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Vraag het de revalidatiearts 

BEPERKTE ENERGIE

Een groot deel van de mensen met een spierziekte 
ervaart problemen met de balans in energie. Door 
de spierziekte kosten dagelijkse handelingen meer 
energie en vaak is er maar een beperkte hoeveel-
heid energie aanwezig. Dit laatste komt door minder 
mogelijkheden tot sporten en/of bewegen of onvol-
doende begeleiding daarin. Daarnaast zijn de meeste 
spierziekten (langzaam) progressief, wat betekent 
dat de balans telkens moet worden aangepast. 

GESPECIALISEERD REVALIDATIETEAM
Balans houden tussen energie opdoen en uitgeven, 
is een grote uitdaging. Een revalidatieteam gespeci-
aliseerd in spierziekten kan u hierover advies geven 
en hierbij begeleiden. Uw eigen fysiotherapeut en/
of ergotherapeut kan hierin ook een belangrijke rol 
spelen. Uiteindelijk gaat u zelf, naar aanleiding van 
de inzichten die u van uw behandelaar heeft gekre-
gen, hiermee aan de slag.

DAGELIJKSE BEWEGING
Zoveel mogelijk energie hebben, kan door de con-
ditie zo optimaal mogelijk te houden, door bijvoor-
beeld te trainen indien mogelijk en/of de dagelijkse 
beweging op peil te houden met en zonder hulpmid-
delen. Sporten en trainen kan over het algemeen 
veilig bij spierziekten mits goed begeleid.
Energie besparen kan door de dagindeling en acti-
viteiten aan te passen en te verbeteren, eventueel 
hulpmiddelen in te zetten of keuzes te maken in 
welke activiteiten u uitvoert.

In deze rubriek stelt u de vragen. Vragen over problemen die 
u ervaart in uw dagelijks leven, in uw werk, hobby’s of relatie. 
Een wisselend team van artsen beantwoordt de vragen. Deze 
keer is dat Jan Groothuis, revalidatiearts in het Radboudumc.

Om mobiel te blijven, gebruik ik hulpmiddelen. In huis maak ik gebruik van 
een rollator en een trippelstoel. De trippelstoel is loodzwaar en het gebruik 
hiervan kost me veel energie. Hoe ga ik om met mijn beperkte energie? 
Hoe zorg ik ervoor dat ik geen energie verlies als dat niet nodig is?
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Het is natuurlijke niet de bedoeling dat de hulpmid-
delen zelf het probleem worden, dus mijn advies 
is om in ieder geval met uw ergotherapeut te 
bespreken of er ook een minder zware trippelstoel 
voorhanden is. 

ENERGIEKE INITIATIEVEN 
Zelfstandig functioneren en participeren in het 
dagelijks leven is belangrijk en voldoende energie 
speelt daarbij een grote rol. Daarom hebben er de 
afgelopen tijd veel initiatieven plaatsgevonden 
juist over dit onderwerp. Ik noem er een aantal 
waarvan u mogelijk profijt kunt hebben.

•  De afdeling ergotherapie van het  
Radboudumc heeft een animatie  
gemaakt over energiebalans. 
radboudumc.nl/afdelingen/revalidatie/parame-
dische-disciplines/ergotherapie/onze-experti-
se/hoe-houdt-u-meer-energie-over 

•  De afdeling ergotherapie van het Meander 
Medisch Centrum heeft een activiteitenweger 
ontwikkeld om meer inzicht  
te krijgen in de hoeveelheid energie  
die dagelijkse activiteiten kosten. Ook beschik-
baar als app.  
meandermc.nl/patientenportaal/patienten/af-
delingen-specialismen/ERG/Activiteitenweger/
Activiteitenweger-app 

•  De afdeling Revalidatie van het AMC heeft de 
B-FIT trainingswijzer ontwikkeld voor trainings-
advies bij een spierziekte. 
amc.nl/web/specialismen/revalidatiegenees-
kunde/revalidatie/b-fit-trainingswijzer.htm 

•  Binnen de gespecialiseerde revalidatieteams zijn 
er mogelijkheden voor poliklinische reva-

lidatiebehandelingen specifiek voor 
dit onderwerp. Bijvoorbeeld het 

programma Energiek. 
radboudumc.nl/patientenzorg/
behandelingen/revalidatiepro-
gramma-energiek  

Door Jan Groothuis 

Ook in 2020 zijn er door het hele land  
veel bijeenkomsten, webcasts en online  
cursussen. Kijk voor alle actuele informatie  
op www.spieracademie.nl. Hier kunt u zich direct 
aanmelden voor een bijeenkomst of webcast.  
Staat de inschrijving nog niet open? Dan kunt  
u eenvoudig aangeven een herinnering te willen 
ontvangen zodra aanmelden mogelijk is.  
Hieronder een paar tips voor voorjaar 2020.

WEBCAST 
Een webcast is een uitzending  
via internet. U kunt de webcast  
eenvoudig thuis volgen. U kunt  

vooraf of tijdens de uitzending vragen stellen aan  
de sprekers. De meeste uitzendingen zijn later  
terug te zien.

• Werken aan je conditie met voeding, sport  
en bewegen – Vrijdag 31 januari 2020

• Slimme hulpjes van de Helpdesk Hulpmiddelen – 
Vrijdag 7 februari 2020

THEMABIJEENKOMST  
MANTELZORG
Hoe vraagt u hulp als de mantelzorg 
(te) zwaar wordt? Als u zelf mantel-
zorg nodig hebt: hoe zorgt u er dan 

voor dat uw mantelzorger niet overbelast raakt? 
Deze bijeenkomst is bedoeld voor mantelzorgers  
en voor mensen die mantelzorg ontvangen. 

• Zaterdag 7 maart 2020 12.00-16.00 uur Holten

EEN SPIERZIEKTE:  
HOE VIND IK MIJN WEG?
Speciaal voor mensen die onlangs de 
diagnose spierziekte kregen. Deze 
bijeenkomst gaat over waar u goede 

zorg en informatie kunt krijgen en wat Spierziekten 
Nederland doet. 

• Zaterdag 14 maart 2020 14.00-16.00 uur Baarn 

Agenda

http://radboudumc.nl/afdelingen/revalidatie/paramedische-disciplines/ergotherapie/onze-expertise/hoe-houdt-u-meer-energie-over
http://radboudumc.nl/afdelingen/revalidatie/paramedische-disciplines/ergotherapie/onze-expertise/hoe-houdt-u-meer-energie-over
http://radboudumc.nl/afdelingen/revalidatie/paramedische-disciplines/ergotherapie/onze-expertise/hoe-houdt-u-meer-energie-over
http://meandermc.nl/patientenportaal/patienten/afdelingen-specialismen/ERG/Activiteitenweger/Activiteitenweger-app
http://meandermc.nl/patientenportaal/patienten/afdelingen-specialismen/ERG/Activiteitenweger/Activiteitenweger-app
http://meandermc.nl/patientenportaal/patienten/afdelingen-specialismen/ERG/Activiteitenweger/Activiteitenweger-app
http://amc.nl/web/specialismen/revalidatiegeneeskunde/revalidatie/b-fit-trainingswijzer.htm
http://amc.nl/web/specialismen/revalidatiegeneeskunde/revalidatie/b-fit-trainingswijzer.htm
http://radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/revalidatieprogramma-energiek
http://radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/revalidatieprogramma-energiek
http://radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/revalidatieprogramma-energiek

