) CVA-zorgke-
tens verder wordt verbeterd. Hopelijk zal komende ja-
ren een beschermde, webbased infrastructuur worden
ontwikkeld, om beter zicht te kunnen krijgen op het
beloop van het herstel, niet alleen op de korte, maar
juist ook op de lange termijn, omdat vele patiënten
(naar schatting 15 tot 20%) op lange termijn nog ver-
der significant verbeteren of juist weer verslechteren
[64]. Juist het feit dat de herstelprofielen van vrijwel
alle patiëntenmet een beroerte in het begin gekenmerkt
worden door sterke vooruitgang, zou als een stimulans
kunnen werken voor het meedoen aan therapie, het
bereiken van ADL-zelfstandigheid en daarmee de te-
rugkeer naar huis, en het terugwinnen van de eigen
regie. Dit zal vooral een stimulans kunnen zijn als pa-
tiënt en partner in de toekomst interactief deel uit gaan
maken van hun eigen ICT-dossier.
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Conclusie

Zo terugkijkend is er zeer veel veranderd in de behan-
deling van patiënten met een beroerte. Vooral verbe-
tering in de kwaliteit van de acute zorg door patiën-
ten standaard op een ziekenhuis stroke unit op te ne-
men, en de ontwikkeling van multidisciplinaire en be-
roepsspecifieke (evidence-based) behandelrichtlijnen,
zijn belangrijke stappen in dit veranderingsproces ge-
weest. Daarnaast begrijpen we nu beter welke mecha-
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