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Doelen

• Verbeteren algehele conditie
• Voorkomen functieverlies, 

contracturen en pulmonale 
complicaties
• Verbeteren ademhalingskracht en 

adequate hoesttechnieken
• Aanleren programma zelfstandig 

trainen

• Begeleiding naar ADL 
zelfstandigheid

• Begeleiding Re-integratie naar werk

Onderzoek

• Uithoudingsvermogen: 6-minuten 
wandeltest (6MWT) en 10-meter 
loop test

• Functionele Conditie: fiets 
ergometrie (submaximale
capaciteit) en FMS (functional
movement screen)
• Fysieke vaardigheden
• Ademhalingsfunctie
• Saturatie/pols
• Borgschaal

Behandeling

• Fysieke training op maat op basis 
van de testresultaten

• Coaching op leefstijl
• Belasting /Belastbaarheid aanleren
• Begeleiding re-integratie
• EHealth

Resultaat

•Ervaart optimale kracht, 
bewegingsfuncties , ademhaling en 
conditie

•Traint zelfstandig en heeft 
daarvoor een passend programma 
en heeft begeleiding op afstand
•Functioneert optimaal en 
zelfstandig in ADL
•Ervaart steun bij Re-integratie en 
(indien van toepassing) bij de 
werkhervatting

Doelen
• Verbeteren stemklachten
• Gezond stemgebruik
• Juiste adem-stemkoppeling

• Veilig slikken
• Verbeteren globusklachten

Onderzoek
• Stemonderzoek: Standaard tekst

- Fonatieduur
- VHI + RSI + SHI
- GRBAS
- VAS

• Slikken: watersliktest
- SVT + SST
- FOIS schaal + EIP
- Radboud Oraal Onderzoek 
- SWAL-Qol vragenlijst.

• Palpatie hoofd-halsmusculatuur

Behandeling
• Sliktraining
• Stembehandeling
• Manuele facilitatie van de larynx

Resultaat
• Volledig orale intake
• Helder en ontspannen stemgeven
• Ontspannen hoofd-halsmusculatuur

• Activiteiten in het dagelijkse leven naar tevredenheid 
uitvoeren op de volgende gebieden:
• Zelfzorg; ADL, mobiliteit, dagindeling, koken.
• Productiviteit; huishoudelijk taken, vrijwilligerswerk, 

administratie, werk
• Vrije tijd; ontspanning, hobby’s, sport, uitstapjes

• Aangeleerde strategieën worden adequaat ingezet bij 
cognitieve beperkingen.

Doelen

• COPM

• LCADLS, london Chest Activity of Daily Living Scale
• PRPP
• 4 DKL

Onderzoek

• Training ademregulatie bij activiteiten
• Training ADL met aandacht voor arm/handfunctie
• Compensatiestrategieën bij verminderde cognitie
• Energiemanagement
• Inzet van hulpmiddelen/voorzieningen
• Begeleiding bij werkhervatting (middels Weer aan het Werk)

• Begeleiding en ondersteuning  aan mantelzorgers

Behandeling

• Activiteiten van het dagelijks handelen worden naar 
tevredenheid uitgevoerd.

• Optimale omgang met de verdeling van energie gedurende de 
dag op verschillende gebieden.

• Goed functionerende mantelzorg

Resultaat

• Verbeteren voedingstoestand en/of voorkomen van 
verdere verslechtering van de voedingstoestand

• Verbeteren van de voedingsinname conform 
berekende behoefte

• Stimuleren van optimale combinatie van voeding en 
beweging

Doelen

• Screening met behulp van de PGSGA
• Voedingsanamnese
• Gewicht/ BMI, VVM, Handknijpkracht

• BIA/VVMI
• Bovenarm omtrekmeting
• Medicatie en laboratorium

Onderzoek

• Het individuele voedingsadvies wordt berekend en 
op de behoefte van de cliënt afgestemd.

• Een eiwit- en energieverrijkte voeding.
• De voeding aanpassen aan symptomen die de 

voedingsbalans beïnvloeden.
• Vocht intake evalueren.

Behandeling

• Verbeterde kwaliteit van leven.

• Een verbeterde ADH.Resultaat
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