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Voorwoord
Beste lezer,

Voor u ligt de brochure ‘Spasticiteit na een beroerte, wat nu?’

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 41.1001 mensen voor het eerst een beroerte 
of een hersenbloeding. Het doormaken van een beroerte heeft gevolgen voor 
uw leven en voor dat van uw naasten. Er volgt een emotionele tijd met vaak 
grote gevolgen voor het geheugen, de spraak en het bewegen. Daarnaast 
zal het ook impact hebben op uw sociale leven en dat van de mensen om u 
heen. Na het overleven van een beroerte of hersenbloeding volgt een periode 
waarin u moet revalideren en herstellen.

Spasticiteit is één van de symptomen die kan ontstaan na een beroerte of 
hersenbloeding. Spasticiteit is een verhoogde spanning in de (gedeeltelijk) 
verlamde/verzwakte spieren van uw armen of benen. Door deze verhoogde 
spanning kan bijvoorbeeld een hand niet meer geopend worden voor 
verzorging door uw naasten of de verpleging, of een arm kan in een bepaalde 
stand staan. Spasticiteit treedt op bij 20-40% van de patiënten. Hoewel 
een beroerte of hersenbloeding vaak voorkomt, wordt spasticiteit vaak 
niet herkend of wordt het niet gezien als reden voor verwijzing naar een 
revalidatiearts. 

Deze brochure is gemaakt om meer bekendheid te geven aan spasticiteit, aan 
het herkennen van spasticiteit en over de mogelijke behandelingen ervan. 
Ook staan in dit boekje interviews met lotgenoten.
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Wat is spasticiteit? 1
U of één van uw naasten heeft een beroerte doorgemaakt. In de acute 
fase van een beroerte wordt de patiënt in het ziekenhuis opgenomen. Als 
die fase voorbij is, gaat de patiënt over naar de revalidatiefase. U kunt dan 
terechtkomen in een revalidatiecentrum of verpleeghuis, maar u kunt ook 
gewoon thuis zijn. De revalidatie richt zich met name op het weer oppakken 
van de dagelijkse dingen, zoals wassen, aankleden en eten. Daarnaast is er 
bijvoorbeeld aandacht voor logopedie om de spraak te bevorderen of voor 
fysiotherapie. Afhankelijk van de gevolgen van de beroerte/hersenletsel kan 
de cognitieve revalidatie later pas beginnen bijvoorbeeld als klachten met 
betrekking tot geheugen of concentratie dan pas duidelijk worden, maar 
het hoeft niet. Cognitieve revalidatie is neuropsychologische revalidatie 
bij cognitieve problemen, zoals bijvoorbeeld geheugen, concentratie en 
informatieverwerking.

Herstel- of revalidatiefase
Het grootste/meeste herstel vindt over het algemeen in het eerste jaar na 
het ontstaan van het hersenletsel plaats, maar daarna kunnen vaak ook nog 
stappen gezet worden. ‘Leven met hersenletsel’ is eigenlijk elke dag oefenen/
topsport. Deze fase heet dan ook de herstel- of revalidatiefase.

Chronische fase
De fase na de revalidatiefase. Ook in deze fase kunnen mensen doorgaan  
met oefenen in bijvoorbeeld hersenletselcentra en afasiecentra. 

Gespannen spieren
Spieren hebben bij iedereen een normale mate van spanning. Dat is nodig 
voor het normaal functioneren, zoals zitten, lopen, schrijven of eten. Bij 
spasticiteit kunnen de spieren, met name in armen of benen, wisselend 
of zelfs permanent zomaar samentrekken. De spieren zijn als het ware 
overprikkeld. Het spastische ledemaat verliest dus zijn soepelheid en 
beweeglijkheid en als gevolg daarvan neemt de spierspanning toe. 
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Hierdoor kunnen de spieren stijf zijn en strak aanvoelen, terwijl ze eigenlijk 
erg zwak zijn. De ene keer is dat beter merkbaar dan de andere. U kunt 
bijvoorbeeld sneller moe zijn dan voorheen, minder handig in het uitvoeren 
van bepaalde taken of minder spierkracht hebben en hierdoor niet alle 
bewegingen meer kunnen uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld uw armen of benen 
niet meer gebruiken zoals u gewend bent. 

Gevolgen in de dagelijkse praktijk
Spasticiteit kan pijn veroorzaken, het bewegen beperken en het dagelijks 
handelen negatief beïnvloeden.

Figuur 1: Spasticiteit aan de arm
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Sommige patiënten hebben hier weinig last van, terwijl anderen door de 
spasmen juist enorm beperkt worden in hun dagelijks functioneren. De 
spasticiteit kan zelfs zo erg worden, dat ook gewrichten pijnlijk worden. Het 
slaap  patroon kan worden verstoord, doordat de patiënt wakker wordt van 
een spasme of door pijn. Ook kan de hulp door de verpleging bij de verzorging 
belemmerd worden. 

Het kan zijn dat het bijvoorbeeld pijnlijk is om onder de oksels te wassen, 
doordat uw arm een stukje opgetild moet worden. Naast lichamelijke pijn, 
kunnen dwangstanden of onwillekeurige of plotselinge bewegingen, ook 
tot een depressie leiden; sommige patiënten voelen zich door de spasmen 
bekeken of niet voor ‘vol’ aangezien.

Hersenletsel
Spasticiteit mag niet verward worden met andere symptomen van een 
verstoord bewegingspatroon of een verlamming na een beroerte. 
Het lichaamsgebied dat door de spasticiteit wordt getroffen, hangt af 
van de plaats van het letsel in de hersenen. Een beroerte treft doorgaans 
één hersenhelft. De beroerte veroorzaakt een verlamming van de 
tegenovergestelde kant van het lichaam: een volledige lichaamshelft kan 
worden aangetast. De spasticiteit zal, als die voorkomt, in dezelfde gebieden 
optreden. 
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Symptomen van spasticiteit 2
Spasticiteit is te herkennen aan grote, snelheidsafhankelijke bewegingen, 
afwijkingen van de normale stand van bijvoorbeeld uw handen of voeten en 
een verstoorde motoriek. Hiermee wordt bedoeld dat bewegingen anders zijn 
dan normaal.

Bovenste ledematen: schouder, armen, ellebogen, polsen, handen, 
vingers
Spasticiteit in de armen en handen komt het meest voor. Het strekken van 
uw arm, waarbij u uw elleboog gebruikt, het bewegen van uw polsen of 
het openen van uw vingers is moeilijk of soms zelfs onmogelijk. Dit heeft 
natuurlijk gevolgen voor de dingen die u dagelijks doet, bijvoorbeeld wassen 
of aankleden. Pijn in de schouder wordt ook vaak genoemd en kan ook duiden 
op spasticiteit. 

Onderste ledematen: benen, heupen, knieën, enkels, voeten
Spasticiteit kan ook in de onderste ledematen voorkomen. Hierdoor wordt 
het buigen van uw knie, heup of voet lastig. Een spitsvoet is de meest 
voorkomende stoornis van de onderste ledematen na een beroerte. De voet 
wordt naar beneden en naar binnen getrokken. Hierdoor wordt opstaan, 
evenwicht behouden en lopen moeilijk en is soms zelfs niet meer mogelijk. 

“Vanuit kniezit rechtop willen staan gaat zeer moeizaam.  
In zithouding een been over het ander been brengen lukt niet.”
Jos Lotz

De motorische stoornissen van de onderste ledematen kunnen invloed 
hebben op het bewegen. Hierdoor kunt u moeite hebben met het goed 
plaatsen van uw voet en lopen gaat langzamer. Veel mensen voelen zich 
onzeker door het gevoel niet stabiel te zijn. Dat gevoel heeft dan weer 
gevolgen voor de manier van lopen. 
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Er is sprake van een robotachtige manier van lopen. Het vermogen om 
overeind te blijven staan, uw zithouding of het overeind komen in bed, kan 
veranderd zijn. 

Ref exen
Een sterke, hinderlijke reflex is een mogelijk ander symptoom. Deze reflex 
wordt ook wel clonus genoemd. Hierdoor tikt bijvoorbeeld uw voet constant 
op de grond en u kunt dit niet stoppen. Deze constante bewegingen kunnen 
erg lang doorgaan en daardoor irritant worden. 
Het optreden van spasticiteit, de mate en de ernst is voor iedereen 
verschillend. Dit kan in de loop van de tijd en zelfs tijdens bewegingen ook 
nog veranderen. 

Figuur 2: Spasticiteit aan de hand
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Spasticiteit kan toenemen door:

Huidprikkels

Inwendige
prikkels

Houding

Psychologische
problemen

Omgevings-
factoren

• Aanraking
• Druk door knellende kleding of een plooi
•  Een wond zoals decubitus, een schaafwond, een 

infectie, een zweer of een ingegroeide teennagel

• Drukte
• Temperatuur (warmte/kou)

•  Blaas; een infectie, een blaassteen, ophoping 
van urine in de blaas omdat men niet meer kan 
plassen of slechts kleine beetjes

• Maagdarmproblemen; obstipatie, een infectie
• Andere prikkels; een (infectie)ziekte, een fractuur,  
 inwendig letsel

• Onvoldoende ondersteuning of stabiliteit, druk

• Stress
• Verwerkingsproblemen
•  Schaamte
• Vermoeidheid
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Herkennen van spasticiteit 3  
aan de hand van verschillende  
vormen en kenmerken 
In onderstaand plaatje ziet u een aantal voorbeelden van veelvoorkomende 
patronen van spasticiteit van de schouder, elleboog, hand en vingers. 
Misschien herkenbaar voor u.

Figuur 3

Contractuur
Een veelvoorkomende vorm van spasticiteit is een contractuur. Een contractuur 
zorgt ervoor dat u uw arm of been minder goed kunt bewegen. Het kan pijn 
geven. In sommige gevallen leidt het tot een standsafwijking. 
Contracturen ontstaan doordat een lichaamsdeel over het algemeen lang-
durig een bepaalde stand heeft zonder enige activiteit. Hierdoor ontstaat een 
blijvende verkorting of samentrekking van de spier, met een verkromming of 
verstijving van het lichaamsdeel als gevolg. 
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De diagnose van spasticiteit 4
De diagnose spasticiteit wordt door een arts gesteld. Wanneer u nog onder 
behandeling bent van een team van behandelaren – zoals de revalidatiearts, 
fysiotherapeut en/of neuroloog – zullen zij bij de hierboven genoemde 
symptomen vermoeden dat er sprake is van spasticiteit. 
Het kan ook zijn dat u niet meer onder behandeling van een specialist bent, 
maar weer thuis bent en de huisarts u verder begeleidt.

Herkennen spasticiteit
Het herkennen van spasticiteit door de huisarts is lastig, onder andere 
doordat de spasticiteit vaak pas na enkele maanden optreedt en/of patiënten 
de klachten niet specifiek benoemen. Niet iedereen weet dat spasticiteit 
een gevolg is van de beroerte. Bij controles gaat het vaak over hoe u zich nu 
voelt, of er nog verlammingsproblemen zijn of problemen met het geheugen 
of spraak. Of u weer voldoende kunt functioneren binnen uw gezin of 
vriendenkring en of u eventueel weer kunt werken. Patiënten en ook hun 
omgeving hebben nogal eens de neiging te denken dat ‘die klachten er nu 
eenmaal bij horen’. Dat ze, bij wijze van spreken, blij mogen zijn dat ze nog 
leven, hun leven weer enigszins op de rails hebben en dat ze dus niet moeten 
zeuren dat sommige dingen niet meer lopen zoals ze dat gewend waren.

Klachten als een arm die men niet goed kan strekken of moeilijkheden 
met aankleden of afwassen worden dan niet genoemd. Een huisarts heeft 
gemiddeld 5 patiënten met een beroerte in zijn/haar praktijk. Spasticiteit 
komt nog minder vaak voor en wordt niet zo snel herkend door de huisarts. 
Benoem dan ook alle fysieke dingen die u niet meer kunt. Als uw huisarts niet 
weet dat u daar last van hebt, zal hij/zij ook minder snel doorverwijzen voor 
verder onderzoek. 
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De diagnose
Bij de diagnose is het belangrijk om de invloed van de spasticiteit op het 
dagelijkse leven van u als patiënt in te schatten. Spasticiteit wordt alleen 
behandeld als u er hinder van hebt. Spasticiteit kan soms ook een zeker nut 
hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval als de verhoogde spierspanning het 
mogelijk maakt om te blijven staan ondanks een parese (zwakte, gedeeltelijke 
verlamming) van het been. De spasticiteit verminderen heeft dan juist een 
negatieve invloed op de mobiliteit.

De diagnose wordt over het algemeen gesteld door de revalidatiearts. Uw arts 
zal naar uw klachten vragen en een aantal onderzoeken doen. Er wordt onder 
andere gekeken naar de spierspanning en de weerstand bij bewegen tijdens 
een aantal oefeningen. De arts bepaalt zo de mate van spasticiteit.

Figuur 4: Spasticiteit aan de hand
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Behandeling van spasticiteit,  5 
verschillende behandelaren (team)
Na de diagnose zal een plan worden gemaakt hoe de spasticiteit te 
behandelen. Samen met u en uw naasten wordt een afweging gemaakt 
van de voor- en nadelen van een behandeling en er worden behandeldoelen 
bepaald. Dit kan variëren van het verminderen van spierspanning en pijn tot 
het beter functioneren op het gebied van persoonlijke verzorging. Belangrijk 
is dat uw kwaliteit van leven door de behandeling verbetert.

Voorbeelden van behandeldoelen zijn:

•  Een beter evenwicht krijgen, beter kunnen zitten en zich beter kunnen 
verplaatsen.

•  Minder vermoeid zijn.

•  Gemakkelijker aankleden, eten en wassen.

•  Minder pijn door de spasticiteit.

•  Minder drukzweren (decubitus).

•  Voorkomen van spier- en gewrichtsproblemen.

•  Minder contracturen met bijbehorende problemen.

•  Minder spierspanning, waardoor een beugel of spalk beter past en pijn 
afneemt.

•  Verbeteren van de nachtrust.

•  Verbeteren van het effect van fysiotherapie.

Spasticiteit kan niet worden genezen, maar de symptomen kunnen vaak wel 
worden verlicht.
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5.1 Fysiotherapie en ergotherapie bij spasticiteit

Fysiotherapie
Fysiotherapie vormt de basis van de behandeling van de spasticiteit. 
U oefent er het versterken, strekken en ontspannen van spieren, het 
vergroten van gewrichts bewegingen – zoals het optillen van arm of been – 
en het verbeteren van de bloedsomloop. Een fysiotherapeut doet dit met 
u door middel van een serie oefeningen die afgestemd is op uw specifieke 
problemen.

De fysiotherapeut kan ook een programma maken dat speciaal gericht is 
op het verlengen van de spieren door middel van strekoefeningen. Door 
deze oefeningen kan het aantal spasmen verminderen en de stijfheid 
minder of verlicht worden. Strekoefeningen kunnen op 2 manieren gedaan 
worden: door u zelf geïnitieerd (actief) of doordat de fysiotherapeut het 
lichaamsdeel, bijvoorbeeld uw hand, beweegt (passief). Ook uw naasten of 
zorgverlener(s) kunnen dit passief bewegen leren, waardoor het niet per se bij 
de fysiotherapie gedaan hoeft te worden en er vaker geoefend kan worden.

Figuur 5:  Ondersteuning been door middel van 
een orthese
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5.2 Ergotherapie

Ergotherapeuten werken samen met fysiotherapeuten. Ergotherapie richt zich 
op het opnieuw mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die 
door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben. 

Bij de alledaagse handelingen in de eigen woon-/leefomgeving moet u 
denken aan:
- verzorging;
- aan- en uitkleden;
- eten en drinken;
- zitten en verplaatsen;
- energie verdelen. 

Fysiotherapie en ergotherapie zijn erop gericht om na een beroerte samen 
met de patiënt handelingen uit het algemeen dagelijkse leven weer op een 
zelfstandige of aangepaste manier mogelijk te maken. 

Figuur 6: Orthesen voor hand en enkel
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5.3 Orthesen 

Een andere optie is het aanmeten van orthesen. Een orthese is een hulp middel 
dat om een deel van het lichaam zit en dit deel ondersteunt. Een orthese 
kan verschillende functies hebben: ondersteunen, stabiliseren, corrigeren, 
vastzetten of ontlasten. Er zijn orthesen voor het hoofd, de nek, schouder, 
romp, armen, handen, benen, knieën en voeten. Deze worden vaak speciaal op 
maat gemaakt. De fysiotherapeut en ergotherapeut leren u ermee omgaan.

5.4 Medicamenteuze behandeling

Een andere effectieve methode is een behandeling met medicijnen. Deze slikt 
u in de vorm van capsules of tabletten of u krijgt een injectie.

5.4.1 Capsules/tabletten
Er zijn meerdere medicijnen die werken als spierverslappers. Deze kunnen op 
verschillende manieren worden toegdiend, via de mond (oraal) of het rectum 
(rectaal).

Deze middelen werken door het hele lichaam heen. 
Bij spasticiteit in het hele lichaam, wordt de voorkeur gegeven aan orale 
middelen. Als bijwerking kunnen deze middelen slaperigheid of sufheid 
geven. Uw arts kan u meer over de medicijnen vertellen.

5.4.2 Injecties 
Bij plaatselijke, hinderlijke spasticiteit kunnen ook injecties gegeven worden. 
De werking is dan alleen lokaal.
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Botulinetoxine A
Botulinetoxine A blokkeert tijdelijk de overdracht van zenuwsignalen van en 
naar een spier. Het signaal dat de spier moet samentrekken, wordt geremd. 
Effect wordt meestal na drie tot vier dagen gezien. De duur en het effect van 
de werking is bij iedereen verschillend. Het maximale effect is na ongeveer 
vier weken waarna het geleidelijk weer afneemt. Het effect van de injecties 
blijft ongeveer twaalf tot twintig weken aanhouden. Daarna keert de spier 
terug naar zijn toestand van vóór de behandeling. Door dagelijkse actieve 
of passieve rekoefeningen, fysiotherapie en/of het gebruik van een spalk of 
orthese, kan de werking verlengd worden. Botulinetoxine is het middel van 
eerste keus bij de behandeling van lokale spasticiteit.

Fenol
Het doel van de behandeling is het blokkeren van de zenuw die naar de spier 
gaat. Het voorkomt dat de zenuw prikkels doorgeeft aan de spier. Door de 
blokkade wordt de overmatig gespannen spier tijdelijk minder werkzaam en 
neemt de hinder af. Fenol werkt direct na het inspuiten. Het maximale effect 
is na één tot vier dagen merkbaar. De duur van de werking is bij iedereen 
verschillend en is niet te voorspellen. Gemiddeld blijft het middel zo’n zes tot 
twaalf maanden werken, maar het kan ook korter of langer zijn. Vaak wordt 
voor Fenol gekozen bij grotere spieren of als veel spieren zijn aangedaan.

Baclofen-pomp
Bij ernstige, uitgebreide spasticiteit, waarbij door andere behandelingen 
onvoldoende effect wordt bereikt of als de bijwerkingen te hevig zijn, kan 
een baclofen-pomp worden geplaatst. Via een pomp komt het geneesmiddel 
baclofen daar waar het moet werken – namelijk in het ruggen merg – en 
heeft het minder bijwerkingen dan wanneer het middel via de mond wordt 
ingenomen. 
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5.5 Chirurgie

Behandeling met een operatie
Wanneer fysiotherapie en medicijnen onvoldoende resultaat hebben, is soms 
een operatie nodig.
Tegenwoordig wordt een operatie minder snel uitgevoerd dan vroeger, 
omdat de behandeling met medicijnen sterk verbeterd is. Soms raden 
artsen een neurochirurgische of orthopedische ingreep aan om spasticiteit 
te behandelen. Meestal gaat het dan om het verlengen, doorsnijden of 
verplaatsen van pezen of spieren waardoor de stand van bijvoorbeeld uw 
hand of voet kan verbeteren. 

Ongeacht de behandeling is het altijd belangrijk dat u het behandelplan goed 
opvolgt. U zult merken dat hierdoor de kwaliteit van leven verbetert.  
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Tips van patiënten met spasticiteit 6 
>> Deze tips zijn binnen gekomen bij de patiëntenvereniging hersenletsel.nl

• Koelen met ijsblokjes van de aangedane spieren

• Verwarmen van de aangedane spieren
m.b.v. warmtelamp of warmtepad

• Elektrostimulatie (Bioness)

• Iemand draagt bij ontspannen activiteiten zoals TV-kijken
een golfhandschoen met daarin een stressballetje
om te voorkomen dat de hand in spasme schiet
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Interviews met lotgenoten 7
Accepteren? Nee!
Er is geen algemeen verhaal te vertellen over mensen die een CVA hebben 
gehad. Ieder verhaal staat op zich. Voor de één zijn de gevolgen groot, voor de 
ander te overzien. Voor alle CVA-patiënten geldt dat er een tijd vóór en een tijd 
ná het hersenletsel is. Ook voor Rob Slats (54), bedrijfsleider grond-, weg- en 
waterbouw. Hij is gelukkig getrouwd met ‘zijn’ Wilma en vader van twee zonen. 
Rob staat midden in het leven, heeft vrienden en sport veel en graag. Hij is 
ambitieus en wil altijd de eerste zijn. Het leven lacht hem toe, tot die ene vrijdag 
in maart 2010.

Rob: “Ik stond al vroeg onder de douche omdat ik directieoverleg had. Mijn 
linkerarm begon te prikkelen, gevolgd door een vreemd gevoel in mijn linker-
been. Alsof ik verkeerd gelegen had tijdens het slapen. Ik wilde mijn handdoek 
pakken en viel op de grond.”

Rob strompelt naar bed en Wilma belt de huisartsenpost. Als zijn mondhoek 
scheef gaat hangen, wordt hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Rob 
kan kijken en praten, heeft geen pijn maar is eenzijdig verlamd. Rob: “Ik heb 
alles bewust meegemaakt. Van minuut tot minuut. Het is zo heftig als je je 
bed niet meer uitkomt of niet meer zelf naar het toilet kunt. Ik wist niet wat 
er aan de hand was. Die onwetendheid was misschien wel het ergste.” 

De regie terug
Rob verblijft twee weken in het ziekenhuis waar hij onderzoek na onderzoek 
ondergaat. Uiteindelijk hoort hij wat er met hem aan de hand is: een 
herseninfarct in de kleine hersenen.

“Ik heb gevraagd of het misschien kwam door de drukte op mijn werk? 
Maar dat was niet zo. Mijn cholesterol was goed, bloeddruk en andere 
bloedwaardes ook. Ik heb gewoon pech gehad. 
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Ik ben gaan oefenen met de fysiotherapeut alsof mijn leven er vanaf hing, 
wilde zo snel mogelijk weg uit het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum. 
Verder en door, stappen zetten. De regie terug over mijn leven. Ik had hoop.”

 

‘Onwetendheid is misschien wel het ergste’
 

Na twee weken ziekenhuis volgt een intensieve periode in het revalidatie-
centrum Adelante in Hoensbroek. Rob: “De rit in de rolstoelbus ernaartoe 
zal ik niet snel vergeten. Mijn rolstoel werd vastgesjord en daar zat ik dan. 
Ik had het gevoel dat iedereen naar me keek. Het moment dat ik op de 
revalidatieafdeling kwam, staat eveneens in mijn geheugen gegrift. Er was 
geen ontkomen aan: daar zag ik wat voor gevolgen een herseninfarct kan 
hebben en er knapte toen iets in mij. Wat stond me nog te wachten? Gelukkig 
waren er patiënten met wie ik kon praten. Met wie ik mijn verhaal kon delen 
en aan wie ik hoop ontleende omdat ik zag wat zij hadden bereikt. Daarnaast 
kreeg ik therapie en gesprekken met verschillende professionals. Soms goed, 
soms minder. De vraag: ‘Wat wil je bereiken?’, heeft mij het meest gestoord. 
Wat ik wilde bereiken? Ik wilde mijn oude leven terug.” 

Positief en eerlijk
Rob verblijft in totaal vijf maanden in Hoensbroek. Wilma: “Het is een ramp 
als je zoiets overkomt. Iemand van wie je zoveel houdt. Dat wil je niet. 
Gelukkig is Rob een doorzetter. Hij stelt realistische en haalbare doelen; keer 
op keer. Als gezin is het ons gelukt om ondanks alles positief en eerlijk te 
blijven. We konden en kunnen nog steeds met elkaar lachen. Wat erg zinvol 
was, waren de meeloopdagen in de revalidatiekliniek. Dat is een aanrader. 
Het gezin volgt dan alle therapieën en wordt betrokken bij het herstelproces. 
Wij hebben gezien hoeveel moeite het Rob kost om iets te bereiken. Zo vecht 
iedereen mee. Er ontstaat wederzijds begrip in een moeilijke en zware tijd”.
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Na zes jaar 
Rob en Wilma zijn nu zes jaar verder en hebben hun leven weer opgebouwd. 
Met vallen en opstaan. Rob: “Ik kan lopen met een beugel en kan mijn 
arm redelijk gebruiken. Maar ik kan nooit meer motorrijden of een potje 
voetballen. Alles kost meer moeite. Mensen zeggen tegen mij: ‘Je moet het 
accepteren’, maar dat kan ik niet. Ik zal nooit accepteren wat er is gebeurd, 
heb me er wel bij neergelegd. Ik heb een beperking en daar zal ik mee moeten 
leven.” 

‘Als gezin is het ons gelukt om ondanks alles 
positief en eerlijk te blijven’

“Ik vind dat hulpverleners eerlijker moeten zijn”, vervolgt hij. “Ze geven 
geen reëel beeld hoe je uit de strijd komt. De periode in het ziekenhuis is 
overleven, de tijd in de revalidatie is een fase van opbouw. Maar het stopt 
bij 70 tot 80 procent van je kunnen. Waarom vertelt niemand dat? Toen de 
therapeut tegen mij zei: ‘Je bent klaar met revalideren’, kon ik het niet geloven. 
Ik ben nog drie maanden extra gebleven. Ik wilde meer, maar mijn situatie 
verbeterde niet. Mijn revalidatiearts gaf mij uiteindelijk een aantal tips om 
de stap naar het drukke bedrijfsleven te kunnen maken. Die hebben mij wel 
geholpen om niet in een burnout terecht te komen.” 
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Ritme en regelmaat
Rob: “Ik ben vrij snel weer aan het werk gegaan ook al deed ik in het begin 
niet veel. Ik leefde in een roes maar wilde meedoen met het leven, ritme en 
regelmaat opbouwen. Ik heb lang last gehad van vermijdingsgedrag; kon 
en wilde mijn beperking niet onder ogen zien. Daarom heb ik uiteindelijk 
psychologische hulp gezocht. Het gaat nu beter. En ik blijf zoeken. Welke 
hulpmiddelen zijn er voorhanden? Wat staat er op internet? Een keer per 
jaar kom ik bij mijn revalidatiearts. Via haar kwam ik in aanraking met 
botulinetoxine. Hiermee worden mijn overactieve spieren zwakker en 
trekken niet meer samen. Mijn spasmen zijn best groot. Mijn spieren trekken 
ongecontroleerd samen. Als ik bijvoorbeeld in bed lig dan bestaat het spasme 
in het linkerbeen uit lichte ongecontroleerde bewegingen, het zogenaamde 
naar voren en naar achteren bewegen van het been. Mijn linkerarm trekt 
omhoog door het ongecontroleerd aanspannen van de biceps. Dit is goed 
te zien bij het lopen. Meestal stop ik mijn hand in de linker broekzak, 
zodat niemand het ziet. Er moet een aantal keer gespoten worden wil de 
botuline toxine effect hebben. Ik merk dat het bewegen na een behandeling 
gemakkelijker gaat. Ik heb het nu vier keer gekregen en het werkt, ook al gaat 
het niet van vandaag op morgen.”

‘Last van vermijdingsgedrag’

“Mijn strijdlust ben ik niet verloren”, besluit Rob. “Ik heb mijn uiterste best 
gedaan om te lijken op de Rob van weleer, in de wetenschap dat ik nooit meer 
helemaal zal worden als toen.”
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‘Verder met je leven, terwijl alles anders is’

Aan de muur in de hal hangt een foto van Jolanda en Guido. Trots laten ze 
hun pasgeboren dochtertje Britt zien. Vol vertrouwen kijken ze de camera in. 
Jong geluk dat een paar maanden later behoorlijk op de proef wordt gesteld 
wanneer Guido op 27-jarige leeftijd een beroerte krijgt.

Het is mei 1999. Guido is al een paar dagen moe en kortademig. Toch doet hij 
mee met een kampioenswedstrijd voetbal. Na afloop van de wedstrijd gaat hij 
op de fiets naar huis. Zijn kleine meisje zit voorop. De volgende morgen krijgt 
Guido een epileptisch insult dat niet herkend wordt door de huisarts. Jolanda: 
“De huisarts onderzocht hem en we mochten weer naar huis. Hart goed, 
longen goed. Jonge gezonde vent, niets aan de hand. Volgens de huisarts 
had zijn kortademigheid en vermoeidheid te maken met de stress van de 
verbouwing en verhuizing. Dat is wat we ook wílden horen. De rest van de 
dag merkte ik dat Guido steeds verwarder werd. Midden in de nacht kreeg hij 
enorme buikpijn. In de tien minuten dat ik beneden was om de huisarts te 
bellen, kreeg hij boven op de slaapkamer een beroerte.” 

In de overlevingstand
Guido wordt naar het ziekenhuis gebracht en na verschillende onderzoeken 
volgt de diagnose. Hij heeft een longembolie en een herseninfarct gehad met 
als gevolg een hemiparese links en later post-stroke epilepsie. Guido: “Ik kon 
mijn arm en been niet meer bewegen. Ik kon gelukkig wel gewoon praten. 
Ik ben de eerste dagen erg onrustig geweest en heb van alles gezien en 
meegemaakt wat er niet was. Volgens Jolanda had ik een delier.”

Jolanda en Guido leven in een roes. Jolanda: “Het drong maar niet door. We 
stonden in de overlevingsstand en ik dacht steeds: ‘Waarom overkomt ons 
dit?’ Ik ben tijdelijk met Britt bij mijn ouders gaan wonen. Na zes weken 
zieken huis volgde de klinische revalidatie in de St. Maartenskliniek die zes 
maanden duurde. 
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De revalidatie is gericht op herstel, omgaan met je beperkingen en proberen 
functie te halen uit je beperking.” 

Guido: “Ik weet nog heel goed hoe confronterend het was om op de afdeling 
te eten. Ik ben de enige ‘normale’, dacht ik. Het idee dat ik één van hen was! 
Ik wilde er geen onderdeel van zijn. Toch heb ik de revalidatie zeer waardevol 
gevonden. Het gaf me enige vorm van zelfstandigheid terug.”

Nog steeds gek op voetbal
Inmiddels zijn Jolanda en Guido 17 jaar aan ervaringen rijker maar ook illusies 
armer. Jolanda werkt nu als verpleegkundige op de afdeling neurologie. Guido 
heeft na zijn beroerte even als vrijwilliger gewerkt bij zijn oude werkgever. 
Verder is hij volledig afgekeurd. Overdag houdt hij zich bezig met licht 
huishoudelijke taakjes. Voetbal is nog steeds zijn lust en leven, ook al zal hij 
nooit meer de sterspeler worden die hij vroeger was. Zijn vrienden hebben 
hem wel tot leider van het elftal gepromoveerd. Eens per week krijgt Guido 
fysiotherapie waar hij veel profijt van heeft. Hij heeft spasmen in de vorm van 
een hoge spierspanning in de kuitspieren. Door de hoge tonus heeft hij geen 
goed looppatroon waardoor zijn goede knie overbelast is geraakt. Hij heeft nu 
twee keer een botulinetoxine behandeling gehad. Guido: “Na de behandeling 
wordt de spanning in mijn kuit minder. In combinatie met een spalk zou dat 
mijn looppatroon moeten verbeteren.” 

‘We zijn goed geholpen door de CVA-nazorgpoli’

Jolanda: “Er komt een moment dat je beseft: dit gaat nóóit meer weg. Dat 
komt keihard binnen. Ik heb ook depressieve periodes gehad. De beroerte 
heeft enorm veel impact op ons leven. Niet alleen emotioneel maar ook in 
financieel opzicht. Een jonge vent die in de WAO terechtkomt. Wat dacht je? 
Gelukkig hebben onze ouders, familie en vrienden veel voor ons gedaan. We 
zijn ook goed geholpen door de CVA-nazorgpoli. 
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De beste zorgverlener is toch degene die naar je luistert, je bij de hand pakt 
en je de weg wijst. Je verdwaalt heel snel in een bos van bureaucratie. Al die 
instanties die over elkaar heen vallen en voor jou bepalen hoe je je leven moet 
inrichten. Verschrikkelijk.”

Guido knikt: “Waar ik het meeste moeite mee heb, is accepteren dat ik niet 
echt het hoofd van een gezin kan zijn en geen inkomen heb. Toch proberen we 
samen om er het beste van te maken. Het leven gaat door en voor je het weet, 
baal je weer als ieder ander wanneer je bij Albert Heijn in de verkeerde rij voor 
de kassa staat.”
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Ik denk vaak: ‘Het kan altijd erger.’

Nog voordat Nel van Essen-Lak (64) zich kan voorstellen, laat hond Boefje 
kwispelend weten dat bezoekers van harte welkom zijn. “Boef is een echte 
womanizer”, aldus Nel. “Hij krijgt alle vrouwen op de knieën.” In de huiskamer 
staan veel foto’s van kinderen en kleinkinderen. De koelkast hangt vol vrolijke 
kindertekeningen: ‘Voor oma van Jente en Levi’ staat er geschreven. 

Nel heeft tijdens een operatie aan een hersentumor een hersenbeschadiging 
opgelopen met als gevolg een linkszijdige verlamming van haar arm en been. 
Ook is ze blind aan een oog. “Mijn verhaal begint dertig jaar geleden. Het 
zicht in mijn rechteroog werd steeds minder. Volgens de oogarts hoefde ik 
me echter geen zorgen te maken. Totdat ik een vervangende arts kreeg die 
adequaat reageerde en me doorstuurde naar de neuroloog. Er werd een scan 
gemaakt en de uitslag loog er niet om: ik had een hersentumor waardoor ik 
steeds slechter ging zien. Die tumor heeft jaren de tijd gehad om te groeien. 
Je mag best weten dat ik op de parkeerplaats van het ziekenhuis flink heb 
staan vloeken.” 

Een hecht team
“Na het ziekenhuis volgde behandeling in een revalidatiecentrum”, vervolgt 
Nel. “Negen maanden later mocht ik naar huis. En dan? We hadden een gezin 
met twee schoolgaande jongens. De jongste durfde mij in het begin niet 
alleen te laten. Bang dat ik zou vallen. Na verloop van tijd moet je je gewone 
leven weer oppakken. Zo goed en kwaad als het kan. Hoe je dat doet? Gewoon 
doorzetten. Mooier kan ik het niet maken. Positief zijn en blijven vechten. Ik 
had ook iets om voor te vechten; mijn man en de jongens. Mijn man heeft veel 
voor me gedaan. We zijn allebei verpleegkundige en samen vormden we een 
goed team. Hij was echt mijn maatje. Mijn geluk is ook dat ik me verbaal altijd 
goed heb kunnen uiten. Met mijn bekkie is nog steeds niets mis.”
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Alle tijd van de wereld
Na het overlijden van haar man verhuist Nel van een bovenwoning naar een 
comfortabele benedenwoning aan de andere kant van ‘het pleintje’. Ze loopt 
met krukken en een rollator, haar auto maakt plaats voor een scootmobiel. 
Een paar jaar geleden krijgt ze last van spasmen aan haar linkerhand, een 
aandoening die ook vaak voorkomt bij mensen die een CVA hebben gehad. 
“Mijn vingers bogen steeds verder naar binnen. Soort kramp. Ik moest ze 
zelf naar buiten duwen. Het deed geen pijn maar toch, mijn hand was stijf 
en dat was erg lastig. Als ik bijvoorbeeld bij de kassa stond, duurde het even 
voordat ik mijn geld had gepakt. Daar moet je geduld voor hebben. Iets wat 
ik niet heb, terwijl ik alle tijd van de wereld heb. Ik heb inmiddels mijn eerste 
botulinetoxine behandeling gehad en daarna kon ik meer met mijn hand. Hij 
voelde soepel en fijn aan. Na verloop van tijd wordt de kracht in je hand wel 
wat minder. Volgens mij ben ik toe aan een volgende behandeling. Daar kijk ik 
naar uit want ik kan echt narrig worden als ik mijn bh niet zelf aan kan doen. 
Dat kan direct na de behandeling wel.” 

Genieten
Boef ligt onder de tafel. Hij luistert stilletjes naar zijn baasje. Nel: “Mijn leven 
ging niet over rozen en ik heb niet veel tranen meer over. Toch kan ik nog 
steeds genieten. Ik denk vaak: ‘Het kan altijd erger’. Ik geniet van de mensen 
die aan het pleintje wonen, van een praatje in het winkelcentrum, van mijn 
buurman die een gouden stoel in de hemel verdient, van Boef en de bloemen 
in mijn tuin. En natuurlijk van mijn kleinkinderen, zij zijn de lichtpuntjes in 
mijn leven.”
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Verklarende woordenlijst 8
Beroerte of hersenbloeding of CVA
Een beroerte wordt ook wel CVA genoemd. CVA staat voor CerebroVasculair 
Accident. Vrij vertaald is dit een ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. 
Een beroerte is bij twintig procent van de patiënten een hersenbloeding  
en bij tachtig procent van de patiënten een herseninfarct.
Bij een herseninfarct wordt plotseling een bloedvat in de hersenen 
afgesloten. Een deel van de hersenen krijgt daardoor te weinig zuurstof 
en er ontstaan uitvalsverschijnselen. De afsluiting van een bloedvat wordt 
meestal veroorzaakt door vernauwing van een bloedvat (dichtslibben van 
een halsslagader bijvoorbeeld), een bloedpropje (ontstaan in het hart of 
elders in het lichaam ook wel trombose) of door een hersenbloeding. Bij een 
hersenbloeding stroomt er bloed in of rond de hersenen. Het bloed hoopt zich 
op en duwt het hersenweefsel weg. Hierdoor beschadigt het hersenweefsel. 

Cognitieve revalidatie
Door de hersenbloeding of beroerte kan hersenletsel ontstaan. Mensen 
met hersenletsel kunnen naast lichamelijke klachten te maken krijgen 
met klachten op het gebied van denken, voelen en doen, bijvoorbeeld 
verstrooidheid, snel moe zijn, vergeetachtigheid en prikkelbaarheid. Deze 
verschijnselen kunnen een grote druk leggen op het dagelijkse functioneren 
en leveren vaak frustratie en onzekerheid op. Hier is een speciale vorm van 
therapie voor ontwikkeld: cognitieve revalidatie, ook wel neuropsychologische 
revalidatie genoemd. 

Decubitus
Medische term voor doorliggen. Doet zich voor als er door drukkrachten op 
het weefsel wonden ontstaan. Vaak door minder mobiel zijn: bedlegerigheid 
of het gebonden zijn aan een rolstoel.
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Delier
Een delier is verwardheid die binnen enkele uren tot dagen ontstaat. Bij de 
een leidt het tot opgewondenheid en onrustigheid. Bij de ander tot juist 
rustig gedrag of zich terugtrekken.

Epileptisch insult
Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Aanvallen 
ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische 
prikkeloverdracht in de hersenen. Een aanval wordt ook wel een insult 
genoemd.

Hemiparese
Een halfzijdige verlaming. Zie verder parese.

Orthese
Een orthese is een uitwendig gedragen hulpmiddel ter correctie van 
standafwijkingen of abnormale beweeglijkheid van gewrichten of van de 
wervelkolom.

Parese
Onder een parese verstaat men een gedeeltelijke, onvolledige verlamming 
van bepaalde spieren.

Post stroke
Engels voor ‘na een beroerte’.

Tonus
Medische term voor spierspanning.
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Bronnen 9
· Brochure revalidatieprogramma spasticiteit van ViaReva

· https://www.revalidatie.nl/revalideren/wat-is-revalidatie/revalidatie-volwassenen/spasticiteit-r

· www.msweb.nl

· www.learningsupport.nl/operatieinzicht.nl

· www.medipedia.be

· https://www.mcl.nl/_library/15987

· www.tolbrug.nl 

· http://www.pls-joslotz.nl/spasticiteit.html

· www.hersenletsel.nl
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Referenties 10
1. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 2014;  

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/beroerte/cijfers-context/huidige-situatie#2901
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In Nederland krijgen jaarlijks ruim 41.1001 
mensen voor het eerst een beroerte of een 
hersenbloeding.  
 
Spasticiteit is één van de symptomen die kan 
ontstaan na een beroerte of hersenbloeding. 
Spasticiteit is een verhoogde spanning in de 
(gedeeltelijk) verlamde/verzwakte spieren van 
uw armen of benen. Spasticiteit treedt op  
bij 20-40% van de patiënten. 
 
Deze brochure is gemaakt om meer bekendheid 
te geven aan spasticiteit, aan het herkennen 
van spasticiteit en over de mogelijke 
behandelingen ervan. 


