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Waarom dit onderzoek?

Na een beroerte treedt vaak invaliditeit op. Een van de belangrijkste onderdelen van de revalidatie is fysiotherapie. De auteurs wilden hun eerdere metaanalyse uit 2004, die was gebaseerd op 123 gerandomiseerde trials, graag
updaten en zo het bewijs voor fysiotherapie nog duidelijker krijgen.
Onderzoeksvraag

Welke vormen van fysiotherapie zijn effectief in de bevordering van het herstel van patiënten na een beroerte, en is de timing van interventies van
belang?
Hoe werd dit onderzocht?

Een systematische review van alle artikelen na 2004 identificeerde 467 bruikbare gerandomiseerde studies met 53 interventies en 25.373 deelnemers. De
onderzoekers verrichtten een meta-analyse en verdeelden de onderzoeken in
7 categorieën, bijvoorbeeld interventies gericht op lopen en mobiliteit, op
arm- en handfunctie of op fitness.
Belangrijkste resultaten

De auteurs vonden sterk bewijs voor positieve effecten van 13 interventies
gericht op lopen, 11 interventies gericht op arm-handfuncties, 1 interventie
voor adl en 3 fitness-interventies. De effectgrootte was over het algemeen
bescheiden en verbeteringen waren beperkt tot de getrainde specifieke functie en de periode van de interventie. Een hogere intensiteit van oefentherapie
was effectiever. De timing van de interventie leek niet veel verschil te maken.
‘Neurodevelopmental treatment’ (NDT) was niet effectief. Er werden geen
nadelige effecten gevonden van enige interventie.
Consequenties voor de praktijk

Zoals wel verwacht is er sterk bewijs voor gunstige effecten van verschillende
fysiotherapeutische interventies in alle fases na een beroerte, vooral voor
intensieve en repetitieve, taakgerichte en taakspecifieke training. De effectgrootte en generalisatie naar andere functies zijn echter wel beperkt. NDT
kan worden verlaten. Dit overzicht onderstreept de centrale rol van fysiotherapie in de evidencebased multidisciplinaire revalidatie van beroerte.
Beleidsmakers moeten zorgen voor voldoende inzetbaarheid van fysiotherapeuten bij behandeling van patiënten met een beroerte. Geïnteresseerden
wordt www.fysionet-evidencebased.nl aangeraden.
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