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OeFenapp beroerte,
een app met potentie

Naeendonatíeuan S,gg euro aande app-storekrijg ik
toegang tot de Oefenapp beroerte. Ikworduríendelijk
welkom geheten doorfusiotherapeute Joyce. Zíj assisteert
bij het s amenstellen u an het o eferryr o g r amme, motiu e ert
en geeft típs. Ik mag meteen gaan oefenen. Ikbesluit echter
om mij eerst maer eens te uerdiepen in de achtergronden
uande app.

Ik Hik op het kopje 'informatie'. In het bijbehorende
hoofdstuk'waarom zelf oefenen'lees ik dat het 'belang-

rijk is om direct na een beroerte zelf oefeningen te gaan

doen' ook wanneer 'u zich niet goed voelt en erg moe

bent'. 'Gelijk beginnen met oefenen helpt u straks om

allerlei dagelijkse dingen beter te kunnen doen'. 'Het is

wetenschappelijk bewezen dat dit werkt.' Een duidelijke
gezondheidsclaim. Ik lees de referenties en bekijk ook

een recente meta-analyse op Pubmed. De literatuur
samenvattend zijn er diverse vormen van oefentherapie

die vooral effectief zijn in de verbetering van hetgeen er

geoefend wordt. Er lijk"t een relatie te zijn met een

woege start van de behandeling en de intensiteit van de

behandeling. Waïwe zeker weten is dat het nietbewe-

zen is dat deze app effectief is als extra behandelmodali-

teit bovenop het standaard in Nederland aangeboden

(poli)klinische en (vaak intensieve) revalidatiepro-
gramma. Echter kijkend naar de aanwezige literatuur en

de mogelijkheden die de nieuwe media ons bieden, is de

ontwikkeling van deze zelfhulp-app een eigentijdse en

logische stap die mogelijk (kosten-)effectief is.

Ervaringen in het veld
Nieuwsgierig geworden naar het gebruikvan de app in

de praktijk bel ik met de afdelingen S,siotherapie en/of
logopedie van een aantal revalidatiecentra. Na meer dan

tien telefoontjes en vier gesprekken met een behandelaar

kom ik tot de ontdekking dat er goed en slecht nieuws is.

Het goede nieuws is dat alle therapeuten hebben gehoord

van de app. Het slechte nieuws is dat de app niet
gebruikt wordt, of alleen indien de patiënt of familie er

zelf om waagt . De Oefengids beroerte (de papieren basis

voor de app) wordt daarentegen wel regelmatig gebruikt.

Wellicht had ik de verkeerde centra gebeld en gebruiken

andere centra de app wel? Dat kan. De app blijkt echter

niet wijd te zijn verspreid: in enkele jaren tijd is de app

ongeveer duizend maal gedonnload. Op een aantalvan

bijvoorbeeld rond de twintigduizend frsiotherapeuten et
meer dan honderdduizend beroertes in deze periode is ,

een aantalvan duizend downloads nietveel.

Waarom gebruiken de mensen die ik sprak de app niet?

De app in gebruik. Een argument van de geïnterviewde behandelaars is



71
de neuroloog

iuni 2016

'de balans tussen belasting en belastbaarheid' verstoord

kan raken door het toevoegen van nog eefioefenmiddel'

Ookin de app wordt hierover geschreven. In het onder-

deel'hoe vaak oefenen' lees ik'oefen in de eerste weken

niet te intensief. Voor uw herstel is het ook belangrijk
voldoende rust te nemen'. Mijn brein raakt van slag.

Moet ik nu roel of nietveel oefenen als ik mij 'niet goed

voel en moe ben'?

Enigszins gedesillusioneerd ga ik op zoek naar Joyce.Zij

kan mij vast helpen. Ik bel met revalidatiecentrum de

Hoogstraat (de mede-ontwikkelaar van de app) en kom

erachter dat ze niet aanwezig is. Gelukkig staat collega

fi,siotherapeute Ce]ine mij te woord. Celine promoot de

app met verve. Binnen de Hoogstraat maakt de app

standaard deel uit van het oefenprogramma en wordt de

app ook succesvol gebruikt bij patiënten met een afasie'

Een oproep in een revalidatietijdschrift heeft ertoe

geleid dat het aantal oefeningen wordt uitgebreid van

zeventig naar honderd. Celine heeft mij overtuigd.

Wellicht is er sprake van koudwatenrees bij de andere

centra?

De app in de praktijk
Ik start de app weer op en daar is Joyce weer. Nu moet

ik aangeven welk lichaamsdeel minder goed functio-
neert (mond, arm en been). Ik kies meteen het hele pak-

ket en geef aan dat ik elk lichaamsdeel deels kan

bewegen. Vervolgens waagt Joyce of ik zonder hulp bui
ten kan lopen, ofik trap kan lopen en hoe lang ik per dag

wil oefenen. Ikwil mijzelf niet overbelasten geef aan

'tien minuten.' Bij de waag: 'Heeft u last van spanning
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'ln een grafiek houd ik bii hoeveel

minuten ik per dag heb geoefend'

in de arm?' heb ik de handleiding nodig om het juiste

antwoord te vinden. Joyce heeft uiteindelijk 53 oefenin-
gen voor mij geselecteerd. Dat wordt doonarerken! Ik
krijg nu acht filmpjes te zien. Die zijn van goede kwali-
teit en spreken voor zich. Eenuoice ouer licht de oefe-

ningen toe. Na tien minuten oefenen zit het erop en

schrik ik van het gillende geluid van afschietende r,uur-
pijlen als een soort akoestische beloning voor de gedane

arbeid. Loftrompetten of een muzie§e zijn geschikter

volgens mij. In een grafiekkan ikbijhouden hoeveel

minuten ik per dag heb geoefend en ook de herinne-

ringsfunctie in de agenda ontbreekt niet.

Goede oefenmogelijkheden
De oefenapp is gebruiksvriendelijk en biedt goede

oefenmogelijkheden, óókvoor patiënten met een afasie.

Ofhet gebruik van de app heeft geleid tot een betere

prognose voor de patiënt met een CVAweten we niet.

Gezien de beperkte verspreiding van de app is er een uit-
gelezen kans om de werking van de app gerandomiseerd

te gaan onderzoeken. Indien we kunnen bewijzen dat

de app echtwerkt zal financiering van de app waar-

schijnlijk geen probleem meer zijn. Tot die tijd kan

er bijvoorbeeld een gratis lite-uersie (met beperkte

oefenmogelijkheden) worden gemaakt . Dit bevordert

de verdere verspreiding van de app. Aan het enthousi-

asme van Joyce c.s. ligt het in ieder geval niet! €

Fysiotherapeute Joyce motiveert en geeft tips. Een video op de app,


