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DOELSTELLING 

Spasticiteit wordt niet meer onder behandeld



BEWEEGSTOORNISSEN BIJ HERSENBESCHADIGING

● Spierspanningsstoornis die houdings- en bewegingsafhankelijk zijn

● Dyskinetische bewegingsstoornissen, onwillekeurige bewegingen ook in rust

● Atactische beweegstoornissen, coördinatie stoornissen

● Bradikinetische bewegingsstoornissen, verminderde controle over de houding. Meer een probleem van 

zwakte
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REFLEX BOOG
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DEFINITIE SPASTICITEIT

● ‘Spasticiteit is een motorische stoornis, 

gekarakteriseerd door een snelheidsafhankelijke 

toename van de tonische strekreflexen 

(spiertonus) met verhoogde peesreflexen, op 

basis van verhoogde prikkelbaarheid van de 

strekreflex, als één van de uitingen van een laesie 

van de piramidebaan’.1

● ‘Een verstoorde senso-motore regulatie als 

gevolg van een beschadiging van de 

piramidebaan, die zich manifesteert als 

intermitterende of aanhoudende onwillekeurige 

spieractivatie’.2

1.Lance JW. The control of muscle tone, reflexes, and movement: Robert Wartenberg Lecture. Neurology 1980; 30(12): 1303-13.

2.Pandyan AD, Gregoric M, Barnes MP, et al. Spasticity: clinical perceptions, neurological realities and meaningful measurement. Disability and rehabilitation 2005; 27(1-2): 2-6.



PATHOPHYSIOLOGY OF SPASTIC PARESIS

Adapted from Gracies JM, et al. Muscle Nerve 2005;31:552–71.
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Toxins (Basel). 2021 Apr 16;13(4):282. doi: 10.3390/toxins13040282.

Muscle Tone Physiology and Abnormalities Jacky Ganguly 1, Dinkar Kulshreshtha 1, Mohammed Almotiri 1, Mandar Jog 1
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EVALUATIE VAN SPASTICITEIT

Mevr S. 68 jaar, recidief CVA

Hemibeeld links met spasticiteit

Dyspraxie

Ontremming

Mobiliteitsproblemen





DENK- EN BESLISRAAM INTERDISCIPLINAIRE BEHANDELING

Hulpvraag

Medische diagnose

Functioneringsprobleem (ICF)

Relatie hulpvraag met stoornis

Provocerende factoren

Behandeldoelstellingen (stoornis/ beperking/ participatie)

Target behandeling formuleren

Keuze behandeltype

Interventie

Evaluatie/ hypothesetoetsing



HULPVRAGEN

● Van patiënt

● Van naasten

● Van zorgverlener (therapeut/zorg/jezelf) 

● De laatste vraag wordt vooral bepaald door de kennis van de mogelijkheden en ervaring van de 

zorgverlener
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VERSTORENDE/UITLOKKENDE FACTOREN (TOENAME) 

SPASTICITEIT

– Urine retentie, infectie, steenvorming

– Defecatie problemen (obstipatie)

– Huidirritatie, decubitus, ingegroeide teennagels

– Diep veneuze trombose

– Fracturen

– Slechte fitting schoenen, spalken, etc.

– Ongemakkelijke houding in bed, stoel 

– Afknellende kleding

– Medicatie: analgetica, antidepressiva, diuretica
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BEHANDELING VAN SPASTICITEIT1

● Conservatief

● Systemisch, medicatie

● Focaal

● Intrathecaal

● Chirurgisch

● (shockwave)

● Oefentherapie en rekken

● Orale spasmolytica,  baclofen

● Botulinetoxine, fenol

● Baclofenpomp

● Peestranpositie, artrodese enzovoort…

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cerebrale_en_of_spinale_spasticiteit/cerebrale_en_of_spinale_spasticiteit_-_startpagina.html.  2017

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cerebrale_en_of_spinale_spasticiteit/cerebrale_en_of_spinale_spasticiteit_-_startpagina.html


OEFENTHERAPIE DOEL EN ORTHESIOLOGIE

Gevolgen van spasticiteit beperken door:

– Optimaliseren sarcomeerlengte

– Inhibitoir effect door sensore (afferente) stimulatie 

– Doorbreken van beweging synergiën

– Verbeteren biomechanica en stabiliteit



MEDICATIE BIJ SPIERSPASMEN EN DYSTONIE

– Baclofen

– Botulinetoxine A

– Dantroleen

– Diazepam

– Hydrokinine

– Pramipexol, Rotigotine en Ropinirol

– Tizanidine

– Tolperison

– LET OP DAT DE MEDICATIE LOGISCH VERDEELD IS OVER DE DAG!

– 3 giften om 8-12-17 betekent dat het niet optimaal werkt 



BOTULINE TOXINE A

Voordelen

● Geen gegeneraliseerde effecten

● Weinig bijwerkingen

● Alleen beperkende spieren

● Behoud van tonus in core spieren

Nadelen

● Geen stand-alone behandeling

● Moet soms herhaald worden

● Invasieve behandeling



BEHANDELING

● Botuline toxine in de triceps, pectoralis major

● Baclofen voor overall spasticiteit (veel bijwerkingen)

● Sporten, krachttraining en rekken van spieren

● Ambulante begeleiding 

● Dagbesteding

Interdisciplinaire behandeling



EERSTE GEDACHTEN

Hij heeft pijn aan zijn elleboog en schouder

Hij heeft moeite met zijn zit balans



CHIRURGIE

● Spieren verlengen 

● Spieren verleggen

● Gewrichten vastzetten
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KORTE VERBETERSLAG!

● Goed contact met de consulterende revalidatiearts

● Gebruik maken van de diagnostische mogelijkheden van de MSR zoals een ganglab

● Samenwerken in het netwerk met ziekenhuizen, revalidatiecentra van MSR en GRZ

● Modder niet te lang aan met spasticiteit, met een vroege interventie voorkom je contracturen 

● Grijp bij kwetsbare ouderen niet automatisch naar medicatie, dat vermindert de helderheid en dus minder 

snelle revalidatie

● Als mensen medicatie krijgen zorg dat de giften goed verdeeld zijn over de dag

● Interdisciplinaire behandeling is ook: inzetten van de zorg bij het rekken van de extremiteiten
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ipsen-academy.com/nl/

The home of Ipsen 
Oncology, Neuroscience  
and Rare Disease 
resources

Slides en toolbox spasticiteit beschikbaar op Ipsen Academy website:

You’re invited!

Ook welkom op de Ipsen stand!
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