
Fysiotherapie kan van betekenis zijn bij onder andere:

• Bewegen

• Trainen / behoud conditie

• Alternatieve manieren van bewegen aanleren

• Verminderen van (secundaire) pijnklachten

Wat is fysiotherapie? (1/2)



Fysiotherapie kan van betekenis zijn bij onder andere:

• Aanmeten / laten uitproberen van hulpmiddelen

• Balanstraining en valpreventie

• Monitoren en behoud van longfunctie

• Realiseren van maatregelen op het werk/hobby

Wat is fysiotherapie? (2/2) 



• Hoort massage ook bij fysiotherapie en is het 

zinvol?

Vraag



Beweegnorm



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hoe intensief beweeg jij? 
De intensiteit van een activiteit kan per persoon en per 

aandoening verschillen. 

Licht intensief: je hebt geen merkbare verhoogde 

hartslag of versnelde ademhaling. 

Matig intensief: je hebt een verhoogde hartslag en een 
versnelde ademhaling. 

Zwaar intensief: je zweet en raakt buiten adem. 

Elke activiteit kan je langer en/of zwaarder maken of 
vaker doen. Dit zorgt ook nog eens voor afwisseling. 



Beweegnorm



Verschillende vormen van training zoals:
• Aerobe training

• Functionele training

• Duurkrachttraining

• Balanstraining

Trainen



• Binnen/ Buiten

• Beweegvormen reeds aanwezig

• Alternatieven

 Overleg met arts of fysiotherapeut

• Bouw rustig op: te intensief verlaging weerstand

• Spierpijn < 24-48 uur

• Intensieve activiteiten: 

2-3x p/w, min 20 min

• Matig intensief: 2,5 uur p/w 

Wat te doen?



Borg-schaal

Matige intensief: 11-13

Intensief: 13-15 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.researchgate.net/figure/Figuur-5-De-oorspronkelijke-Borgschaal-C_fig1_324829084&psig=AOvVaw33HPKRnwuPks-A7BTV5Yat&ust=1592395004434000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjY1-ajhuoCFQAAAAAdAAAAABA8


• Ik ben rolstoelgebonden, mijn mogelijkheden om 

te bewegen zijn beperkt. Wat kan ik doen aan 

beweging en hoe kan de fysiotherapeut mij 

daarbij helpen? 

Vraag



• Ik beweeg al regelmatig, heeft het dan zin om 

ook naar de fysiotherapeut te gaan? 

Vraag



• Diagnostiek van de ademhaling (het 

testen/spirometrie)

• Technieken om ademhaling te vergemakkelijken

• Slijm transporteren (o.a. hoesten/huffen/lucht 

stapelen)

• Ademhalingstraining

Longfunctie



Oefeningen longen

Active Cycle of Breathing Techniques



Oefeningen longen vervolg

• Inademingsspieren: IMT

• Uitademingsspieren: PEP

Dagelijks 4x 6-10 hh

https://www.premed.nl/media/images/products/2019/08/02541-threshold-PEP-L1.jpg


Air stacken IMT: inademingsspieren EMT: uitademingspieren

(Bron: Duchenne Parent Project nederland)

Longfysiotherapie

Active Cycle of Breathing

https://www.premed.nl/media/images/products/2019/08/02541-threshold-PEP-L1.jpg


• Welke oefeningen voor mijn longen kan ik zelf 

doen?

Vraag



• Aerobe (fiets)training waardoor 

conditie/duurkracht verbetert met mogelijk 

positief effect op lopen en balans

• Krachttraining van niet aangedane spieren, 

zeker bij disuse.

Lopen en balans



• Bij verhoogd valrisico (≥ 1x/jaar vallen en/of 

moeite met lopen en bewegen) overweging 

valtraining.

• Hulpmiddelen (zie video)

Lopen en balans



Welke oefeningen kan ik zelf doen om vallen te 

voorkomen?

Vraag



• www.spierziekten.nl/zorgwijzer

Hoe kom ik bij de juiste fysiotherapeut 

terecht?

http://www.spierziekten.nl/zorgwijzer


Hoe informeer ik mijn fysiotherapeut over mijn 

spierziekte? 

Vraag



Take home message



Heeft het zin een EMG na vijf jaar te laten herhalen 

om te zien of een diagnose (bij mij CIAP) correct is?

Vraag



Ik kan me niet met mijn armen opvangen, dus ik val 

recht op mijn gezicht. Heeft een valtraining voor 

mij zin. En zo ja, waar vind ik die in de omgeving 

Amsterdam?

Vraag




