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Voorwoord 

Het zou niet mogelijk zijn geweest om deze specialisatieproef te schrijven zonder de hulp 

en steun van verschillende mensen. Enkele van hen verdienen een speciale vermelding in 

dit werkstuk. 

In de eerste plaats zouden we vooral onze promotor Perrine Thiry en inhoudsdeskundige 

Helene Weckx willen bedanken voor de begeleiding, de waardevolle inzichten, kritische 

suggesties en opbouwende feedback. Vanaf het begin was duidelijk wat van ons werd 

verwacht. 

Graag willen we ook de respondenten van de vragenlijst over de verschillende 

ziekenhuizen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedanken voor de 

medewerking aan deze specialisatieproef. Daarnaast zijn wij de kinesitherapeut, Tine Van 

Doorselaer, van het UZ Leuven Campus Gasthuisberg dankbaar voor het interview dat 

een meerwaarde leverde aan het praktijkgedeelte van deze specialisatieproef. 

 

  



Abstract 

Achtergrond: Hoewel er een stijging is van de wetenschappelijk literatuur omtrent de 

voordelen van het vroegtijdig mobiliseren van patiënten op korte en lange termijn wordt 

vroegtijdige mobilisatie nog te weinig op grote schaal toegepast. Er is reeds een 

vooruitgang merkbaar over het sedatiebeleid dat zorgt voor een kortere duur van de 

mechanische ventilatie, dit zorgt voor een verbetering van de overlevingskansen van 

patiënten op een intensieve zorgen afdeling. Toch treden er na de acute ziekteperiode 

een aantal complicaties op, deze mede ten gevolge van langdurige immobilisatie. 

Langdurige immobilisatie is een van de belangrijkste problemen die leiden tot het 

voorkomen van Intensive Care Unit Aqcuired Weakness. ICUAW omvat verschillende 

aandoeningen die gekenmerkt worden door een acute start van neuromusculaire 

achteruitgang met enkel het acuut ziekteproces en bijkomstige immobiliteit als 

verklaarbare oorzaak. Daarnaast staat ICUAW in verband met multi-orgaanfalen. Dit 

laatst genoemde fenomeen wordt rechtstreeks geassocieerd met een hogere mortaliteit 

en verblijfduur op intensieve zorgen. 

Doel: Het doel van deze literatuurstudie is het effect onderzoeken van vroegtijdige 

mobilisatie bij postoperatief mechanisch geventileerde patiënten door middel van een 

invasieve beademingsmethode op vlak van mortaliteit en verblijfsduur op intensieve 

zorgen. 

Methode: Vooraleer gestart werd met opzoeken van wetenschappelijk literatuur werd 

een PICO opgesteld. Nadat uit deze PICO de onderzoeksvraag van de literatuurstudie 

vloeide werden verschillende databases doorzocht. Er werd voor deze literatuurstudie 

gebruik gemaakt van de elektronische databanken PubMed, Science Direct, LIMO en 

TripDatabase. Per database werd de zoekopdracht aangepast door gebruik te maken van 

verschillende zoektermen. De uiteindelijke selectie van de publicaties gebeurde volgens 

bepaalde criteria, vervolgens werd het abstract gelezen. Na selectie op basis van abstract 

gebeurde de uiteindelijke selectie van de geïncludeerde artikels naargelang de inhoud. 

De inhoud moest een antwoord bieden op de positieve effecten van vroegtijdig 

mobiliseren, het al dan niet gebruik van screeningstools, de vormen van passieve 

mobilisatie en de beperkingen tot mobilisatie. De artikels die niet voldeden aan 1 van 

deze onderwerpen of aan de specifieke populatie van deze specialisatieproef werden niet 

weerhouden. Uiteindelijk werden 21 artikels geïncludeerd binnen deze literatuurstudie. 

Resultaten: Uit de resultaten van de literatuurstudie blijkt dat er tal van positieve 

effecten in verband staan met het toepassen van vroegtijdige mobilisatie. De uitvoering 

van vroegtijdige passieve mobilisatie kan door middel van gebruik van een cyclo-

ergometer en Sara Combilizer®. Verder zijn neuromusculaire elektrische stimulatie en 

wisselhouding goede therapieën voor passieve mobilisatie. Voor het toepassen van 

vroegtijdige mobilisatie is een goede communicatie noodzakelijk binnen het 

multidisciplinair team. Daarnaast kan het gebruik van een protocol en een screeningstool 

het aantal mobilisatiesessies doen toenemen. Beperkingen tot vroegtijdig mobiliseren 

zoals vasopressie en sedatie blijken geen ultieme contra-indicatie te zijn. Meer onderzoek 

naar mobilisatie bij patiënten met continue veneuze hemofiltratie en extra corporele 

membraan oxygenatie is noodzakelijk. Vroegtijdige passieve mobilisatie van 

postoperatief mechanisch geventileerde patiënten door middel van een invasieve 

beademingsmethode is veilig mits een goede screening.  

Conclusie: Vroegtijdige passieve mobilisatie heeft volgens deze literatuurstudie een 

positief effect op de mortaliteit en verblijfsduur op een intensieve zorgen afdeling bij 



postoperatief mechanisch geventileerde patiënten door middel van een invasieve 

beademingsmethode. 
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Algemene inleiding 

Als studenten van de bachelor-na-bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 

werd in het kader van dit eindwerk een literatuurstudie uitgevoerd naar het effect van 

vroegtijdig mobiliseren bij een populatie die verder in dit werk uitgebreid wordt 

besproken. De uitwerking hiervan wordt voorgelegd tot het behalen van het diploma van 

bachelor-na-bachelor in de intensieve zorgen en spoedgevallenzorg. 

Om te beginnen zal aan de hand van een korte achtergrond beschrijving het onderwerp 

worden toegelicht. Deze informatie leidt tot de probleemstelling met de toelichting van de 

onderzoeksvraag. Daarna is binnen deze specialisatieproef de zoekstrategie van de 

weerhouden artikels terug te vinden. Verder werd er een onderverdeling gemaakt in de 

verscheidene topics om een overzicht te bewaren binnen de wetenschappelijke 

documentatie. Deze onderverdeling bestaat uit volgende topics: De definitie van 

vroegtijdige mobilisatie, de populatie, screeningscriteria en een screeningstool, vormen 

van passieve mobilisatie, positieve effecten van vroegtijdig mobiliseren en beperkingen 

tot mobiliseren. Op basis van het resultaat van de literatuurstudie en het praktijkgedeelte 

werd de conclusie met een antwoord op de onderzoeksvraag geschreven. Het 

praktijkgedeelte bestaat uit een vragenlijst gericht aan verpleegkundigen werkzaam op 

een intensieve zorgen afdeling en een interview met een kinesitherapeut van het UZ 

Leuven. Als eindproduct wordt er een poster ontworpen met de belangrijkste 

bevindingen. 

 

Inleiding  

Achtergrond 

Jolley, Regan-Baggs, Dickson, en Hough (2014) stelden vast dat hoewel er een stijging is 

van evidence-based literatuur betreffende de voordelen van vroegtijdige mobiliseren op 

lange termijn dit nog steeds niet op grote schaal wordt toegepast.   

Uit het onderzoek van Schweickert et al. (2009) bleek dat de vooruitgang op gebied van 

management betreffende mechanisch geventileerde patiënten leidde tot een verbetering 

van de overlevingskansen voor deze populatie. Wanneer patiënten de acute periode 

hebben overwonnen treden echter complicaties op lange termijn op de voorgrond. 

Castro-Avila, Serón, Fan, Gaete, en Mickan (2015) bespraken dat in relatie tot de 

specifieke kritieke ziekte, medicatie (met name sedatie) en andere behandelingen zoals 

continue nierfunctievervangende therapie en kunstmatige ventilatie toegepast binnen 

intensieve zorgen, patiënten een groot deel van de tijd geïmmobiliseerd in bed blijven. 

Dit leidt tot fysieke achteruitgang en verlies van hun dagdagelijkse functionaliteit. 

Dos Machado et al. (2017) stelden vast dat complicaties op langere termijn samengaan 

met een verlengd verblijf op intensieve zorgen en in relatie staan tot immobiliteit. 

Langdurige immobiliteit is schadelijk en gaat samen met een afname van de spiermassa 

en botdensiteit maar ook problemen in andere orgaansystemen. Andere complicaties 

gerelateerd aan immobiliteit zijn ondervoeding, stijging van de prevalentie van 

nosocomiale infecties, verandering van de slaapkwaliteit en een verlengd verblijf in het 

ziekenhuis. Eveneens een belangrijke vaststelling van Dos Machado et al. (2017) was dat 

de ontwikkeling van Intensive Care Unit Aqcuired Weakness (ICUAW) een complicatie is 
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dat voorkomt bij 30% tot 60% (Dos Machado et al., 2017) van de patiënten op 

intensieve zorgen. Castro-Avila et al. (2015) beschreven dat ICUAW een nadelig effect is 

van een kritiek ziekteproces op de fysieke functie van de patiënt. Het is een term dat een 

breed gamma aan aandoeningen omvat die gekenmerkt worden door een acute start van 

neuromusculaire achteruitgang met enkel het acute ziekteproces als verklaarbare 

oorzaak. Dit wordt ook geassocieerd met multi-orgaanfalen. Dit typisch fenomeen staat 

in rechtstreeks verband met een hogere mortaliteit én verblijfsduur op intensieve zorgen.  

 

Probleemstelling 

Voorgaande achtergrond is noodzakelijk om te komen tot het doel van deze studie 

namelijk het effect beschrijven van vroegtijdig passief mobiliseren bij postoperatief 

mechanisch geventileerde patiënten door middel van een invasieve beademingsmethode 

op vlak van mortaliteit en verblijfsduur op intensieve zorgen. Door het effect aan te 

tonen op basis van evidence-based literatuur en vervolgens praktische richtlijnen op te 

stellen, wordt getracht het toepassen van mobilisatie te verhogen bij deze specifieke 

populatie.  

Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat mortaliteit een breed begrip is binnen 

deze literatuurstudie. Een verhoogde mortaliteit staat onder andere in verband met het 

voorkomen van respiratoire infecties al dan niet onder invloed van kunstmatige 

ventilatie, infecties gerelateerd aan de ziekenhuisopname en ICUAW. Door aan te tonen 

welke effecten vroegtijdige passieve mobilisatie heeft op deze problemen zal bijgevolg de 

mortaliteit mogelijks worden beïnvloed. 

Binnen deze literatuurstudie wordt onder vroegtijdig mobiliseren het uitvoeren van 

passieve mobilisatie verstaan. In de meta-analyse van Castro-Avila et al. (2015) wordt 

mobilisatie binnen intensieve zorgen omschreven als een fysieke activiteit met als doel 

fysiologische voordelen te bekomen. Deze voordelen houden onder andere een 

verbeterde centrale en perifere circulatie in, een verbeterde ventilatie en preventie van 

spierzwakte. Mobiliseren zorgt daarnaast ook voor de preventie van diep veneuze 

trombose.  
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Methode  

Opstelling PICO 

Voor er gestart werd met het verzamelen van wetenschappelijke literatuur werd een 

PICO opgesteld. Uit de PICO vloeide de onderzoeksvraag en werden termen gekozen 

voor het opzoeken van publicaties met betrekking tot deze vraagstelling. 

P: Postoperatief mechanisch geventileerde patiënten door middel van een invasieve 

beademingsmethode op intensieve zorgen 

I: Vroegtijdige passieve mobilisatie 

C: / 

O: Effect op de mortaliteit en verblijfsduur binnen intensieve zorgen 

 

De definitieve onderzoeksvraag luidde als volgt: Wat is het effect van vroegtijdig passief 

mobiliseren bij postoperatief mechanisch geventileerde patiënten door middel van een 

invasieve beademingsmethode op vlak van mortaliteit en verblijfsduur op intensieve 

zorgen? 

 

Collectie van de literatuur 

Door een gelimiteerde toegang tot een aantal databases werd geopteerd voor deze studie 

gebruik te maken van de elektronische databanken PubMed, Science Direct, LIMO en 

TripDatabase. In de vernoemde databanken was een zeer uitgebreide literatuur 

beschikbaar. De literatuur werd doorzocht met de termen die terug te vinden zijn in tabel 

1. Per database werd de zoekopdracht aangepast. De selectie van de publicaties 

gebeurde volgens volgende criteria: tijdschriften/artikels, free full tekst, maximaal 10 

jaar geleden gepubliceerd. Daarnaast werd ook de sneeuwbalmethode toegepast om 

nieuwe artikels te bekomen. Hiervoor werden referenties van al goedgekeurde artikels 

doorzocht. Er werd enkel gezocht naar Engelstalige artikels.  

Tabel 1: Zoektermen 

PubMed 

Early mobilization OF ICU patients   129 resultaten 

Early mobilization   AND Barriers 46 resultaten 

Mobilization AND Intensive care AND Ventilation 168 resultaten 

Early mobilization AND Intensive care   210 resultaten 

Early ambulation 

= Mesh term 
AND Intensive care   86 resultaten 

                           TripDatabase  

Mobilization AND Intensive care AND Mechanical ventilation 1475 resultaten 

LIMO 

Early mobilization AND ICU AND Effect 944 resultaten 

ScienceDirect 

Early mobilization   AND Invasive ventilation 390 resultaten 
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Selectie van de literatuur 

Het selecteren van de artikels gebeurde eerst en vooral op basis van de titel, vervolgens 

op abstract. Daarna gebeurde de selectie van artikels op basis van de inhoud. Er werd 

gezocht naar een specifieke populatie namelijk enkel invasief mechanisch geventileerde 

patiënten. Deze patiënten moesten een niet specifieke chirurgie hebben ondergaan. 

Naast deze inclusiecriteria werd opzoek gegaan naar literatuur die antwoord zou bieden 

op volgende topics namelijk: De positieve effecten van vroegtijdig mobiliseren, het al dan 

niet gebruik van een screeningstool, vormen van passieve mobilisatie en tot slot 

beperkingen met betrekking tot mobilisatie. Artikels die niet aan de populatie voldeden of 

waarin geen sprake was van 1 van voorgaande onderwerpen werden niet weerhouden. 

Voor de uitwerking van de literatuurstudie werden uiteindelijk 21 artikels weerhouden. 
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Resultaten 

1 Definitie 

In de wetenschappelijke literatuur wordt mobilisatie besproken als voldoende fysieke 

activiteit om acute fysiologische effecten uit te lokken. Deze zorgen ervoor dat de 

ventilatie verbeterd. Verder zorgt het ook voor een beter spier metabolisme en een 

centrale en perifere circulatie. Daarnaast is zeker mobilisatie van belang bij de preventie 

van diep veneuze trombose (Cameron at al., 2015). 

2 Populatie  

Vroegtijdige mobilisatie heeft betrekking op elke patiënt binnen intensieve zorgen. 

Patiënten die verblijven op een afdeling intensieve zorgen zijn vaak kritiek ziek. Kritiek 

zieke patiënten zijn frequenter geïmmobiliseerd ten gevolge van sedatie en analgesie om 

mechanische ventilatie toe te passen. Maar tevens ook voor het reduceren van pijn, 

agitatie en angst (Cameron et al., 2015).  

In de literatuurstudie van Cameron et al. (2015) spreekt men van vroegtijdig mobiliseren 

wanneer de mobilisatie start tussen dag 2 en dag 5 na opname op een intensieve zorgen 

afdeling. Toch moet het optimale tijdstip om vroegtijdige mobilisatie te starten nog 

evidence-based gedefinieerd worden. Verder toont deze studie ook aan dat ICUAW 

optreedt binnen de 48 uur na opname op een intensieve zorgen afdeling.  

Op elke afdeling is er minstens één kinesitherapeut gekoppeld aan de afdeling, die 

instaat voor het mobiliseren van de patiënten. Naast de kinesitherapeut zal ook de 

verpleegkundige een belangrijke rol spelen voor het mobiliseren van de patiënt. In deze 

specialisatieproef gaat het specifiek over de patiënten die verblijven op een intensieve 

zorgen afdeling en mechanisch geventileerd worden. Onder mechanische ventilatie 

behoren patiënten met een endotracheale of nasale tube of een tracheacanule. Deze 

invasieve luchtwegtoegang is vervolgens gekoppeld aan het beademingstoestel. Deze 

literatuurstudie spitst zich toe op enkel volwassen patiënten, leeftijd boven de 18 jaar.  
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3 Screening 

3.1 Screeningscriteria 

Kennis van de positieve effecten en eventuele bijwerkingen van vroegtijdig mobiliseren is 

relevant om positieve resultaten te bereiken. Wetende dat er ook beperkingen kunnen 

verbonden zijn aan vroegtijdige mobilisatie is het belangrijk om te weten of de patiënt 

kan gemobiliseerd worden. Hoe kan men nu bepalen welke patiënten geschikt zijn voor 

vroegtijdige mobilisatie? Da Conceição et al. (2017) hebben in een systematic review, 

waarin 6641 patiënten hebben deelgenomen, vastgesteld welke veiligheidscriteria op dit 

moment in de praktijk gebruikt worden om te bepalen of een mechanisch beademde 

patiënt al dan niet mag worden gemobiliseerd. De auteurs merkten ook op dat deze 

criteria tussen de verschillende soorten intensieve zorgen afdelingen verschillen. 

Evidence-based is er met andere woorden nog geen consensus over welke criteria 

zouden moeten gebruikt worden om een minimaal risico te bekomen.  

In de systematic review van Da Conceição et al. (2017) werden volgende criteria 

aanbevolen om te kunnen mobiliseren: 

Cardiovasculair  

- Hartslag: > 40 bpm (beats per minute) en < 130 bpm 

 Arteriële systolische bloeddruk: > 90 mmHg en < 180 mmHg 

- MAP (Mean Arterial Pressure): > 65 mmHg en < 110 mmHg 

- Hemodynamisch stabiel 

- Medicatie: 

 Geen vasopressie 

 Geen dosisverhoging van de vasopressie in de afgelopen 2 uur 

- Geen myocardiale ischemie 

- Geen ritmestoornissen 

- Geen katheter in de A. Femoralis 

- Geen herhaling van een antiaritmisch medicijn 

Respiratoir 

- Ademhalingsfrequentie: > 5 bpm (breaths per minute) en < 40 bpm 

- Perifere zuurstofsaturatie: ≥ 90% 

- Mechanische ventilatie instellingen: 

 FiO2< 0,6 en/ of PEEP < 10 cm H2O (14 studies) 

 FiO2< 0,6 en PEEP ≤ 10 cm H2O (2 studies) 

- Luchtweg beschermd 

Neurologisch 

- Geen verhoogde intracraniële druk 

- Bewustzijnsniveau: 

 Geen comateuze toestand  

 Geen aanwezige agitatie 

 Begrijpt bevelen en voert deze correct uit 

 Opent ogen na verbale stimulus 

 Reageert op verbale stimulus 

- Geen neurologische en/ of neuromusculaire aandoeningen die mobilisatie 

verhinderen 
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Orthopedisch 

- Geen instabiele fracturen 

- Geen botinstabiliteit 

- Geen orthopedische contra-indicatie voor mobilisatie 

Andere 

- Geen curare als medicamenteuze therapie  

- Geen open buik 

- Niet bij palliatieve verzorging 

- Geen diep veneuze trombose 

- Niet bij continue veneuze hemofiltratie 

- Lichaamstemperatuur: < 38,5°C 

- Geen actieve gastro-intestinale bloeding 

- Geen actieve bloeding 

 

3.2 Screeningstool  

Miranda Rocha, Martinez, Maldaner da Silva, en Forgiarini Junior (2017) benadrukten in 

een systematic review eveneens het belang van een goede screening alvorens over te 

gaan tot mobilisatie. Dit met als doel de nadelige gevolgen van mobilisatie tot een 

minimum te beperken. De evaluatie en het begrijpen van de cardiovasculaire en 

respiratoire functie is belangrijk omdat verschillende kritiek zieke patiënten zich 

presenteren met een onevenwicht tussen zuurstofaanbod en zuurstofverbruik. Het 

uitvoeren van mobilisatie kan leiden tot meer nadelen dan voordelen indien mobilisatie 

op het verkeerde moment wordt uitgevoerd. Figuur 1 (Miranda Rocha et al., 2017, p. 

432) werd in het artikel gebruikt als “screeningstool” voor vroegtijdige passieve 

mobilisatie. 
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Figuur 1: Screeningstool (Miranda Rocha et al., 2017) 
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4 Vormen van mobilisatie 

Er bestaan 2 grote groepen van mobilisatie, namelijk actieve en passieve mobilisatie. Bij 

de actieve mobilisatie moet de patiënt actief zijn spieren gebruiken en is er eventueel 

een ondersteuning van de kinesitherapeut, de verpleegkundige of een hulpmiddel.  Dit in 

tegenstelling tot bij de passieve mobilisatie waarbij de patiënt zijn spieren niet actief 

gebruikt en de kinesitherapeut, de verpleegkundige en/ of het hulpmiddel het werk doen.  

4.1 Actieve mobilisatie 

Onder actief mobiliseren wordt voornamelijk verstaan dat de patiënt onder begeleiding 

van de kinesitherapeut bijvoorbeeld een wandeling maakt of gaat sporten in het 

revalidatiecentrum van het ziekenhuis. De populatie waar deze specialisatieproef de focus 

op legt kunnen niet actief worden gemobiliseerd door het therapeutisch effect van 

sedativa, analgesie, een verminderd bewustzijn enzovoort. De vormen van actieve 

mobilisatie zullen daarom niet verder worden uitgewerkt binnen deze literatuurstudie.  

4.2 Passieve mobilisatie 

Passieve mobilisatie is de tweede grote groep die behoort onder het algemene begrip 

mobilisatie. Bij deze vorm van mobiliseren gebruikt een patiënt niet actief zijn spieren. Er 

zijn verschillende mogelijkheden voor het passief mobiliseren van een patiënt. De 

verschillende vormen van passief mobiliseren zullen achtereenvolgens worden 

besproken. Om te beginnen wordt er binnen dit hoofdstuk gestart met het beschrijven 

van het gebruik van de Sara Combilizer® als therapie voor vroegtijdige passieve 

mobilisatie. 

4.2.1 De Sara Combilizer® 

In een recente publicatie van McWilliams McWilliams, Atkins, Hodson, en Snelson (2017) 

werd onderzocht of het gebruik van de Sara Combilizer® invloed heeft op de tijd 

vooraleer passieve mobilisatie wordt toegepast bij mechanisch geventileerde patiënten. 

De Sara Combilizer® is een hulpmiddel voor het mobiliseren van de patiënt van het bed 

naar de zetel. Het bestaat uit een tiltafel en stoel die in verschillende houdingen kunnen 

worden bewogen. Op figuur 2 (McWilliams et al., 2017, p.190) ziet u een voorbeeld van 

de Sara Combilizer®. De Sara Combilizer® is een goed hulpmiddel voor het vroegtijdig 

mobiliseren van kritiek zieke patiënten die normaal ten gevolge van bijvoorbeeld een 

endotracheale tube laattijdig worden gemobiliseerd. Dit komt voort uit resultaten van het 

onderzoek van deze publicatie waarbij in de interventiegroep werd gebruik gemaakt van 

de Sara Mobilizer®, de controlegroep voerde passieve mobilisatie uit zonder dit 

hulpmiddel. Uit het onderzoek bleek een significante reductie in tijd (p = 0,028) tot het 

mobiliseren van patiënten die langer dan 5 dagen mechanisch geventileerd werden bij 

het gebruik van de Sara Mobilizer®. In tegenstelling tot de controlegroep waarbij het 

13,6 dagen duurde vooraleer de patiënt passief werd gemobiliseerd duurde dit in de 

interventiegroep 10,6 dagen. Er werden verder geen significante verschillen 

geobserveerd tussen beide groepen met betrekking tot de duur van de therapie (p = 

0,103) of de hospitalisatieduur binnen intensieve zorgen (p = 0,331). 
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4.2.2 De cyclo-ergometer 

Uit een recente studie van Dos Machado et al. (2017) bleek de cyclo-ergometer of 

“bedfiets” een zeer vaak gebruikte techniek voor het passief mobiliseren van patiënten. 

De onderzoekers van deze gerandomiseerde studie stelden vast dat het gebruik van de 

cyclo-ergometer, die gestart wordt binnen de 72 uur na het begin van de mechanische 

ventilatie, veilig is. Ondanks dat het een van de meest gebruikte technieken is, is er 

weinig bekend over de effecten op de revalidatie van de patiënt. Om deze reden is 

binnen dit onderzoek de focus gelegd op het onderzoeken van de effecten van passieve 

fietsoefeningen in combinatie met de conventionele fysiotherapie. Specifiek werd aan de 

hand van een gerandomiseerd onderzoek het effect op het herstel van de perifere 

spierkracht, de duur van de mechanische ventilatie en de verblijfsduur in het ziekenhuis 

bestudeerd. Als interventie werd er geopteerd voor fietssessies van 20 minuten aan 20 

cycli per minuut voor 5 dagen in combinatie met de conventionele therapie. Deze 

interventie werd vervolgens vergeleken met de controlegroep die enkel conventionele 

fysiotherapie kreeg. Met conventionele therapie bedoelt men vibrocompressietechnieken, 

hyperinflatie van de long door de mechanische ventilator, passieve en actieve motorische 

oefeningen en tracheale aspiratie (indien nodig). Deze conventionele therapieën duren 30 

minuten en dit 2 keer per dag gedurende de weekdagen. Er was zowel een stijging van 

de spiersterkte binnen de controle- als binnen de interventiegroep in de armen en de 

benen. In de interventiegroep echter was deze stijging significant groter (p = 0,005). Op 

vlak van duur van mechanische ventilatie (p = 0,715) en verblijfsduur binnen intensieve 

Figuur 2:  De Sara Combilizer® (McWilliams et al., 2017) 
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zorgen (p = 0,824) waren er geen significante verschillen tussen de controle– en 

interventiegroep (Dos Machado et al., 2017). 

Burtin et al. (2009) onderzochten verder door middel van een gerandomiseerde controle 

studie of het dagelijks gebruik van de cyclo-ergometer door middel van een 

trainingssessie van 20 minuten een voordeliger effect heeft op de functionele status en 

de spierkracht van de patiënt. Het gebruik van de cyclo-ergometer wordt in vergelijking 

gebracht met patiënten wie de standaard manier van mobilisatie kregen. Het verschil 

tussen de controle– en interventiegroep was enkel het gebruik van de cyclo-ergometer 

naast de standaard mobilisatie. Onder standaard mobilisatie wordt het passief bewegen 

van de ledematen door de kinesitherapeut en de respiratoire fysiotherapie verstaan. De 

cyclo-ergometer is een goede manier om een patiënt passief te mobiliseren maar kan 

ook worden gebruikt om de patiënt actief te mobiliseren. De fiets heeft 6 verschillende 

standen, per stand stijgt de weerstand waartegen de patiënt moet fietsen. In totaal krijgt 

de patiënt 5 dagen per week één keer per dag een sessie op de cyclo-ergometer, per 

sessie wordt geprobeerd het level te verhogen. Het is een veilige manier om te 

mobiliseren en bovendien ook haalbaar op vlak van tijdsdruk voor het personeel. Dat het 

in gebruik bij patiënten eveneens veilig is blijkt uit de afwezigheid van adverse events 

binnen deze studie van Burtin et al. (2009). Het is daarnaast belangrijk om aan te geven 

dat continue veneuze hemofiltratie geen contra-indicatie vormt voor het gebruik van de 

cyclo-ergometer. Uiteindelijk bleek uit de resultaten dat het gebruik van de cyclo-

ergometer het functioneel herstel van de patiënt significant (p < 0,05) verbetert, net 

zoals de spiersterke bij het ontslag uit het ziekenhuis. 

Ook in de review van Needham, Truong, en Fan (2009) werd het gebruik van de cyclo-

ergometer besproken. Figuur 3 is een voorbeeld van de cyclo-ergometer uit de praktijk 

(Needham et al., 2009, p.438). Met dit technisch hulpmiddel kan vroegtijdige passieve 

mobilisatie worden toegepast. Het gebruik van deze cyclo-ergometer bleek uit 

verschillende studies geïncludeerd in deze review veilig om te gebruiken bij 

geïmmobiliseerde gesedeerde patiënten. In een observationele studie die werd 

geïncludeerd in de review van Needham et al. (2009) beschreven de onderzoekers het 

gebruik van de cyclo-ergometer bij patiënten met continue veneuze hemofiltratie. Bij de 

22 patiënten, met continue veneuze hemofiltratie, die deelnamen aan deze 

observationele studie ontstonden er geen adverse events tijdens de mobilisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: De cyclo-ergometer (Dos Machado et al., 2017) 
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4.2.3 Neuromusculaire elektrische stimulatie (NMES) 

In de review van Needham et al. (2009) werd het gebruik van neuromusculaire 

elektrische stimulatie (NMES) beschreven. NMES als therapie voor vroegtijdige 

mobilisatie creëert passieve contracties ter hoogte van de skeletspieren. Deze contracties 

ontstaan door elektrische impulsen door middel van lage voltages. Deze elektrische 

impulsen komen aan bij het lichaam door het plaatsen van elektrodes op de huid van de 

patiënt ter hoogte van specifieke spiergroepen. Figuur 4 is een voorbeeld van NMES 

toegepast bij een patiënt (Needham et al., 2009, p.437). Het toepassen van deze 

therapie zorgt voor een verbeterde oxygenatie ter hoogte van de spieren door het 

verbeteren van de intramusculaire bloedflow.  

Het toepassen van NMES is op dit moment voornamelijk onderzocht bij niet kritiek zieke 

patiënten. In een meta-analyse binnen deze review waarbij 35 gerandomiseerde controle 

studies werden geïncludeerd met een totale populatie van N = 1345 kwamen de 

onderzoekers tot volgende vaststellingen. NMES bij niet kritiek zieke geïmmobiliseerde 

patiënten zorgt voor een verbetering van de spiersterkte ter hoogte van de quadriceps. 

Dit is te verklaren doordat atrofie van de spieren wordt vermeden door het behouden van 

eiwitsynthese. Als NMES niet zou worden toegepast bij de geïmmobiliseerde populatie die 

werd beschreven in deze meta-analyse zou de eiwitsynthese stoppen met spieratrofie tot 

gevolg (Needham et al., 2009). 

Verder wordt er binnen de review van Needham et al. (2009) 1 onderzoek besproken 

waarbij de populatie enkel bestond uit mechanisch geventileerde patiënten. Deze 

gerandomiseerde controle studie werd uitgevoerd bij 24 bed-gebonden patiënten. 

Gedurende 28 dagen kregen de patiënten ofwel enkel standaard passieve mobilisatie 

zonder NMES ofwel standaard passieve mobilisatie met tweemaal per dag 30 minuten 

NMES als therapie. De patiënten waarbij standaard mobilisatie werd uitgevoerd in 

combinatie met NMES hadden een significante (p = 0,02) verbetering in de spiersterkte. 

Daarnaast was er bij deze groep eveneens een significante (p = 0,001) vermindering van 

het aantal dagen tot het mobiliseren van de patiënt van bed naar zetel. Bij de patiënten 

waarbij geen NMES werd toegepast duurde het 14 dagen vooraleer mobilisatie van bed 

naar zetel plaatsvond in tegenstelling tot de 11 dagen bij de groep met NMES. Het 

gebruik van NMES bij kritiek zieke patiënten werd goed getolereerd bij bed-gebonden 

chronisch zieke patiënten. Ondanks dat er slechts 1 studie is besproken over het 

toepassen van deze therapie bij mechanisch geventileerde patiënten wordt deze therapie 

aanbevolen binnen de review van Needham et al. (2009) als bijkomende therapie bij 

kritiek zieke patiënten binnen een intensieve zorgen afdeling. Het gebruik van NMES kan 

vooral een belangrijke rol spelen bij het vroegtijdig mobiliseren van patiënten met 

sedatie.  
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4.2.4 Wisselhouding 

Niet alleen de cyclo-ergometer is een belangrijke vorm van passieve mobilisatie, 

wisselhouding is ook een vorm van passief mobiliseren. Deze vorm van mobiliseren kan 

bij patiënten met sedatie tevens ook worden toegepast. Wisselhouding duidt op het feit 

dat de patiënt om de twee uur op een andere zijde moet worden gedraaid om 

bijvoorbeeld decubitusletsels te voorkomen. Eenmaal de patiënt bij bewustzijn is maar 

nog steeds mechanisch geventileerd wordt moet de mate van mobilisatie worden 

opgehoogd. De bedoeling is dan over te gaan op oefeningen in bed met behulp van de 

kinesitherapeut of het gebruik van de eerder genoemde cyclo-ergometer (Castro-Avila et 

al., 2015). 

In een recent onderzoek (Hickmann et al., 2016) bleek dat er zo snel mogelijk wordt 

overgegaan tot het opzetten van patiënten in de zetel. Van de 88 mechanisch 

geventileerde patiënten geïncludeerd in het onderzoek werden 69 patiënten 

gemobiliseerd van bed naar zetel. Deze mobilisatie gebeurde passief aan de hand van 

een elektronische tillift. Voor het mobiliseren kregen de verpleegkundigen de hulp van de 

kinesitherapeuten. Teamwork is dan ook essentieel. Eenmaal de patiënt in de zetel zat 

werden er ook manuele oefeningen uitgevoerd bij de patiënt. Gemiddeld bleven de 

patiënten 2u30 tot 5u opzitten, daarna werden ze opnieuw naar bed gemobiliseerd. Uit 

de resultaten van deze prospectief observationele longitudinale studie van Hickmann et 

al. (2016) kwam voort dat het opzetten in de zetel niet geassocieerd is met een 

verhoogde mortaliteit en significant (p = 0,001) een beschermende factor is ter preventie 

van een verhoogde mortaliteit binnen een intensieve zorgen setting. 

4.2.5 Hulmiddelen voor het uitvoeren van laterale transfers 

Binnen het experimenteel onderzoek van Baptiste, Boda, Nelson, Lloyd, en Lee (2006) 

bespraken de onderzoekers het gebruik van verschillende hulpmiddelen voor het 

uitvoeren van laterale transfers. Onder een laterale transfer wordt het horizontaal 

verschuiven van een patiënt van het ene oppervlak naar het andere verstaan. In een 

intensieve zorgen setting gebeurt dit tijdens het geven van wisselhouding, bijvoorbeeld 

Figuur 4: Neuromusculaire elektrische stimulatie (Needham et al., 2009) 
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het verplaatsten van een patiënt van het bed naar de zetel en terug. Bij het uitvoeren 

van een laterale transfer bij een kritiek zieke patiënt, waarbij enkel passieve mobilisatie 

mogelijk is, wordt er meestal gebruik gemaakt van een steeklaken dat onder de patiënt 

ligt. Toch blijkt het gebruik van een steeklaken meer risico te geven op het ontstaan van 

letsels, bijvoorbeeld aan de rug, bij verpleegkundigen.  

Binnen deze experimentele studie werden 8 kritieke diensten geïncludeerd. Om de 2 

weken kregen de 8 afdelingen 1 van de 8 hulpmiddelen om te testen. Volgende 

hulmiddelen werden uitgeprobeerd: “AIRPAL®”, “The HoverMatt®”, “The Slipp®”, “The 

Flat Sheet Set®”, “The Resident Transfer Assist®”, “The Maxi Slide®” en de “Maxi 

Trans®”. Als 8ste hulpmiddel werd het eerder vermeldde steeklaken bedoeld. Figuur 5 

geeft een overzicht van de hulpmiddelen voor laterale transfers (Baptiste et al., 2006, 

p.176). De AIRPAL® en The HoverMatt® zijn lucht geassisteerde hulpmiddelen. Verder 

zijn er de The Flat Sheet® en The Maxi Slide®, dit zijn twee dezelfde soorten lakens over 

elkaar met daarover trekkrachtriemen. The Slipp® is een hulpmiddel dat gevuld is met 

een silicone laag. In tegenstelling tot alle andere hulpmiddelen is de Maxi Trans® het 

enige hulpmiddel waarbij een duwende kracht nodig is voor het uitvoeren van de laterale 

transfer. Alle andere, eerder vernoemde hulpmiddelen, hebben in gebruik nood aan een 

trekkende beweging.  

Het doel van het onderzoek was dat de verpleegkundigen elk hulpmiddel beoordeelden 

op de volgende aspecten: Comfort, gebruiksvriendelijkheid, reductie van letsels aan de 

rug, tijdsduur van de transfer, de veiligheid en de algemene prestatie van het 

hulpmiddel.  

In het totaal werden er tijdens de onderzoeksperiode van 10 maanden 179 transfers 

uitgevoerd waarbij 1 van de eerder vernoemde hulpmiddelen om de beurt werd gebruikt. 

Uit de resultaten blijkt dat de lucht geassisteerde hulpmiddelen met name de AIRPAL® 

en The HoverMatt® de algemene voorkeur kregen in gebruik. Deze lucht ondersteunende 

hulpmiddelen gebruiken een kussen van lucht onder een matras die wordt gecreëerd 

door lucht dat in de matras wordt gepompt. Vervolgens zal deze lucht ontsnappen via 

kleine gaatjes in de onderkant van de matras. Het ontwerp van deze lucht 

ondersteunende hulpmiddelen zal ervoor zorgen dat de wrijving bij het verplaatsen van 

bed naar zetel aanzienlijk verminderd. Op deze manier verloopt de laterale transfer met 

zeer weinig moeite. De AIRPAL® en HoverMatt® scoorden allebei op comfort, 

gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit, vermindering van letsels aan de rug en veiligheid 

significant (p < 0,05) beter dan de andere hulpmiddelen. Als derde beste volgde The 

Resident Transfer Assist®.  

Verder zijn het steeklaken en de Maxi Trans® het minst gebruiksvriendelijk. Uit het 

onderzoek vloeide voort dat deze laatste twee hulpmiddelen significant (p < 0,05) minder 

goed zijn op gebied van gebruiksvriendelijkheid en de algemene prestatie. De Maxi 

Trans® krijgt minder de voorkeur van de verpleegkundigen doordat dit werkt door 

middel van een duwende beweging. 
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Figuur 5: De hulpmiddelen voor laterale transfers. (A) The AIRPAL (B) The HoverMatt (C) The Slipp 
(D) The Flat Sheet Set (E) Het steeklaken (F) The Resident Transfer Assist (G) The Maxi Slide (H) 
The Maxi Trans (Baptiste et al., 2006) 
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5 Positieve effecten 

Preventief werken rondom Intensive Care Unit Aqcuired Weakness 

Leditschke, Green, Irvine, Bissett, en Mitchell (2012) toonden aan dat immobilisatie bij 

kritiek zieke patiënten een negatief effect heeft op het lichaam, men legt vooral de 

nadruk op het ontwikkelen van ICUAW. Eén van de belangrijke positieve effecten van 

vroegtijdig mobiliseren is preventief werken rond ICUAW. In een recente review van 

Hodgson, Capell, en Tipping (2018) werd beschreven dat patiënten een verminderde 

kans hebben op het ontwikkelen van ICUAW als men vroegtijdig gaat mobiliseren.  

Hermans en Van Den Berghe (2015) beschreven in een review de onderliggende 

fysiologische mechanismen die aan de basis liggen van het ontstaan van ICUAW. Deze 

omvatten zowel functionele als structurele veranderingen in de zenuwen en spieren van 

de patiënt. Deze veranderingen worden omschreven aan de hand van 2 afkortingen. 

Enerzijds wordt er gesproken van CIP (Critical Illness Polyneuropathy) dit is de 

omschrijving voor de specifieke veranderingen in de zenuwen. Anderzijds is er CIM 

(Critical Illness Myopathie) dat de veranderingen in de spieren weergeeft. Voor deze 

specialisatieproef is vooral CIM van belang. Immobilisatie is namelijk een belangrijke 

factor die kan leiden tot CIM. Naast ontstekingsprocessen in het lichaam en ondervoeding 

zorgt ook immobilisatie voor degeneratie van myosine. Degeneratie van myosine ligt aan 

de pathofysiologische basis van CIM. 

Klinische tekens van ICUAW zijn gekarakteriseerd door een verminderde spierkracht ter 

hoogte van de ledematen. Dit is meer uitgesproken ter hoogte van de proximale spieren. 

De aangezichtsspieren en ogen blijven meestal onaangetast. De patiënt zal bij een 

pijnprikkel ter hoogte van het nagelbed bijvoorbeeld minimaal terugtrekken maar wel 

grimassen. Wanneer er sprake is van ICUAW zijn de respiratoire spieren mee aangetast. 

Dit leidt tot een vertraagd weaningsproces, een probleem dat vaak op de voorgrond staat 

bij patiënten met ICUAW (Hermans & Van Den Berghe., 2015).  

Verder toonden Hermans en Van Den Berghe (2015) aan dat in de huidige richtlijnen 

“The Medical Research Council-score” wordt gebruikt voor het diagnosticeren van ICUAW. 

Voor al de 12 spiergroepen in het lichaam wordt deze score geëvalueerd en een score 

toegekend van 0-5. Een score van 0 wijst op geen contractie en bij een score van 5 is er 

een maximale contractie. Als na optelling van de 12 resultaten, het resultaat kleiner dan 

48 blijkt te zijn heeft de patiënt ICUAW. Een belangrijke limitatie van deze manier van 

diagnosticeren is dat de MRC-score niet kan worden gebruikt om een onderscheid te 

maken tussen CIP en CIM. Daarnaast kan het ook enkel worden gebruikt voor de 

evaluatie van ICUAW bij volledig coöperatieve patiënten. 

ICUAW is een frequent probleem. De incidentie van ICUAW bij kritiek zieke patiënten is 

67% (Hermans & Van Den Berghe., 2015) bij patiënten wie langer dan 10 dagen 

mechanisch worden geventileerd. ICUAW wordt geassocieerd met een verlengde duur 

van mechanische ventilatie, verlengd verblijf op intensieve zorgen en een verhoogde 

mortaliteit. 

Ter preventie van ICUAW zijn er meerdere interventies nodig. Voor dit eindwerk is het 

verkorten van de duur van de immobilisatie van de patiënt de meest belangrijke. Het 

precieze effect van vroegtijdig mobiliseren op ICUAW is nog niet duidelijk. Wel toonde de 

review van Hermans en Van Den Berghe (2015) aan dat de tijdspanne tot immobilisatie 
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kan worden beïnvloed door sedatieniveaus vlot af te bouwen tot een minimale 

hoeveelheid waarbij de patiënt comfortabel is. 

Fontela, Lisboa, Forgiarini-Júnior, en Friedman (2018) bevestigden in een prospectieve 

observationele multicenter studie dat vroegtijdige mobilisatie een gunstig effect heeft op 

het lichaam van een kritiek zieke patiënt. Er treedt minder atrofie van de spieren op, 

hierdoor heeft men minder kans op het ontwikkelen van een ICUAW. 

Vermindering van het aantal ligdagen  

In de review van Cameron et al. (2015) werd een vermindering van het aantal ligdagen 

in relatie gebracht tot het voorkomen van ICUAW. Bij 25% tot 100% (Cameron et al., 

2015) van de kritiek zieke patiënten binnen een intensieve zorgen afdeling komt ICUAW 

voor. Dit probleem, namelijk ICUAW, is een onafhankelijke voorspellende factor voor de 

duur van de mechanische ventilatie. Doordat ICUAW invloed heeft op de duur van de 

mechanische ventilatie zal het onrechtstreeks effect hebben op het aantal ligdagen op 

een intensieve zorgen afdeling. Verder beschreven Cameron et al. (2015) binnen de 

review de resultaten van een prospectieve cohortstudie. De populatie van deze 

prospectieve cohortstudie bedroeg 330 volwassen mechanisch geventileerde patiënten. 

Het toepassen van vroegtijdig mobiliseren zorgde voor het significant (p ≤ 0.001) 

verminderen van het aantal ligdagen. De patiënten wie passief vroegtijdig gemobiliseerd 

werden verbleven 5,5 dagen op een intensieve zorgen afdeling in tegenstelling tot 6,9 

dagen bij patiënten zonder toepassing van vroegtijdig mobiliseren. 

Verder werd in een gerandomiseerde studie van Winkelman et al. (2012) het effect van 

het gebruik van een mobilisatieprotocol op het aantal ligdagen op intensieve zorgen 

vergeleken met de standaard zorg. Uit het onderzoek bleek dat patiënten uit de 

interventiegroep, waarbij een mobilisatieprotocol werd gebruikt, 5 dagen minder lang op 

intensieve zorgen verbleven. Dit resultaat was significant (p = 0,03) en toont ook 

opnieuw het belang van het gebruik van een mobilisatieprotocol aan. Ook Miranda Rocha 

et al. (2017) beschreven in een review een significante vermindering van het aantal 

ligdagen (p < 0,0001). Meer bepaald een reductie van 3 dagen bij het toepassen van 

vroegtijdig mobiliseren. 

Spiersterkte 

Fontela et al. (2018) toonden aan in een prospectieve observationele studie dat het 

vroegtijdig mobiliseren van kritiek zieke patiënten een positief effect heeft op de functie 

van de spiervezels. Dit benadrukt het belang van vroegtijdige mobilisatie bij mechanisch 

geventileerde en gesedeerde patiënten. 

Verder beschreven Cameron et al. (2015) in een review de gevolgen van immobilisatie 

op de spiermassa bij kritiek zieke patiënten. Binnen de eerste 48 uur na opname op een 

intensieve zorgen afdeling start het verlies aan spiermassa. Tot 40% van de totale 

spiersterkte gaat verloren tijdens het immobiliseren van de patiënt gedurende de eerste 

week. Met een dagelijkse vermindering in spierkracht tussen de 1% en 5,5% is dit een 

zeer belangrijk nadeel van immobilisatie. Het voorkomen van immobilisatie door het 

vroegtijdig starten met passieve mobilisatie zal daarom een positieve invloed hebben op 

de spiersterkte.  
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Functionaliteit na ontslag  

Cameron et al. (2015) toonden aan dat vroegtijdig gemobiliseerde patiënten 24% 

(Cameron et al., 2015) meer zelfstandige functionaliteit bezitten als ze naar huis gaan in 

tegenstelling tot patiënten die niet vroegtijdig gemobiliseerd werden.  

Een andere studie uit de literatuur (Hodgson et al., 2018) toonde aan dat door 

vroegtijdige mobilisatie de functionaliteit stijgt bij 51% (Hodgson et al., 2018) van de 

patiënten van de interventiegroep versus 28% (Hodgson et al., 2018) in de 

controlegroep. Een 3de studie bevestigde een verhoogde functionaliteit na ontslag uit het 

ziekenhuis bij vroegtijdig gemobiliseerde patiënten (Jolley et al., 2014).  

Duur van mechanische ventilatie 

Jolley et al. (2014) stelden vast in een observationele studie dat vroegtijdig mobiliseren 

zorgt voor een verkorting van de duur van mechanische ventilatie en 21% (Jolley et al., 

2014) van de 91 deelnemende arts-assistenten was het eens dat de voordelen van 

vroegtijdig mobiliseren opwegen tegen de risico’s. Ook Schweickert et al. (2009) 

concludeerden aan de hand van een gerandomiseerde controlestudie dat de 

interventiegroep significant minder mechanische ventilatie nodig had in vergelijking met 

de controlegroep. 

Cameron et al. (2015) toonden ook aan dat de patiënten die vroegtijdig gemobiliseerd 

werden sneller van de mechanische ventilatie konden. Atrofie van het diafragma, een 

belangrijke ademhalingsspier, treed op ten gevolge van inactiviteit van het diafragma 

tijdens de mechanische positieve druk beademing. De ernst van de optredende atrofie is 

gerelateerd aan de duur van de mechanische ventilatie. In de review van Cameron et al. 

(2015) werd de duur van de mechanische ventilatie uitgedrukt in ventilator-vrije-dagen. 

Patiënten met vroegtijdige mobilisatie hadden significant (p = 0,05) meer ventilator-

vrije-dagen. De groep waarbij passieve mobilisatie werd toegepast had 23,5 ventilator-

vrije-dagen in vergelijking met patiënten zonder vroegtijdige mobilisatie die 21,1 

ventilator-vrije-dagen hadden. Ook Leditschke et al. (2012) beschreven dat door het 

toepassen van vroegtijdige mobilisatie bij kritiek zieke patiënten de ademhalingsspieren 

minder aangetast werden. Dit verbetert de respiratoire functie en resulteert in een 

vermindering van het aantal dagen dat de patiënt mechanische geventileerd wordt.  

Miranda Rocha et al. (2017) beschreven in een review eveneens een significante 

vermindering van het aantal dagen dat de patiënt mechanisch geventileerd werd (p = 

0,05) en concludeerden dat vroegtijdige mobilisatie ook gepaard gaat met een 

verbetering in het herstel naar de oorspronkelijke functionele activiteit. 

Overige positieve effecten 

De gerandomiseerde studie van Winkelman et al. (2012) toonde aan dat er binnen de 

controle –en interventie groep geen verschil was in het voorkomen van delirium. Toch 

konden niet alle patiënten beoordeeld worden op het al dan niet voorkomen van delirium 

omwille van een RASS-score van -3 of -4. De lage incidentie van delirium in beide 

groepen is indirect te linken aan het uitvoeren van mobilisatie of de combinatie van 

mobilisatie en gelimiteerde sedatie.   

In de gerandomiseerde studie van Schweickert et al. (2009) werd de duur van delirium 

gerelateerd aan het verblijf op intensieve zorgen onderzocht. In deze studie werd wel een 

significant verschil (p = 0,03) in het voorkomen van delirium aangetoond. Patiënten uit 
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de interventiegroep waarbij mobilisatie werd toegepast hadden slechts 2 dagen een 

delier in tegenstelling tot de controlegroep waarbij de patiënten 4 dagen een delier 

hadden. In de studies van Miranda Rocha et al. (2017); Jolley et al. (2014) bevestigden 

de onderzoekers dat de duur van een delier positief beïnvloed wordt door vroegtijdige 

passieve mobilisatie.  

Tot slot kunnen vroegtijdige mobilisatiestrategieën die geïntegreerd worden op een 

intensieve zorgen afdeling een preventief effect uitoefenen. Mobilisatiestrategieën zorgen 

voor een vermindering van polyneuropathie bij kritiek zieke patiënten en het verbetert de 

kwaliteit van leven na ontslag op een intensieve zorgen afdeling. Het effect van de 

strategieën is afhankelijk van het gebruikte protocol, hoe vaak er wordt gemobiliseerd, 

welke soort mobilisatie er wordt toegepast, hoe lang de mobilisatie duurt en de intensiteit 

van de mobilisatie (Fontela et al., 2018). 
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6 Beperkingen voor vroegtijdige mobilisatie 

In deze specialisatieproef zal er een onderscheid worden gemaakt tussen de 

verschillende beperkende factoren. Deze factoren zullen al dan niet invloed hebben op de 

beslissing om over te gaan tot vroegtijdig mobiliseren. Enerzijds worden beperkende 

factoren beschreven die patiëntafhankelijk zijn. Anderzijds worden er factoren besproken 

waar de patiënt geen invloed op heeft, namelijk structuurafhankelijke factoren.  

6.1 Patiëntafhankelijke factoren 

Cardiovasculair 

De cardiovasculaire criteria werden frequent aangehaald als reden om vroegtijdige 

mobilisatie niet toe te passen. Dit komt vermoedelijk doordat kritiek zieke patiënten vaak 

cardiovasculaire ondersteuning nodig hebben om een goede bloeddruk, cardiac output en 

cerebrale bloedflow te behouden. Hemodynamisch instabiele patiënten die hoge 

concentraties vasopressie toegediend krijgen worden frequenter niet gemobiliseerd 

volgens Da Conceição et al. (2017).  

Verder stelde recent onderzoek van Jolley et al. (2014) vast dat artsen op intensieve 

zorgen het niet eens zijn over het mobiliseren van patiënten met nood aan vasopressie. 

Niet alleen artsen gaven dit aan, ook verpleegkundigen bevestigden de onmogelijkheid 

van het opzetten van patiënten onder vasopressie. Opmerkelijk is dat 85% (Jolley et al., 

2014) van kinesitherapeuten echter concludeerden dat het mogelijk is om patiënten 

onder vasopressie te mobiliseren. 

Tot slot wees het onderzoek van Hickmann et al. (2016) ook hemodynamische 

instabiliteit aan als voornaamste beperking voor het toepassen van vroegtijdige 

mobilisatie. Met hemodynamisch instabiliteit wordt onder meer bedoeld dat de patiënt 

nog onder vasopressie staat (met name Noradrenaline®). Toch stond 57% (Hickmann et 

al., 2014) van de 69 mechanische geventileerde patiënten die werden gemobiliseerd nog 

onder Noradrenaline®. Tijdens en na de mobilisaties in dit onderzoek was er geen 

voorkomen van een adverse event. 

Respiratoir 

Bij de respiratoire criteria wordt besloten dat de saturatie een veilige en 

geïndividualiseerde parameter is om in de klinische praktijk te integreren bij mobilisatie. 

In 11 studies die werden geïncludeerd in de systematic review van Da Conceição et al. 

(2017) werd een minimale saturatie van 88% genoemd. Twee andere studies beschreven 

een saturatie van minimaal 90%. Een endotracheale tube is geen contra-indicatie. In 

tegendeel zelfs, verschillende onderzoeken hebben de voordelen van een vroegtijdige 

interventie bij geïntubeerde mechanisch geventileerde patiënten aangetoond, erop 

rekenend dat de endotracheale tube goed bevestigd is. Betreffende de instellingen van 

de beademingsmachine zeggen 14 studies een FiO2 > 0,6 en/ of een PEEP van ≤ 10 

cmH2O te hanteren terwijl twee andere studies een FiO2 > 0,6 en een PEEP van ≤ 10 

cmH2O voorschreven (Da Conceição et al., 2017). 

Het type kunstmatige luchtweg bleek ook invloed te hebben op de mate van mobilisatie. 

Er is namelijk een significant verschil in het aantal patiënten dat uit bed werd 

gemobiliseerd bij het vergelijken van niet-invasief geventileerde, tracheostomale en 

geïntubeerde patiënten. In de prospectieve observationele multicenter studie van Fontela 

et al. (2018) werden respectievelijk 8%, 39% en 53% (Fontela et al., 2018) van de 

patiënten met een endotracheale tube, tracheostomie en niet-invasieve beademing uit 
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hun bed gemobiliseerd. Een deel van de verklaring is dat patiënten met een 

tracheostomie of niet-invasieve beademing gemakkelijker gemobiliseerd kunnen worden 

aangezien dit minder complex is en er minder materiaal en personeel bij komt kijken. 

Ook wordt gedacht door het personeel op een intensieve zorgen afdeling dat een 

endotracheale tube gepaard gaat met meer luchtwegcomplicaties. Tijdens het onderzoek 

van Fontela et al. (2018) is echter maar één accidentele extubatie opgetreden. Een ander 

deel van de verklaring is dat patiënten die een endotracheale tube hebben over het 

algemeen in een kritiekere fase zitten en dus vaker hemodynamisch instabiel zijn en 

dieper gesedeerd moeten worden dan patiënten met een tracheostomie of niet-invasieve 

beademing. De hogere incidentie van cardiovasculaire instabiliteit en hogere sedatienood 

zorgt ervoor dat deze patiënten niet gemobiliseerd kunnen worden (Fontela et al., 2018). 

Dat kunstmatige ventilatie door middel van een endotracheale tube geen contra-indicatie 

mag zijn toonden ook Jolley et al. (2014) aan. In deze studie deden 91 arts-assistenten 

mee aan het onderzoek. Van deze groep gaf 94% (Jolley et al., 2014) aan toestemming 

te geven tot vroegtijdig mobiliseren en zelfs de ventilator instellingen aan te passen 

indien nodig om vroegtijdige mobilisatie te kunnen toepassen.  

In de studie van Hickmann et al. (2016) beschreven de onderzoekers specifieke 

beperkingen met betrekking tot het respiratoire stelsel die tevens hinderlijk zijn voor 

passieve mobilisatie. De belangrijkste problemen waren recente intubatie of extubatie, 

ventilatie met buikligging en het optreden van hypoxemie. Toch was het bij 78% 

(Hickmann et al., 2016), van de 69 patiënten die werden gemobiliseerd, een succes 

zonder bijkomstige problemen. Gemiddeld kregen deze patiënten een FiO2 van 0,47.  

Neurologisch 

Voor het bespreken van de neurologische beperkingen van vroegtijdig mobiliseren is het 

noodzakelijk kennis te hebben van de Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS). 

Binnen de intensieve zorgen afdelingen wordt er dagelijks gebruikt van sedativa. Het 

gevolg van een inadequaat sedatiebeleid kan leiden tot het accidenteel verwijderen van 

een invasieve endotracheale tube of een arteriële katheter. Maar een mogelijk gevolg is 

ook agressief gedrag van de patiënt naar de verpleegkundige toe. Daarom onderzocht 

Sessler et al. (2002) in een onderzoek de validiteit en betrouwbaarheid van de RASS als 

meetinstrument voor het sedatieniveau van de patiënt. Tot op heden is dit een 

meetinstrument dat artsen gebruiken om individueel sedatiedoelen te stellen bij elke 

patiënt. Op Figuur 6 ziet u de volledige RASS met de uitleg van verschillende 

sedatieniveaus (Sessler et al., 2002, p.2). 
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Op vlak van neurologische criteria is de ICP-waarde (Intra Cranial Pressure) een 

belangrijke parameter. In de systematic review van Da Conceição et al. (2017) 

concludeerden de onderzoekers dat een gestegen ICP-waarde in combinatie met diepe 

sedatie en neuromusculaire blokkers een contra-indicatie is voor vroegtijdige mobilisatie 

en het dagelijks onderbreken van de sedatie. Dagelijks stoppen van sedatie of de 

minimale dosis van sedatie geven is aangewezen om de meest betrouwbare meting te 

verkrijgen en de ernst van complicaties te minimaliseren. 

Hickmann et al. (2016) bespraken aan de hand van een prospectieve observationele 

studie dat met betrekking tot sedatie de huidige richtlijnen te volgen zijn. Dit wil zeggen 

een zo laag mogelijk niveau van sedatie met behoud van bewustzijn in combinatie met 

adequate analgesie. Binnen deze studie werd er gestreefd naar RASS binnen de -1 en 

+1. Dit wil zeggen dat de patiënt bij een score van -1 slaperig is, niet volledig alert maar 

wel wakker kan blijven voor 10 seconden en reageert op stemgeluiden. Bij een score van 

+1 zal de patiënt rusteloos zijn en niet slaperig maar de patiënt is wel niet agressief.  

In de studie van Leditschke et al. (2012) stelden de onderzoekers vast dat diepe sedatie, 

dit wil zeggen een score van -4 op de RASS, enkel mag worden geïnduceerd als er een 

specifieke medische indicatie voor is. Een mogelijke indicatie kan zijn intracraniële 

hypertensie ten gevolge van een Traumatic Brain Injury (TBI). Er wordt gestreefd naar 

kunstmatig geventileerde patiënten die alert en kalm zijn, gescoord aan de hand van de 

RASS. De pijn wordt gecontroleerd door analgesie toe te dienen, al dan niet continu. De 

toediening van sedativa vormde in deze studie geen beperking tot mobilisatie. 

Onderzoekers Jolley et al. (2014) bevestigden ook aan de hand van een onderzoek dat 

zowel voor artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten delirium en diepe sedatie 

(RASS = -4) een belangrijke barrière is. 

Ook Miranda Rocha et al. (2017) benadrukten dat er gestreefd moet worden naar een zo 

laag mogelijk niveau van sedatie of naar een niveau dat mobilisatie mogelijk maakt zodat 

Figuur 6: Richmond Agitation and Sedation Scale (RASS) (Sessler et al., 2002) 
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de positieve effecten kunnen bekomen worden. In de observationele studie kwam naar 

voor dat 63,5% (Miranda Rocha et al., 2017) van de patiënten niet gemobiliseerd werden 

ten gevolge van intubatie of een hoge dosis van sedatie. 

Femorale katheter 

Met de femorale katheter wordt zowel de arteriële als de veneuze katheter bedoeld tenzij 

specifiek anders vermeld.  

De aanwezigheid van een femorale katheter (arterieel en/ of veneus), die vroeger een 

contra-indicatie voor mobilisatie was, vormt nu niet langer een verhoogd risico (Da 

Conceição et al., 2017; Damluji et al., 2013).  

In een prospectieve longitudinale observationele studie onderzochten Damluji et al. 

(2013) specifiek de haalbaarheid en veiligheid van vroegtijdig mobiliseren van patiënten 

met een femorale katheter. Het onderzoek omvatte 1074 deelnemers waarvan 239 

patiënten met een femorale katheter. Vervolgens werden van deze 239 patiënten 101 

patiënten gemobiliseerd. Van de gemobiliseerde patiënten werd 67% (Damluji et al., 

2013) mechanisch geventileerd. In het totaal vonden er 253 interventies van vroegtijdig 

mobiliseren plaats gedurende 210 observatiedagen. Er werd specifiek geobserveerd naar 

problemen die zich mogelijks konden manifesteren namelijk: het niet meer functioneren 

van de katheter, een niet intentionele verwijdering van de katheter, een bloeding ter 

hoogte van de kathetersite en acute ischemie ter hoogte van het lidmaat. Tijdens de 253 

interventies ontstonden geen problemen gerelateerd aan de femorale katheter. Geen 

enkele van de fysieke activiteiten moesten vroegtijdig worden gestopt omwille van 

problemen met de femorale katheter.  

Binnen de studie van Leditschke et al. (2012) vormde de arteriële katheter in de arteria 

femoralis echter nog steeds een beperking tot mobilisatie.  

Overige beperkingen 

Fontela et al. (2018) kwamen in hun studie, die 140 patiënten omvatte, verschillende 

belemmeringen tegen waardoor mobilisatie niet mogelijk of beperkt mogelijk was. Buiten 

de meest voorkomende fysiologische factoren die hierboven vermeld werden, hebben  

volgende factoren een belemmerend effect op de mobilisatie: agitatie(10%), palliatieve 

zorgen (8%), de aanwezigheid van een endotracheale tube (4%), een verminderd 

bewustzijn (4%), intracraniële hypertensie (4%), paraplegie (3%), nierfunctie-

vervangende therapie (2%), intensieve beademing (2%), afwijkende 

ademhalingsfrequentie (1%), onstabiel wervelletsel (1%), bronchospasme (1%), pijn 

(1%), delirium (1%), aanwezigheid van drains (1%), hartinfarct op de dag van 

observatie (1%), obesitas (1%) (Fontela et al., 2018). 
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6.2 Structuurafhankelijke factoren 

Buiten de patiëntafhankelijke factoren zijn er, zoals eerder vermeld bij de inleiding van 

dit topic, ook factoren die de mobilisatie beïnvloeden en niet afhankelijk zijn van de 

patiënt. Hiermee wordt het gebruik van een protocol, de bestaffing per shift, de 

multidisciplinaire aanpak en de tijdsdruk bedoeld. Andere factoren zoals een tekort aan 

middelen leidt eveneens tot een beperking van mobilisatie (Da Conceição et al., 2017).  

Gebruik van protocol 

Fontela et al. (2018) toonden aan dat mobilisatie uit bed ongebruikelijk is, dat slechts 

60% (Fontela et al., 2018) van de patiënten werd gedraaid in bed en dat geen enkele 

geïntubeerde patiënt heeft gewandeld. Deze lage niveaus van mobilisatie kunnen deels 

verklaard worden door de organisatorische en structurele kenmerken. 

De professionals die betrokken worden bij de mobilisatie zijn de kinesitherapeut, de 

verpleegkundige en de arts. Deze professionals zouden een veilige behandeling moeten 

kunnen opstellen. Het uitvoeren van een specifiek vooropgestelde behandeling of 

protocol, zou ervoor moeten zorgen dat er meer vroegtijdige mobilisatie wordt 

uitgevoerd. Door het continu monitoren van de patiënt tijdens het mobiliseren zal de 

kritiek zieke patiënt mogelijks de potentiële voordelen van vroegtijdig mobiliseren 

kunnen ervaren. Om continu goede uitkomsten te bekomen is een multidisciplinair team, 

dat de vereiste kennis bezit en continu overlegt met elkaar, noodzakelijk (Da Conceição 

et al., 2017). 

Het onderzoek van Bakhru, McWilliams, Wiebe, Spuhler, en Schweickert (2016) toonde 

aan dat 48% (Bakhru et al., 2016) van de ondervraagde diensten specifieke aandacht 

besteed aan vroegtijdig mobiliseren. De intensieve zorgen afdelingen waar vroegtijdige 

mobilisatie wordt toegepast doen dit in 22% (Bakhru et al., 2016) van de 

patiëntencasussen aan de hand van een geschreven protocol. Ook Jolley et al. (2014) 

beschrijven dat 80% (Jolley et al., 2014) van de artsen het erover eens zijn dat 

vroegtijdig mobiliseren een automatisme moet worden. Het uitvoeren van de passieve 

mobilisatie gebeurt het beste aan de hand van een protocol, indien geen andere 

specifieke voorschriften van de arts.  

Protocol voor vroegtijdige mobilisatie 

De studie van Schujmann, Lunardi, en Fu (2018) is een studieprotocol voor een 

gerandomiseerde controle studie. Het doel van deze studie is een vergelijking te maken 

tussen de functionele status bij ontslag van patiënten die deelnamen aan een 

mobilisatieprotocol in vergelijking met patiënten met enkel standaard conventionele 

fysiotherapie. De gerandomiseerde studie bestaat uit een interventie– en controlegroep. 

Patiënten in de interventiegroep worden vroegtijdig gemobiliseerd aan de hand van een 

mobilisatieprotocol. De patiënten in de controlegroep nemen niet deel aan het 

mobilisatieprotocol en krijgen enkel standaard conventionele therapie. Conventionele 

therapie houdt passieve mobilisatie in, onder andere in de vorm van een laterale transfer 

van bed naar zetel. Bij deze therapie wordt er geen gebruik gemaakt van technische 

hulpmiddelen zoals de cyclo-ergometer en wordt de mobilisatie enkel uitgevoerd door de 

kinesitherapeut.  

Het mobilisatieprotocol dat wordt toegepast binnen de interventiegroep wordt gestart 

binnen de 48 uur na opname op de intensieve zorgen afdeling. Het programma voor 

vroegtijdige mobilisatie bestaat uit verschillende levels van mobiliseren. De levels zijn 
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gebaseerd in de mate van activiteit, intensiteit en type van mobilisatie. De toelating van 

de patiënt aan een bepaald level gebeurt aan de hand van 2 criteria. Enerzijds wordt de 

patiënt zijn bewustzijn beoordeeld en anderzijds de spiersterkte. Het bewustzijn wordt 

beoordeeld aan de hand van makkelijke bevelen zoals “leg je handen op je hoofd”, “kruis 

de benen” en “sluit de ogen”. De spiersterkte wordt beoordeeld aan de hand van de 

Medical Research Council-score (MRC-score). Als de patiënt voldoet aan deze criteria 

wordt hij toegelaten tot het programma. Eenmaal toegelaten tot het protocol is de 

volgende stap dat de patiënt wordt toegewezen aan een specifiek level. Niet responsieve 

patiënten worden toegewezen aan level 1. De patiënten wie commando’s kunnen 

uitvoeren en dus responsief zijn worden automatisch toegewezen aan minimum level 2. 

Om daarna te bepalen of ze worden toegewezen in level 2 – 3 – 4 of 5 wordt gekeken 

naar de spiersterke. De patiënten met een score van < 3 op de MRC-test starten in level 

2. De patiënten met een score > 3 starten in level 3. Het enige verschil tussen het eerste 

level en de andere 4 levels is de mogelijkheid tot het uitvoeren van bevelen.  Het verschil 

tussen level 2 en de overige 3 levels is het verschil in spiersterkte. Dagelijks worden de 

patiënten opnieuw geëvalueerd om te kijken of ze naar een hoger level kunnen gaan. Als 

de patiënt alle oefeningen van een specifiek level heeft uitgevoerd zal de patiënt naar het 

volgende level gaan.  

Zowel de patiënten van de interventie –en controlegroep worden gedurende de 

mobilisatie sessies worden gemonitord. Ze worden gemonitord op hemodynamisch –en 

respiratoire stabiliteit. Indien de ademhalingsfrequentie boven de 35 bpm gaat, de MAP 

>120 mmHg of lager dan 60 mmHg is en de hartfrequentie > 140 bpm of < 60 bpm is 

zal de therapie worden gestopt. 

Vervolgens zal er een korte omschrijving gegeven worden van de verschillende 

interventies per level. Op Figuur 7 (Schujmann et al., 2018, p.4) ziet u het omschreven 

mobilisatieprotocol binnen de studie van Schujmann et al. (2018). 

Level 1 

Tot dit level behoren niet responsieve patiënten. Tijdens dit level worden de patiënten 

passief gemobiliseerd door gebruik te maken van de cyclo-ergometer gedurende 15 

minuten. Het gebruik van de cyclo-ergometer is specifiek voor het mobiliseren van de 

onderste ledematen. Voor de hogere ledematen wordt gebruik gemaakt van passieve 

bewegingen. Dit houdt in het herhaaldelijk strekken en buigen van het lidmaat in 

combinatie met neuromusculaire elektrische stimulatie.  

Level 2 

De patiënten toegewezen aan level 2 zijn responsief en kunnen bevelen uitvoeren. Op de 

MRC-test scoren ze minder dan 3. De uitgevoerde passieve mobilisatie bij dit level is het 

geassisteerd uitvoeren van oefeningen voor de hogere lidmaten in een serie van 10 

herhalingen. Voor de onderste lidmaten wordt ook hier gebruik gemaakt van de cyclo-

ergometer gedurende 15 minuten. De quadriceps worden getraind door gebruik te maken 

van neuromusculaire elektrische stimulatie. Daarnaast wordt er bij deze groep patiënten 

ook actief gemobiliseerd in bed, zo wordt de patiënt bijvoorbeeld op de rand van het bed 

gezet.  

Level 3 

Tot level 3 behoren patiënten die responsief zijn en bevelen kunnen uitvoeren. Maar deze 

patiënten hebben ook een score van 3 of meer op de MRC-test. Tijdens level 3 worden 
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oefeningen uitgevoerd waarbij de spieren worden getraind door middel van gewichten. 

Onder andere de elleboog en de heup worden getraind door een weerstand van 0-5 

kilogram te geven. Verder wordt er gebruik gemaakt van de cyclo-ergometer maar 

tijdens level 3 zullen de patiënten actief fietsen met de cyclo-ergometer. Dit level zal dus 

niet worden toegepast binnen de patiënten van de populatie binnen deze 

specialisatieproef. De patiënt zal ook worden gemobiliseerd door te wandelen over een 

afstand van minder dan 20 meter met of zonder hulp. 

Level 4 

Patiënten worden geïncludeerd in level vier als ze responsief zijn en bevelen kunnen 

uitvoeren. De patiënten moeten verder ook >3 scoren op de MRC-test en level 3 van dit 

mobilisatieprotocol hebben voltooid. De oefeningen in dit level zijn hetzelfde als deze van 

level drie. Het enige verschil is dat de afstand die wordt afgelegd tijdens het actief 

wandelen groter dan 20 meter is. Ook zal er worden geoefend op het op en af wandelen 

van een trap. 

Level 5 

Level 5 wil zeggen dat de patiënten dezelfde inclusiecriteria hebben als in level 4. Ze 

moeten level 4 volledig hebben doorlopen en komen vervolgens in level 5 van het 

mobilisatieprotocol. De oefeningen zijn hetzelfde als tijdens level 4. Het verschil zit in het 

onafhankelijk gaan zitten op de rand van het bed en het wandelen van meer dan 20 

meter zonder hulp. Tot slot zal er tijdens dit level ook verder worden gewerkt aan het 

zelfstandig opwandelen van een trap. 

De onderzoeksperiode van deze studie van Schujmann et al. (2018) is nog niet 

afgelopen. Daardoor zal op dit moment niet kunnen worden besproken wat de resultaten 

van dit mobilisatieprotocol zijn. Wel is dit mobilisatieprotocol op basis van de 

wetenschappelijk literatuur gevonden in deze specialisatieproef een degelijk 

mobilisatieprotocol voor het uitvoeren van vroegtijdige mobilisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Mobilisatieprotocol (Schujmann et al., 2018) 
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Bestaffing 

De verhouding tussen de hoeveelheid verpleegkundigen en het aantal patiënten verschilt 

tussen verschillende landen. In de UK (United Kingdom) spreken ze van een 1/1 

verpleegkundige/ patiënt verhouding, in de US (United States) is dit meestal 1/2 en in 

Frankrijk is dit zelfs een verhouding van 1/3 of 1/4. Indien men de intensieve zorgen 

afdelingen waar de verhouding 1/1 of hoger is als referentie neemt, is er op diensten met 

een verhouding van 1 verpleegkundige voor 2 patiënten 41% (Bakhru et al., 2016) 

minder toepassing van vroegtijdige mobilisatie. Bij een verhouding van 1 

verpleegkundige voor 3 patiënten is er een verdere daling van vroegtijdig mobiliseren tot 

67% (Bakhru et al., 2016). De verpleegkundige/ patiënt verhouding heeft bijgevolg een 

grote invloed op het toepassen van vroegtijdige mobilisatie (Bakhru et al., 2016). 

Meerdere onderzoeken hebben het verband tussen slechtere uitkomsten van de patiënt 

en een zwaardere werkbelasting van de verpleegkundige aangetoond. Onder meer een 

meta-analyse van 90 onderzoeken die uitgevoerd werd door Bakhru et al. (2016) 

bevestigde deze vaststelling. Deze meta-analyse toonde aan dat een hogere 

verpleegkundige bestaffing geassocieerd is met een lagere mortaliteit, een kortere 

verblijfsduur op intensieve zorgen, een verminderd risico op een pneumonie, een 

verlaagde incidentie van ongeplande extubatie, minder respiratoir falen en minder kans 

op een cardiaal arrest. Verder werd aangetoond dat een dagelijkse zorgplanning en een 

lagere verhouding tussen verpleegkundige en patiënt beide resulteren in een lagere 

mortaliteit. Analyses tonen een verband aan tussen het uitvoeren van vroegtijdige 

mobilisatie en de verhouding tussen de hoeveelheid verpleegkundigen en het aantal 

patiënten. Men zou verwachten dat in Frankrijk de meeste verpleegkundigen vinden dat 

er een personeelstekort is omdat daar, zoals eerder gezegd, de verpleegkundige/ patiënt 

verhouding 1/3 of 1/4 is maar dit is niet het geval. Dit kan erop wijzen dat 

verpleegkundigen in een afzonderlijke onderzoeksomgeving niet in staat zijn om de 

waargenomen normen als belemmeringen voor succesvolle implementatie te zien. Dat de 

verpleegkundigen in Frankrijk andere taken hebben in vergelijking met de intensieve 

zorgen afdeling in andere landen zal eveneens invloed hebben (Bakhru et al., 2016).   

Naast Bakhru et al. (2016) stelden de onderzoekers Jolley et al. (2014) vast dat artsen 

een gebrek aan stafleden zien als beperking van vroegtijdig mobiliseren. 

Verpleegkundigen bevestigen de vaststelling van de artsen dat een tekort aan personeel 

leidt tot minder mobilisatie. Met een tekort aan personeel zal het toepassen van 

vroegtijdige mobilisatie de reeds aanwezige werkdruk verhogen. Daarnaast neemt de 

schrik voor het oplopen van onder andere letsel aan de rug bij zichzelf toe. 

Verder beschreef het onderzoek van Hickmann et al. (2016) specifiek een 

personeelstekort als beperking in het weekend. Maar ook een gebrek aan 

kinesitherapeuten om de verpleegkundigen te ondersteunen bij het mobiliseren tijdens 

de weekdagen. Uit recent onderzoek van Hickmann et al. (2016) bleek de ideale 

verhouding 1 kinesitherapeut per 7 patiënten. Kinesitherapeuten zijn noodzakelijk om 

maximale mobilisatie te bereiken binnen een intensieve zorgen afdeling. Een andere, 

Canadese studie, toonde eveneens aan dat een verhoging van het aantal 

kinesitherapeuten van 1 naar 3 tijdens het weekend de frequentie van het mobiliseren 

doet verhogen (Miranda Rocha et al., 2017). 
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Multidisciplinair 

Andere factoren die ook een invloed uitoefenen op de toepassing van vroegtijdige 

mobilisatie zijn de aanwezigheid van een kinesitherapeut en de multidisciplinaire 

bespreking. Dat stelt Bakhru et al. (2016) vast in een meta-analyse. Onder 

multidisciplinair wordt begrepen de artsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen. 

Daarnaast maakt ook het land waar de intensieve zorgen afdeling gelegen is een verschil. 

Vroegtijdige mobilisatie scoort op vlak van implementatie het laagst in vergelijking met 

de sedatie, weaning en de dagelijkse ronde waarbij elke patiënt besproken wordt. 

Onderzoek over de toepassing van vroegtijdig mobiliseren is nog beperkt. Het 

implementeren van een nieuw idee binnen een ziekenhuis vergt tijd. Medewerkers 

moeten zich namelijk aanpassen aan nieuwe gewoontes. 

Binnen kritieke afdelingen waar er gemotiveerd personeel werkt en de medewerkers 

openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, is de kans dat er aan vroegtijdige mobilisatie kan 

gewerkt worden 2,4 keer groter. Naast motivatie is het ook belangrijk dat de 

kinesitherapeut of verpleegkundige specifiek tijd heeft gekregen om de patiënten te 

mobiliseren. Een gemotiveerde medewerker is een grote meerwaarde op vlak van 

mobilisatie (Bakhru et al., 2016). 

Het overwinnen van de culturele barrières hangt af van de erkenning van het belang van 

vroegtijdige mobilisatie door alle professionals. Indien er een cultuur heerst die voor 

vroegtijdige mobilisatie is, zijn er tot 3 keer meer mechanisch geventileerde patiënten die 

in staat zijn te wandelen (Miranda Rocha et al., 2017). 

Korte multidisciplinaire besprekingen en het stellen van patiëntgerichte dagelijkse doelen 

zijn geassocieerd met frequentere toepassing van mobilisatie. Verder is goede 

communicatie essentieel voor vroegtijdige mobilisatie. Een multidisciplinair beleid is 

nodig voor het beheer van sedatie, delirium, procedures en de veiligheidscriteria voor de 

dagelijkse implementatie van vroegtijdige mobilisatie. Een studie binnen de meta-analyse 

van Bakhru et al. (2016) toonde aan dat het voorzien van dagelijkse multidisciplinaire 

besprekingen leidt tot een lagere mortaliteit. Daarnaast is het mede van belang dat een 

multidisciplinair team zich focust op de toepassing van mobilisatie en dit zien als deel van 

de zorgplanning. 

Niet alleen de meta-analyse van Bakhru et al. (2016) beschreef het belang van een 

goede multidisciplinaire aanpak. Ook Hickmann et al. (2016) stelden vast dat het 

noodzakelijk is om tijdens de ronde in de ochtend, het onderwerp vroegtijdig mobiliseren 

aan bod te laten komen. Tijdens het onderwerp, vroegtijdig mobiliseren, moet per 

patiënt gekeken worden of er beperkingen zijn die de mobilisatie verhinderen. Op deze 

manier wordt er overlopen of de patiënt hemodynamisch, respiratoir en neurologisch 

veilig kan worden gemobiliseerd. 

Tijdsdruk 

Jolley et al. (2014) concludeerden dat de tijd noodzakelijk voor vroegtijdig mobiliseren 

tussen de 16-45 minuten ligt. Verder bleek uit de ondervraging van verpleegkundigen 

dat het gebrek aan tijd op het werk een belangrijke beperking vormt tot mobilisatie. 

Daarnaast zijn 47% (Jolley et al., 2014) van de verpleegkundigen het erover eens dat 

vroegtijdig mobiliseren leidt tot verlengde werkdagen en vertraging van de dagelijkse 

zorgplanning. 
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Gebrek aan middelen 

In de studie van Bakhru et al. (2016) vond het multidisciplinair team dat een gebrek aan 

materiaal, een tekort aan bestaffing en tegenstrijdige prioriteiten, beperkingen waren om 

de patiënt te mobiliseren. Van de kinesitherapeuten die werkten op een dienst met een 

mobilisatieprotocol vond 75% (Bakhru et al., 2016) dat er een tekort was aan financiële 

middelen. Verder gaf 75% (Bakhru et al., 2016) aan dat er niet genoeg materiaal was en 

66% (Bakhru et al., 2016) zei dat er een tekort was aan kinesitherapeuten. 

Verpleegkundigen op een dienst met een mobilisatieprotocol vonden in 36% (Bakhru et 

al., 2016) van de situaties dat er een tekort was aan financiële middelen, in een andere 

36% (Bakhru et al., 2016) van de situaties was er niet genoeg materiaal, en 43% 

(Bakhru et al., 2016) vond dat er een tekort was aan kinesitherapeuten. 

Op diensten zonder protocol, waar mobilisatie werd toegepast, vond 66% (Bakhru et al., 

2016) van de kinesitherapeuten dat er een tekort was aan kinesitherapeuten. Van de 

verpleegkundigen op een dienst zonder geschreven protocol vond 53% (Bakhru et al., 

2016) dat er tegenstrijdige prioriteiten waren. Verder gaf 79% (Bakhru et al., 2016) van 

de verpleegkundigen aan zich vooral zorgen te maken over het comfort van de patiënt. 

Op een dienst waar geen mobilisatie wordt toegepast stelden de verpleegkundigen vast 

dat het niet toepassen van mobilisatie vooral lag aan het gewicht van de patiënt (65%), 

de patiëntenveiligheid (70%) en het comfort van de patiënt (51%) (Bakhru et al., 2016). 
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6.3 Adverse events 

Ondanks de eerder vernoemde beperkingen tot vroegtijdig mobiliseren blijkt vroegtijdig 

passief mobiliseren een veilige handeling te zijn.  

Indien de patiënt niet voldoet aan de vooropgestelde criteria en toch gemobiliseerd wordt 

kunnen er adverse events optreden. Dit ten gevolge van de mogelijke beperkingen. 

Adverse events zoals auto-extubatie, desaturatie, hypotensie, tachycardie, discomfort 

enzovoort zijn complicaties ten gevolge van vroegtijdige mobilisatie die voorkomen 

hadden kunnen worden. Da Conceição et al. (2017) beschreven in een systematic review 

dat de frequentie van adverse events binnen de geïncludeerde studies 4% (Da Conceição 

et al., 2017) of lager was. Adverse events waren meestal geassocieerd met 

hemodynamisch of respiratoire complicaties en eventuele problemen met invasieve 

lijnen. Deze publicatie wees verder uit dat adverse events de verblijfsduur in het 

ziekenhuis niet verhogen. 

In de studie van Hickmann et al. (2016) deed er zich bij slechts 10 interventies van alle 

passieve mobilisaties een adverse event voor. Dit representeert 0,8% (Hickmann et al., 

2016) van het totaal aantal mobilisaties. Bij twee patiënten trad hypotensie op onder een 

lage dosis vasopressie, in twee andere interventies ontstond hypertensie. Verder stond 

tachycardie op de voorgrond in 3 andere situaties. Een andere patiënt werd kortademig 

tijdens het opzitten en werd gediagnosticeerd met een longembool. Andere problemen 

waren het loskomen van wondnaden. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen dat 

al deze activiteiten reversibel waren en geen impact hadden op de verdere klinische 

outcome. Vroegtijdige mobilisatie kon niet worden geassocieerd met een verhoogde 

mortaliteit en het blijkt zelfs een protectieve factor te zijn.  

De gerandomiseerde controle studie van Winkelman et al. (2012) onderzocht de 

veiligheid van vroegtijdig mobiliseren. Uit de resultaten bleek dat in de controlegroep 

tijdens de 40 uitgevoerde mobilisaties slechts 1 adverse event voorkwam. Dit hield het 

accidenteel verwijderen van de arteriële katheter in. In de interventiegroep hadden de 

onderzoekers te maken met het optreden van respiratoire problemen. In het totaal 

werden er 143 mobilisatiesessies gehouden gedurende de observatieperiode. Specifiek 

waren deze respiratoire problemen tachypneu (tot > 35 ademhalingen per minuut) en 

desaturatie tot 90% gedurende de mobilisatie. Het verhogen van de FiO2 tijdens de 

mobilisatie kan respiratoire problemen voorkomen bij een patiënt met weinig respiratoire 

reserve. Verder ontstonden in beide groepen geen negatieve effecten met betrekking tot 

hypertensie, hypotensie of aritmieën. 

Binnen de gerandomiseerde studie van Schweickert et al. (2009) werden in het totaal 

498 sessies van vroegtijdig mobiliseren uitgevoerd. Er gebeurde slechts 1 belangrijk 

adverse event, dit had betrekking tot de respiratoire functie. Namelijk het optreden van 

desaturatie tot minder dan 80%. Daarnaast werden 19 sessies, wat gelijk is aan 4% 

(Schweikert et al., 2009), vroegtijdig gestopt. De noodzaak van het vroegtijdig 

beëindigen ontstond ten gevolge van instabiliteit, meestal door asynchrone ademhaling 

van de patiënt met de beademingsmachine. 

Tijdens de prospectieve studie van Leditschke et al. (2012) ontstonden er 2 adverse 

events binnen een totaal van 176 interventies met betrekking tot mobiliseren. Deze 

waren gerelateerd aan hypotensie. De lage incidentie van adverse events in deze studie 

stemt overeen met andere evidence-based literatuur, waarin geen adverse events 

werden gerapporteerd of slechts minder dan 1% (Leditschke et al., 2012). Ondanks deze 
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vaststellingen zijn de onderzoekers binnen het onderzoek van Leditschke et al. (2012) 

nog steeds verbaasd dat niet binnen elke intensieve zorgen afdeling patiënten met 

kunstmatige ventilatie worden gemobiliseerd. Deze vaststelling ondanks de lage risico’s 

en positieve effecten van vroegtijdig mobiliseren (Schweikert et al., 2009). 

Ook bleek in de systematic review van Miranda Rocha et al. (2017) dat de overtuiging 

van artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten ongegrond is mits de mobilisatie 

uitgevoerd wordt door ervaren getrainde professionals. De overtuiging van deze leden 

van het multidisciplinair team luidde dat mobilisatie gepaard gaat met adverse events 

zoals het verlies van endotracheale tubes, invasieve lijnen enzovoort.   
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7 Praktijkgedeelte 

7.1 Vragenlijst 

Opzet van de vragenlijst 

In de literatuurstudie werden reeds de positieve effecten en het belang van vroegtijdige 

mobilisatie besproken. Deze vragenlijst werd opgesteld met als doel een idee te krijgen 

over de toepassing van vroegtijdige mobilisatie in het werkveld. Meer bepaald de 

toepassing van passieve mobilisatie van mechanisch geventileerde patiënten op een 

intensieve zorgen afdeling binnen ziekenhuizen in Vlaanderen en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Er werd bevraagd naar de eventueel gebruikte richtlijnen en de 

manier waarop de passieve mobilisatie werd uitgevoerd. Verder werd ook de rol die de 

verpleegkundige speelt bij het implementeren van mobilisatie worden bevraagd.  

De vragenlijsten werden anoniem verdeeld aan verpleegkundigen tewerkgesteld binnen 

een intensieve zorgen afdeling. In het totaal werd er van 7 verpleegkundigen een 

respons verkregen. Drie van de verpleegkundigen waren te werk gesteld in het 

Ziekenhuis Oost-Limburg, afdeling intensieve zorgen 1. Eén verpleegkundige was 

werkzaam in de Sint-Jan Kliniek te Brussel, afdeling intensieve zorgen. De andere drie 

verpleegkundigen werken in het Universitair Ziekenhuis te Leuven, waarvan twee werken 

op afdeling E516 en 1 op de afdeling E514.  

In bijlage 4 vindt u een blanco versie van de vragenlijst.  

Gegevens uit de vragenlijsten  

Twee van de 7 bevraagde verpleegkundigen gaf aan dat enkel de kinesitherapeuten zich 

bezighouden met het concept mobiliseren. De overig bevraagde verpleegkundigen gaven 

aan dat zowel de kinesitherapeuten als de verpleegkundigen betrokken zijn bij de 

vroegtijdige passieve mobilisatie van de mechanisch geventileerde patiënten. Zowel op 

medisch voorschrift van een arts als op eigen initiatief voeren verpleegkundigen 

vroegtijdige mobilisatie uit.  

Het merendeel van de bevraagde verpleegkundigen gaf aan dat men start met het 

implementeren van mobiliseren in de zorg vanaf dat de patiënt aankomt en stabiel is op 

de afdeling. Toch gaf 1 verpleegkundige aan dat er reeds bij instabiele patiënten 

vroegtijdig passief gemobiliseerd wordt door middel van manuele oefeningen door de 

kinesitherapeut.  Eén verpleegkundige gaf aan dat men pas start met mobiliseren 24 uur 

postoperatief. De reden dat het merendeel van de bevraagde verpleegkundigen toch 

kiest voor het onmiddellijk starten met passieve mobilisatie (mits stabiel) bij aankomst 

op de afdeling is omdat dit een positief effect heeft op de ademhaling. Wanneer de 

patiënt stabiel is wordt de mate van passieve mobilisatie verhoogd door gebruik van de 

cyclo-ergometer door de kinesitherapeut. 

Een van de vragen die in de vragenlijst verwerkt werd luidde; hoe frequent wordt er 

gemobiliseerd op de afdeling? Verpleegkundigen gaven een zeer gevarieerd antwoord op 

deze vraag.  Uit de antwoorden blijkt dat het afhankelijk is van de zorgzwaarte die dag, 

het soort mobilisatie, het uur van de shift, welke shift en de aanwezigheid van 

kinesitherapeuten op de afdeling. Gemiddeld wordt er 2 keer per shift gemobiliseerd. Het 

is niet duidelijk of dit enkel wordt uitgevoerd door de kinesitherapeuten of 

verpleegkundigen individueel en of er een onderscheid wordt gemaakt tussen passieve of 

actieve mobilisatie. De hulpmiddelen die het vaakst worden gebruikt voor passieve 

mobilisatie zijn de cyclo-ergometer, draagdoeken en de tillift voor een passieve transfer 



  41 

 

naar de zetel. In het Ziekenhuis Oost-Limburg maakt men frequent gebruik van de Sara-

Combilizer®. Deze werd uitgebreid besproken in de literatuurstudie.  

De contra-indicaties voor vroegtijdige mobilisatie die in de literatuurstudie werden 

aangehaald komen overeen met de contra-indicaties de welke de verpleegkundigen 

beschreven in deze vragenlijst. Verpleegkundigen voeren geen mobilisatie uit wanneer de 

patiënt (hemodynamisch) instabiel is en wanneer de patiënt instabiele fracturen heeft. 

Drie verpleegkundigen bespraken specifiek prone position (builigging) en ECMO als 

contra-indicaties voor vroegtijdige mobilisatie. Eén van de respondenten beschreef dat 

binnen de 24 uur na het plaatsen van een tracheacanule ook een reden is om niet 

vroegtijdig te gaan mobiliseren.  

Het merendeel van de verpleegkundigen gaf aan op de hoogte te zijn van de positieve 

effecten van vroegtijdige mobilisatie. Er moet wel mee rekening gehouden worden dat er 

niet bevraagd is welke positieve effecten ze kennen. Drie verpleegkundigen stellen vast 

dat ze niet op de hoogte zijn van de positieve effecten maar wel interesse hebben om 

meer bij te leren over het belang van vroegtijdige mobilisatie.  

Op de vraag die werd gesteld over hoe de implementatie van vroegtijdige mobilisatie in 

de toekomst kan worden verbeterd gaven de verpleegkundigen uiteenlopende 

antwoorden. Enkele verpleegkundigen gaven aan dat er nood is aan meer sensibilisatie 

van de verpleegkundige om meer vroegtijdige mobilisatie toe te passen. Verder 

concludeerden de respondenten dat een jaarlijkse bijscholing of oefendag omtrent het 

vroegtijdig mobiliseren door verpleegkundigen nuttig zou zijn. Er wordt ook vastgesteld 

door 1 verpleegkundige dat er eventueel in de basisopleiding verpleegkunde meer 

aandacht mag besteed worden aan vroegtijdige mobilisatie van patiënten die verblijven 

op een intensieve zorgen afdeling. Ruimte voor een standaardprotocol over verschillende 

afdelingen in een ziekenhuis zou volgens de verpleegkundigen het toepassen van 

vroegtijdig mobiliseren positief beïnvloeden. Uit de antwoorden van de vragenlijst blijkt 

dat er maar 1 ziekenhuis is dat een protocol of richtlijnen gebruikt. Betere samenwerking 

tussen de kinesitherapeuten en verpleegkundigen met betrekking tot vroegtijdig 

mobiliseren van de patiënten zou ook een werkpunt zijn volgens 2 respondenten.  

7.2 Screeningstool UZ Leuven 

Als aanvulling op het praktijkgedeelte werd een kinesitherapeut van het UZ Leuven 

Campus Gasthuisberg geïnterviewd. Een overzicht van de gestelde vragen tijdens het 

gesprek vindt u in bijlage 5. Het doel van dit interview was meer uitleg te krijgen over de 

wijze waarop patiënten worden gescreend binnen het UZ Leuven voor het al dan niet 

toepassen van vroegtijdige mobilisatie.  

Binnen het UZ Leuven Campus Gasthuisberg maken de kinesitherapeuten gebruik van 

een screeningstool, deze is gebaseerd op het ‘START TO MOVE-protocol’. Deze 

screeningstool wordt enkel gebruikt door de kinesitherapeuten werkzaam binnen een 

intensieve zorgen afdeling.  

De patiënten wie in aanmerking komen voor de screening verblijven reeds 2 dagen op 

een intensieve zorgen afdeling. Verder wordt er verwacht dat de patiënten een verblijf 

van 5 of meer dagen zullen hebben op één van de intensieve zorgen afdelingen. Er wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen mechanisch geventileerde patiënten of spontaan 

ademende patiënten. Eenmaal de kinesitherapeuten de patiënten wie in aanmerking 

komen voor het START TO MOVE-protocol hebben aangewezen volgt de screening. De 
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screeningstool bestaat uit een klinisch onderzoek en de specifieke mobilisatie therapieën. 

In bijlage 6 is de screeningstool toegevoegd met op de achterzijde de uitgevoerde testen.  

Basis beoordeling  

Om te beginnen wordt er steeds een klinisch onderzoek uitgevoerd, hierbij starten de 

kinesitherapeuten met een basis beoordeling. Tijdens de basis beoordeling worden vitale 

waarden gecontroleerd. Er wordt gesproken van een instabiele patiënt indien: 

- MAP (Mean Arterial Pressure) < 60 mmHg of 

- FiO2> 60% of  

- PaO2/FiO2 < 200 of  

- Ademhalingsfrequentie > 30 bpm of 

- Neurologische instabiel of 

- Acute chirurgie of 

- Centrale temperatuur > 40 °C 

Indien de observatieparameters van de patiënt overeenkomen met 1 van bovenstaande 

waarden komt de patiënt niet in aanmerking tot vroegtijdige mobilisatie en behoort hij of 

zij tot level 0. Falen op de basis beoordeling wil zeggen dat mobiliseren op dit moment 

individueel niet veilig is. Indien een patiënt is toegewezen aan level 0 en daardoor niet 

vroegtijdig gemobiliseerd wordt, zal de volgende dag een herevaluatie plaatsvinden. De 

screening door de kinesitherapeuten herhaalt zich totdat vroegtijdige mobilisatie mogelijk 

is. Ondanks dat de kinesitherapeuten bij patiënten in level 0 geen therapie uitvoeren is 

het wel belangrijk om steeds om de 2 uur wisselhouding te geven.  

Bij de basis beoordeling wordt er niets gezegd over Noradrenaline®. Dit wil zeggen dat 

de toediening van Noradrenaline® geen beperking vormt voor vroegtijdige mobilisatie. 

Niet tegenstaande dat de MAP van de patiënt wel > 60 mmHg moet zijn. 

Beoordeling van het bewustzijn 

Indien de basis beoordeling geen probleem vormt kan de patiënt verder worden 

gescreend aan de hand van de screeningstool.  De beoordeling van het bewustzijn en de 

mate waarin de patiënt adequaat is volgt na de basis beoordeling. Voor de controle van 

het bewustzijn vraagt men aan de patiënt om 5 verschillende opdrachten uit te voeren, 

elke opdracht dat goed wordt uitgevoerd staat voor 1 punt. De patiënt kan bijgevolg een 

minimum score van 0 en een maximum van 5 behalen. De opdrachten gaan als volgt: 

- “Open en sluit uw ogen” 

- “Kijk mij aan in de ogen” 

- “Open uw mond en steek uw tong uit”  

- “Knik met uw hoofd” 

- “Ik tel tot 5 en dan trekt u uw wenkbrauwen naar boven”  

Level 1 

Met een score van 0 tot 3, dit wil zeggen het uitvoeren van geen of maximum 3 

opdrachten behoort de patiënt tot level 0, 1 of 2. Patiënten wie voldoen aan de basis 

beoordeling en een wisselend bewustzijnsniveau hebben met een score van 0 tot 3 

behoren daarom tot level 1 of 2. Het specifiek verschil tussen level 1 en 2 is dat bij level 

1 het niet toegestaan is patiënten passief te mobiliseren naar de stoel door een 

neurologische, acuut chirurgische of traumatische conditie. Als therapie voeren de 

kinesitherapeuten bij deze patiënten van level 1 naast wisselhouding ook passief fietsen 



  43 

 

met de armen en benen uit door middel van de cyclo-ergometer. Er wordt niet alleen 

gebruik gemaakt van de cyclo-ergometer maar ook van NMES (Neuromusculaire 

Elektrische Stimulatie). De kinesitherapeut gaf tijdens het interview wel aan dat het 

gebruik van NMES niet zorgt voor verbetering van de spiersterkte maar het leidt wel tot 

een remming van de spieratrofie. Binnen het UZ Leuven Campus Gasthuisberg maken de 

kinesitherapeuten weinig gebruik van NMES. Dit wordt vooral gebruikt bij patiënten met 

ECMO (Extra Corporele Membraan Oxygenatie) die langdurig nauwelijks kunnen worden 

gemobiliseerd. NMES is bij deze patiënten een goede therapie voor het afremmen van 

spieratrofie.   

Level 2 

Bij level 2 zijn de voorwaarden hetzelfde als bij level 1, het enige verschil met level 1 is 

dat er wel passieve mobilisatie naar de zetel mag worden uitgevoerd. Maar er mag geen 

actieve mobilisatie worden uitgevoerd dit ten gevolge van eerder vernoemde condities 

zoals acute chirurgie. De passieve mobilisatie van bed naar zetel voeren de 

kinesitherapeuten uit door gebruik te maken van een tillift of andere hulpmiddelen zoals 

een steeklaken en een slide. Eenmaal de passieve transfer naar de zetel is uitgevoerd 

kan de patiënt fietsen met de armen of benen door middel van de cyclo-ergometer 

uitvoeren vanuit de stoel. Tijdens level 2 wordt het gebruik van de cyclo-ergometer als 

therapie aangevuld door weerstand training van de armen en de benen door de 

kinesitherapeuten.  

Daarnaast blijkt uit de beoordeling van het bewustzijn dat het kan zijn dat de patiënt nog 

gesedeerd is omwille van een endotracheale tube voor mechanische ventilatie en toch 

gemobiliseerd wordt. Een patiënt kan zoals eerder vermeld een score van 1 behalen op 

de beoordeling van het bewustzijn en behoren tot level 1 of 2. Een score van 1 wil 

zeggen dat de patiënt maar 1 opdracht heeft kunnen uitvoeren, dit is meestal ten 

gevolge van een lager bewustzijnsniveau. Sedatie als therapie vormt met andere 

woorden geen contra-indicatie voor passieve mobilisatie binnen deze screening. 

Level 3 

Naast level 0, 1 en 2 blijven level 3, 4 en 5 over. Voor deze specialisatieproef is level 3 

het laatste belangrijke level om te bespreken. Level 4 en 5 zullen niet worden besproken, 

binnen deze laatste 2 levels wordt namelijk vroegtijdig actief gemobiliseerd. De 

patiëntenpopulatie van deze specialisatieproef wordt enkel passief gemobiliseerd.  

Tot level 3 behoren patiënten wie slagen op de basis beoordeling en 4 of 5 opdrachten 

correct uitvoeren bij de controle van het bewustzijn. Bij deze patiënten is er geen 

beperking tot een transfer van bed naar zetel door de eerder genoemde specifieke 

condities binnen level 1 of 2. Wel wordt tijdens het klinisch onderzoek voor de screening 

tot level 3 “The Medical Research Council-score’’ bijkomstig uitgevoerd. De patiënten 

moeten op de MRC-test een score van 36 of meer behalen. De werking van de MRC-test 

werd in deze specialisatieproef al eerder besproken op basis van wetenschappelijke 

literatuur.  

Vervolgens wordt naast de MRC-test ook nog de Berg Balance Score (BBS) uitgevoerd bij 

level 3. De kinesitherapeut stelde echter vast dat de beoordeling van de BBS enkel bij 

level 4 en 5 van belang is. De BBS is namelijk de belangrijkste score om een onderscheid 

te maken tussen patiënten wie behoren tot level 4 of 5.  
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De patiënten wie na screening behoren tot level 3 worden passief gemobiliseerd. Het 

grote verschil met level 2 is dat deze patiënten niet enkel passieve transfers uitvoeren 

naar de zetel maar ook voor het eerst zullen rechtstaan met hulp van 2 of meer 

personen. Overige therapieën welke de kinesitherapeuten uitvoeren zijn bijna 

overeenkomstig met deze van level 1 en 2, enkel het fietsen met de armen en benen 

door middel van de cyclo-ergometer zal bij level 3 actief gebeuren. Door deze actieve 

therapie zal het uiteindelijk toch niet mogelijk zijn dat de patiëntenpopulatie van deze 

specialisatieproef wordt toegewezen aan level 3. 

Toepassing vroegtijdig mobiliseren 

Het toepassen van vroegtijdig mobiliseren binnen de intensieve zorgen afdelingen van 

het UZ Leuven staat al goed op punt maar er is zeker nog verbetering mogelijk. 

Verbetering is bijvoorbeeld nog mogelijk bij het mobiliseren van patiënten met CVVH 

(Continue Veno Veneuze Hemofiltratie) en ECMO. Verder is er een duidelijke verbetering 

van het toepassen van vroegtijdige mobilisatie in vergelijking met 20 jaar geleden maar 

toch zijn verpleegkundigen soms nog terughoudend. Schrik om een patiënt te 

mobiliseren is er bijvoorbeeld nog indien de patiënt meerdere thoraxdrainage systemen 

heeft of nog geïntubeerd is en mechanisch geventileerd wordt. Een andere belangrijke 

beperking uit de praktijk die invloed heeft op het toepassen van vroegtijdig mobiliseren is 

een personeelstekort. Vooral bij een transfer van een patiënt van zetel naar bed zijn 

vaak meerdere handen nodig. Soms, bij drukke shiften en bijvoorbeeld feestdagen, is er 

minder personeel daardoor zijn bepaalde transfers dan niet mogelijk door een 

personeelstekort. Het personeelstekort als beperking werd ook besproken in deze 

specialisatieproef en is op basis van wetenschappelijk onderzoek een bewezen beperking. 

Verder kon de kinesitherapeut geen andere beperkingen bedenken.  

Deze screeningstool is een goede basis om te bepalen welke patiënten gemobiliseerd 

kunnen worden en welke individuele therapie op maat wordt toegepast. Toch is dit een 

manier van screenen waar in uitzonderlijke situaties kan van worden afgeweken.  Zo 

werd bijvoorbeeld een patiënt wie reeds enkele dagen op Optiflow® stond met een FiO2 

van 65% en volgens de screening faalt op de basisbeoordeling toch vroegtijdig 

gemobiliseerd. Deze patiënt kon zonder problemen gebruik maken van de cyclo-

ergometer. Deze situatie is een niet alleenstaand voorbeeld van een uitzondering op de 

regel. De afwijking worden uiteraard enkel uitgevoerd indien de kinesitherapeut de 

patiënt al enkele dagen kent en het vroegtijdig mobiliseren veilig kan verlopen.  

Tot slot wordt elke therapie met betrekking tot vroegtijdige mobilisatie onderbroken bij 

het optreden van adverse events. 
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8 Discussie 

Het begrip “mobilisatie” werd gedefinieerd door Cameron et al. (2015) als voldoende 

fysieke activiteit om acute fysiologische effecten uit te lokken. Het begrip “vroegtijdig” is 

niet gedefinieerd aangezien hier in de literatuur geen consensus over is volgens Bakhru 

et al. (2016). Als gevolg hiervan beschrijft Bakhru et al. (2016) dat de respondenten van 

hun enquête mogelijks ook andere mobilisaties dan vroegtijdige mobilisatie bedoelden. 

Toch spreekt Cameron et al. (2015) van vroegtijdig mobiliseren wanneer de mobilisatie 

start tussen dag 2 en dag 5 na opname op een intensieve zorgen afdeling. Deze 

onderzoekers gaven wel aan dat het optimale tijdstip om vroegtijdige mobilisatie te 

starten nog evidence-based gedefinieerd worden.  

Verschillende contra-indicaties voor vroegtijdige mobilisatie zijn slechts relatief en missen 

de kosten-voordelenevaluatie van de therapie. Hickmann et al. (2016) gebruikten slechts 

5 contra-indicaties - acuut myocardiaal infarct, actieve bloeding, verhoogde intracraniale 

druk met instabiliteit, instabiele bekkenfracturen - om te kijken of mobilisatie in de 

eerste 24 uur van het verblijf mogelijk was. Slechts 0,8% (Miranda Rocha et al., 2017) 

van de mobilisaties is moeten gestopt worden, voornamelijk als gevolg van reversibele 

hypotensie of aritmie. Deze lage incidentie van “adverse events” in combinatie met het 

feit dat er slechts 5 contra-indicaties gebruikt werden wijst erop dat screeningscriteria te 

uitgebreid worden opgesteld en mobilisatie veilig is. Vroegtijdige mobilisatie is dus 

mogelijk bij kritiek zieke patiënten, ongeacht de behoefte aan mechanische beademing, 

hoge FiO2, vasopressie of nierfunctievervangende therapie (Miranda Rocha et al., 2017). 

Da Conceição et al. (2017) en Miranda Rocha et al. (2017) beschreven beiden echter een 

uitgebreidere lijst van contra-indicaties op basis van hun systematic reviews. Da 

Conceição et al. (2017) deed dit op basis van de criteria die op dit moment al in de 

praktijk worden toegepast. Er werd opgemerkt dat deze criteria tussen de verschillende 

soorten intensieve zorgen diensten verschillen en er dus geen consensus is welke criteria 

zouden moeten gebruikt worden om een minimaal risico bij de mobilisatie te bekomen. 

In de systematic review van Da Conceição et al. (2017) stelden 14 studies een FiO2 van 

< 0,6 en/ of een PEEP van < 10 cm H2O op als criteria tegenover 2 studies die een FiO2 

van < 0,6 en een PEEP van < 10 cm H2O voorschreven. Hoewel alle studies binnen de 

systematic review van Da Conceição et al. (2017) een FiO2 van < 0,6 opstelden als 

screeningscriteria, concludeerden de onderzoekers in de studie van Hickmann et al. 

(2016) dat mobiliseren met een FiO2 van > 0,6 niet meer “adverse events” gaf. Eveneens 

een belangrijke vaststelling van Da Conceição et al. (2017) is dat het optreden van 

“adverse events” de hospitaalkosten en de verblijfsduur in het ziekenhuis niet vergroten. 

Het type kunstmatige luchtweg blijkt ook van invloed op de mate van mobilisatie. Er is 

namelijk een significant verschil in het aantal patiënten dat uit bed werd gemobiliseerd 

bij het vergelijken van niet-invasief geventileerde, tracheostomale en geïntubeerde 

patiënten. Dat geïntubeerde patiënten over het algemeen in een kritiekere fase zitten 

speelt hier vermoedelijk een rol in. Hoe kritieker de toestand is hoe moelijker de 

mobilisatie beschouwd wordt. Deels wordt deze kritieke toestand verklaard door de 

ervaren immobiliteit waardoor er een vicieuze cirkel van immobiliteit ontstaat. Zodra de 

toestand van de patiënt het toelaat, ook al is de patiënt zeer zwak, moet deze 

gemobiliseerd worden om die vicieuze cirkel te doorbreken (Fontela et al., 2018). 

Recente onderzoeken van Jolley et al. (2014); Cameron et al. (2015); Miranda Rocha et 

al. (2017) beschreven een vermindering van het aantal dagen dat de patiënt mechanisch 
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geventileerd werd bij het toepassen van vroegtijdige mobilisatie. Het onderzoek van 

Burtin et al. (2009) stelde echter vast dat er geen stijging is van het aantal ventilator 

vrije dagen bij het toepassen van vroegtijdige passieve mobilisatie in de vorm van het 

gebruik van de cyclo-ergometer. De studies van Winkelman et al. (2012); Schweickert et 

al. (2009) zijn het eens met de gerandomiseerde studie van Burtin et al. (2009) dat er 

geen significante vermindering is van het aantal ventilator-vrije-dagen. 

Eén van de neurologische criteria die Da Conceição et al. (2017) opstelde is de evaluatie 

van het bewustzijnsniveau. Da Conceição et al. (2017) stelde vast dat binnen de 

verschillende studies die ze bestudeerden de evaluatie van het bewustzijnsniveau niet op 

een objectieve manier, namelijk met een schaal, gebeurde. 

Van bed naar zetel transfers zijn haalbaar in het merendeel van de populatie op de ICU. 

Een uitgebreide aanpak binnen een team zorgt voor de mogelijkheid tot vroegtijdig 

mobiliseren. Dit zelfs bij patiënten met vasopressie, mechanische ventilatie of 

nierfunctievervangende therapie. Ondanks dat er steeds meer bewijs is over de veiligheid 

en voordelen van vroegtijdig mobiliseren blijft het nog steeds een interventie die niet 

standaard wordt ingepland binnen het zorgtraject (Hickmann et al., 2016). In 

tegenstelling tot Da Conceição et al. (2017) is het volgens de onderzoekers van 

Hickmann et al. (2016) niet mogelijk om theoretische contra-indicaties met betrekking 

tot de hoeveelheid FiO2 of de dosis vasopressie. Indien de patiënt hemodynamisch stabiel 

is met de supportieve therapie mag vroegtijdige mobilisatie niet worden uitgesteld. 

Daarnaast is het van belang om gebruik te maken van goede samenwerking en 

geschreven protocollen (Hickmann et al., 2016). The Sara Combilizer® kan worden 

gebruikt voor het verplaatsen van een patiënt van bed naar de zetel. Toch is er verder 

onderzoek nodig over het gebruik van de Sara Combilizer® als hulpmiddel (McWilliams et 

al., 2017). 

Een andere manier van vroegtijdig passief mobiliseren binnen deze specialisatieproef is 

NMES (Neuromusculaire Elektrische Stimulatie). Het toepassen van deze therapie tijdens 

het uitvoeren van passieve oefeningen met de ledematen is een goede manier voor het 

verbeteren van de spiersterkte en een verbetering van de functionaliteit van patiënten op 

een intensieve zorgen afdeling beschreven Needham et al. (2009). Een belangrijke 

limitatie van deze studie is dat er slechts 1 onderzoek werd uitgevoerd over het 

toepassen van NMES bij mechanisch geventileerde patiënten. Verder onderzoek naar het 

toepassen van deze therapie bij kritiek zieke patiënten binnen een intensieve zorgen 

afdeling is noodzakelijk.  

Voor het passief verplaatsen van de patiënt van het ene oppervlak naar het andere 

beschreef de studie van Baptiste et al. (2006) dat het gebruik van lucht geassisteerde 

hulpmiddelen de voorkeur hebben. Deze hulpmiddelen zorgen voor een vlotte 

verplaatsing en verminderen de kans op letsels aan de rug. Doordat het gebruik van een 

lucht geassisteerd hulpmiddel het verplaatsen eenvoudiger maakt moet er worden 

opgelet dat de duwende kracht niet te groot is. Te veel kracht zou ertoe kunnen leiden 

dat de patiënt voorbij het oppervlak schuift en op de grond valt.  

In tegenstelling tot Hickmann et al. (2016) en Castro-Avila (2015) stelden de 

onderzoekers in de prospectief observationele studie van Fontela et al. (2018) vast dat 

mobiliseren van mechanisch geventileerde patiënten uit bed ongebruikelijk is. Ondanks 

dat patiënten niet uit bed werden gemobiliseerd werd 60% (Hickmann et al., 2016) van 

de patiënten wel in bed gedraaid. Met andere woorden werd wisselhouding gegeven als 

passieve mobilisatie.  
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Onderzoekers observeerden dat er tegenstrijdigheid is binnen de verschillende 

onderzoeken. Hoewel het ene onderzoek zegt dat mobiliseren met mechanische ventilatie 

niet veilig is zegt een ander onderzoek echter dat mobilisatie veilig en haalbaar is en dat 

mobilisatie geen hematoom, bloeding of dislocatie van katheters veroorzaakt terwijl 

voordelen bewezen zijn en mobilisatie dus aan te raden is (Da Conceição et al., 2017). 

Hoewel binnen een intensieve zorgen afdeling nog niet regelmatig een protocol tot 

vroegtijdig mobiliseren wordt toegepast stelde het onderzoek van Leditschke et al. 

(2012) vast dat om het even welk model gebruikt wordt mobilisatie mogelijk moet zijn. 

Door het identificeren van mogelijke beperkingen tot mobilisatie, een multidisciplinaire 

aanpak en een actieve planning moet vroegtijdig mobiliseren mogelijk zijn bij bijna elke 

patiënt. Daarnaast benadrukten ook Schujmann et al. (2018) het belang van het gebruik 

van een protocol. Voor het weanen van de patiënt van de mechanische ventilatie of 

sedatiebeleid zijn er reeds goede protocollen ontwikkeld, publicaties rond het effect 

mobilisatieprotocols zijn echter zeldzaam. Door het ontbreken van een 

mobilisatieprotocol is de mate van mobilisaties zeer afhankelijk van de denkwijze van een 

intensieve zorgen afdeling. De verschillende manieren van denken omtrent de positieve 

effecten van vroegtijdig mobiliseren vormen bijgevolg een beperking. Meer onderzoek 

naar het gebruik van een protocol voor vroegtijdige passieve mobilisatie is noodzakelijk 

voor het integreren van een adequaat mobilisatiebeleid binnen alle intensieve zorgen 

afdelingen. 

Ondanks de studies van Cameron et al. (2015); Winkelman et al. (2009) vaststelden dat 

het aantal ligdagen verminderd op intensieve zorgen door het toepassen van vroegtijdige 

mobilisatie. Stelden Schweickert et al. 2009 vast dat er geen significant (p = 0,08) 

verschil was in de verblijfduur op intensieve zorgen tussen de controle –en interventie 

groep. Belangrijk is om aan te stippen dat Schweickert et al. (2009) de enige publicatie 

binnen deze specialisatieproef is die beschreef dat er geen vermindering was van het 

aantal ligdagen op een intensieve zorgen afdeling door vroegtijdige mobilisatie. De 

onderzoekers Schweickert et al. (2009) beschreven als limitatie van het onderzoek dan 

ook dat de resultaten van deze publicatie niet kunnen worden toegepast op alle 

mechanisch geventileerde patiënten doordat er binnen de studie een kleine populatie 

deelnam.  

Met betrekking tot de hemodynamiek weerlegde de studie van Winkelman et al. (2012) 

de beperking van het mobiliseren van patiënten met vasopressie die beschreven werd 

door Jolley et al. (2014). Binnen de studie van Winkelman et al. (2012) werden namelijk 

2 patiënten onder lage dosis Noradrenaline® gemobiliseerd zonder het optreden van 

negatieve effecten. Er is verder tijdens de mobilisatie geen nood aan het verhogen van 

de vasopressie door het uitblijven van hypertensie of hypotensie. Belangrijke limitatie 

van de studie van Winkelman et al. (2012) is dat dit onderzoek werd uitgevoerd binnen 1 

ziekenhuis en de populatie (N = 75) klein is.  

De incidentie van “adverse events” zoals hemodynamische instabiliteit of desaturatie 

tijdens de mobilisatie is zeer laag. Fontela et al. (2018) die de studie gefocust hebben op 

het registreren van beperkingen om te kunnen mobiliseren zegt dat de bevindingen het 

gevolg kunnen zijn van ontbrekende gegevens in de medische dossiers van de patiënt 

aangezien de “bijna-incidenten” zelden geregistreerd worden en het onderzoek 

gebaseerd is op de dossiers en niet op directe observatie. Zwakte, cardiovasculaire 

instabiliteit en sedatie werden geïdentificeerd als de belangrijkste beperkingen voor 

mobilisatie uit bed, hoewel sommige beperkingen beïnvloedbaar zijn en er belangrijke 
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positieve effecten zijn om te mobiliseren. Verder kan het ook zijn dat enkel de intensieve 

zorgen afdelingen die geïnteresseerd zijn in vroegtijdige mobilisatie hebben deelgenomen 

aangezien deelname vrijwillig is en de staat waar het onderzoek is uitgevoerd staat 

aangeschreven als een van de staten met de hoogste ontwikkelingsindexen in heel 

Brazilië. De studie omvatte slechts 11 intensieve zorgen afdelingen wat resulteert in een 

kleine steekproefomvang (Fontela et al., 2018).  

Damluji et al. (2013) voerden specifiek een onderzoek uit om te evalueren of de femorale 

katheter een contra-indicatie is voor vroegtijdige mobilisatie. De conclusie was dat er 

geen enkele mobilisatie moest onderbroken worden omwille van een probleem met de 

femorale katheter, een femorale katheter vormt met andere woorden geen contra-

indicatie voor vroegtijdige mobilisatie. Binnen de studie van Leditschke et al. (2012) 

vormde de arteriële katheter in de arteria femoralis echter nog steeds een beperking tot 

mobilisatie. De auteurs specifiëren in de studie niet waarom deze katheter een beperking 

vorm. Da Conceição et al. (2017) sluit zich in een systematic review aan bij Damluji et al. 

(2013). Deze publicaties zijn het niet eens met Leditschke et al. (2012). 

De bestaffing van de afdeling speelt een cruciale rol in welke mate er vroegtijdig 

gemobiliseerd wordt. Bakhru et al. toonden met hun meta-analyse aan dat een hogere 

verpleegkundige bestaffing geassocieerd is met een lagere mortaliteit en een korter 

verblijf op intensieve zorgen en een lagere incidentie van complicaties. Er is een 

significant verband tussen het aantal patiënten dat aan een verpleegkundige is 

toegewezen en het uitvoeren van vroegtijdige mobilisatie. Hoe meer patiënten per 

verpleegkundige hoe lager de uitvoering van vroegtijdige mobilisatie. Er kan dus 

verondersteld worden dat in Frankrijk, waar er 3 of 4 patiënten per verpleegkundige zijn, 

de verpleegkundige minder tijd heeft voor mobilisatie. In Frankrijk kan deze redenering 

echter niet voortgezet worden omdat de taakverdeling niet te vergelijken valt met deze 

van andere landen. Zo worden de verpleegkundigen ondersteund door “assistenten” 

(Bakhru et al., 2016). 

Tot slot stelt Hermans en Van Den Berghe (2015) vast dat na de meest kritieke fase van 

een patiënt het optreden van ICUAW geassocieerd is met belangrijke fysiologische 

beperkingen voor patiënten na een verblijf op intensieve zorgen. Zo zal er een 

verminderde levenskwaliteit zijn en stijgt de mortaliteit van de overlevenden na 1 jaar. 

Deze twee belangrijke bevinden benadrukken het belang van verder onderzoek naar de 

preventie van ICUAW. 
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Conclusie 

Uit de resultaten van de literatuurstudie kan geconcludeerd worden dat de exacte 

definitie van vroegtijdig mobiliseren nog niet evidence-based kan worden bevestigd. Wel 

wordt aangeraden zo snel mogelijk te starten met het vroegtijdig mobiliseren van 

patiënten op een intensieve zorgen afdeling. Vroegtijdig mobiliseren gaat namelijk 

gepaard met tal van positieve effecten, blijkt uit deze literatuurstudie. De belangrijkste 

positieve effecten zijn deze waar ook de onderzoeksvraag van deze specialisatieproef zich 

op focust. Vroegtijdige passieve mobilisatie bij post operatief mechanisch geventileerde 

patiënten zorgt voor een vermindering van het aantal ligdagen op een intensieve zorgen 

afdeling en zorgt indirect voor een daling van de mortaliteit. Deze daling van de 

mortaliteit vloeit voort uit een vermindering van het aantal mechanische geventileerde 

dagen en een verbetering van de functionaliteit bij het verlaten van het ziekenhuis.  

Voor de uitvoering van deze vroegtijdige passieve mobilisatie wordt het best gebruik 

gemaakt van een cyclo-ergometer, Sara Combilizer®, NMES therapie en/ of een 

hulpmiddel voor het uitvoeren van een laterale transfer bij het geven van wisselhouding. 

Naast het gebruik van deze hulpmiddelen is een goede communicatie tussen de 

verpleegkundige en de kinesitherapeut noodzakelijk. De aanwezigheid van een 

kinesitherapeut staat in verband met een verhoging van de mate van mobilisatie per 

patiënt. Daarnaast blijkt uit de resultaten van zowel de wetenschappelijke literatuur als 

de vragenlijst binnen het praktijkgedeelte dat er nog te weinig wordt gebruik gemaakt 

van neergeschreven richtlijnen in de vorm van een protocol. De invoering van dergelijk 

protocol kan leiden tot een verbetering van het uitvoeren van vroegtijdige (passieve) 

mobilisatie binnen een intensieve zorgen afdeling. Binnen zo’n protocol is het nodig de 

contra-indicaties voor het uitvoeren van vroegtijdige passieve mobilisatie vast te leggen. 

Zo zijn vaak vernoemde contra-indicaties als femorale katheters, vasopressie therapie, 

sedatie en niet te vergeten mechanische ventilatie door middel van een invasieve 

beademingsmethode achterhaalt. Het merendeel van de literatuur weerlegt de stelling 

dat eerder vernoemde contra-indicaties mogen leiden tot het niet vroegtijdig mobiliseren 

van een patiënt. Dit werd weerlegt door de lage incidentie van adverse events tijdens het 

mobiliseren van patiënten met eerder vernoemde “contra-indicaties”. Wel is het 

belangrijk dat de verpleegkundige er zeker van is dat zijn of haar patiënt stabiel is en 

wordt elke patiënt het best gescreend aan de hand van een screeningstool voor de 

eigenlijke mobilisatie plaatsvindt.  

Tot slot kan het belang van vroegtijdig mobiliseren niet sterk genoeg benadrukt worden. 

Door een goede manier van screenen kan een patiënt veilig worden gemobiliseerd. De 

nadelen van vroegtijdig mobiliseren wegen niet op tegen de voordelen. Een goede 

sensibilisatie van het multidisciplinair team omtrent vroegtijdig mobiliseren is nodig om 

het toepassen van vroegtijdige passieve mobilisatie bij post operatief mechanisch 

geventileerde patiënten door middel van een invasieve beademingsmethode te 

verbeteren.  
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Literatuurtabel 

Studie Design Populatie N Interventie Outcome 

Bakhru, R. 

N., 

McWilliams, 

D. J., 

Wiebe, D. 

J., Spuhler, 

V. J., & 

Schweickert

, W. D. 

(2016). 

Telephone 

Survey 

Verpleegkun

digen en 

kinesitherap

euten die 

werkzaam 

zijn op een 

intensieve 

zorgen 

afdeling. 

N = 951 Er werd onderzoek 

gedaan naar de 

gestandaardiseerde 

werkwijzen om 

organisatorische 

kenmerken die 

vroegtijdige mobilisatie 

beïnvloeden te evalueren. 

1. De studie heeft de haalbaarheid en 

veiligheid van vroegtijdige mobilisatie 

aangetoond. 

2. Verbeterde functionele uitkomst bij 

ontslag uit het ziekenhuis, kortere duur 

van de mechanische ventilatie, kortere 

verblijfsduur op intensieve zorgen en 

in het ziekenhuis. Verder ook een 

kortere duur van delier t.g.v. 

vroegtijdige mobilisatie. 

3. Binnen 48% van de ondervraagde 

diensten werd intensief aandacht 

besteed aan vroegtijdig mobiliseren. 

De intensieve zorgen afdelingen waar 

dit wordt toegepast doen dit in 22% 

aan de hand van een geschreven 

protocol. 

4. De verhouding tussen de hoeveelheid 

verpleegkundigen en het aantal 

patiënten verschilt erg tussen 

verschillende landen.  

5. Meerdere onderzoeken hebben het 

verband tussen slechtere uitkomsten 

van de patiënt en een zwaardere 

werkbelasting van de verpleegkundige 

aangetoond. Onder meer een meta-

analyse van 90 onderzoeken bevestigt 
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dit. Deze meta-analyse toonde aan dat 

een hogere verpleegkundige bestaffing 

geassocieerd is met een lagere 

mortaliteit en kortere verblijfsduur op 

intensieve zorgen. Een verminderd 

risico op pneumonie die in het 

ziekenhuis opgelopen is, een verlaagde 

incidentie van ongeplande extubatie, 

respiratoir falen en hartstilstand. In 

een andere studie werd aangetoond 

dat een dagelijkse zorgplanning en een 

lagere verhouding tussen 

verpleegkundige en patiënt resulteren 

in een lagere mortaliteit.  

6. Een nieuwe, bewezen, interventie 

implementeren binnen het ziekenhuis 

kost tijd. 

7. Teamcommunicatie is essentieel voor 

vroegtijdige mobilisatie en de twee 

voorgaande kenmerken. Een 

multidisciplinaire communicatie is 

nodig voor het beheer van sedatie, 

delirium, procedures en de 

veiligheidscriteria voor de dagelijkse 

implementatie vroegtijdige mobilisatie. 

Onderzoek toont dat dagelijkse 

multidisciplinaire besprekingen leiden 

tot een lagere mortaliteit. 

8. Leden van het multidisciplinair team 

vinden dat onder andere een gebrek 

aan materiaal, een tekort in bestaffing 
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en tegenstrijdige prioriteiten 

beperkingen zijn om de patiënt te 

mobiliseren. Van de kinesitherapeuten 

die werken op een dienst met een 

mobilisatieprotocol vindt 75% dat er 

een tekort is aan financiële middelen, 

zegt 75% dat er niet genoeg materiaal 

is en geeft 66% aan dat er een tekort 

is aan kinesitherapeuten. Op diensten 

zonder protocol waar ook mobilisatie 

wordt toegepast vindt 66% van de 

kinesitherapeuten dat er een tekort is 

aan kinesitherapeuten, ook vindt 79% 

van de kinesitherapeuten dat er 

tegenstrijdige prioriteiten zijn. 

9. Verpleegkundigen op een dienst met 

een mobilisatieprotocol vinden dat er 

in 36% van de gevallen een tekort is 

aan financiële middelen, in 36% er niet 

genoeg materiaal is en 43% vindt dat 

er een tekort is aan kinesitherapeuten. 

Drieënvijftig percent van de 

verpleegkundigen op een dienst zonder 

geschreven protocol vindt dat er 

tegenstrijdige prioriteiten zijn. 

1. Op een dienst waar geen mobilisatie 

wordt toegepast geven 

verpleegkundigen aan dat het niet 

toepassen van mobilisatie vooral ligt 

aan het gewicht van de patiënt (65%), 

de patiëntenveiligheid (70%) en het 



 
55 

comfort van de patiënt (51%). 

Baptiste, A., 

Boda, S. V., 

Nelson, A. 

L., Lloyd, J. 

D., & Lee, 

W. E. 

(2006). 

Experimental 

design 

Onderzoek 

bij 

verpleegkun

digen 

werkzaam op 

een kritieke 

dienst. De 

verpleegkun

digen 

hadden de 

laatste 3 

maanden 

geen 

rugklachten 

en werkten 

voltijds.  

N = 77 

verpleegkun

digen 

N = 184 

laterale 

transfers 

Het doel van dit 

onderzoek was een 

klinische evaluatie te 

maken over de prestatie 

van verschillende 

hulpmiddelen bij het 

uitvoeren van laterale 

transfers. Deze 

verschillende 

hulpmiddelen worden 

gebruikt in vergelijking 

met het traditionele 

steeklaken binnen de 

verschillende kritieke 

afdelingen. 

2. Het gebruik van verschillende 

hulpmiddelen voor het uitvoeren van 

laterale transfers wordt besproken in 

deze studie. Onder een laterale 

transfer wordt het horizontaal 

verschuiven van een patiënt van het 

ene oppervlak naar het andere 

verstaan. In een intensieve zorgen 

setting gebeurt dit tijdens het geven 

van wisselhouding, bijvoorbeeld het 

verplaatsen van een patiënt van het 

bed naar de zetel en terug.   

3. Bij het uitvoeren van een laterale 

transfer bij een kritiek zieke patiënt, 

waarbij enkel passieve mobilisatie 

mogelijk is, wordt er meestal gebruik 

gemaakt van een steeklaken dat onder 

de patiënt ligt. Toch blijkt het gebruik 

van een steeklaken meer risico te 

geven op het ontstaan van letsels aan 

de rug bij verpleegkundigen.  

4. Binnen het experimenteel onderzoek 

werden 8 kritieke diensten 

geïncludeerd. Om de 2 weken kregen 

de 8 afdelingen 1 van de 8 

hulpmiddelen om uit te proberen.  

5. Volgende hulmiddelen werden 

uitgeprobeerd: “AIRPAL ®”, “The 

HoverMatt ®”, “The Slipp ®”, “The Flat 
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Sheet Set ®”, “The Resident Transfer 

Assist ®”, “The Maxi Slide ®” en de 

“Maxi Trans ®”. Als 8ste hulpmiddel 

werd het eerder vermelde steeklaken 

bedoeld.  

6. De bedoeling van de studie was elk 

hulpmiddel te beoordelen op volgende 

aspecten: Comfort, 

gebruiksvriendelijkheid, reductie van 

letsels aan de rug, de tijdspanne, de 

veiligheid en de algemene prestatie 

van het hulpmiddel.  

7. In het totaal werden er tijdens de 

onderzoeksperiode van 10 maanden 

179 transfers uitgevoerd waarbij 1 van 

de eerder vernoemde hulpmiddelen 

werden gebruikt.  

8. Uit de resultaten blijkt dat de lucht 

geassisteerde hulpmiddelen met name 

de AIRPAL ® en the HoverMatt ® de 

algemene voorkeur kregen in gebruik. 

9. De AIRPAL ® en HoverMatt ® 

scoorden allebei op comfort, 

gebruiksvriendelijkheid, effectiviteit, 

vermindering van letsels aan de rug, 

en veiligheid significant (p > 0,05) 

beter dan de andere hulmiddelen. Als 

derde volgde The Resident Transfer 

Assist ®.  

10. Het steeklaken en de Maxi Trans ® 

bleken het minst gebruiksvriendelijk te 



 
57 

zijn. Deze laatste twee hulpmiddelen 

zijn verder significant (p < 0,05) 

minder goed, gekeken naar de 

gebruiksvriendelijkheid en de 

algemene prestatie. De Maxi Trans ® 

krijgt minder de voorkeur van de 

verpleegkundigen omdat dit werkt door 

middel van duwende krachten.  

 

Burtin, C., 

Clerkx, B., 

Robbeets, 

C., 

Ferdinande, 

P., Langer, 

D., 

Troosters, 

T., Hermans, 

G., 

Decramer, 

M., & 

Gosselink, R. 

(2009). 

Randomised 

controlled 

trial 

Volwassen 

patiënten 

(>18 jaar 

oud) 

opgenomen 

op de 

chirurgische 

of medische 

intensieve 

zorgen. 

N = 90 

Controlegroe

p: N = 45 

Interventiegr

oep: N = 45 

Door middel van deze 

gerandomiseerde controle 

studie onderzochten de 

onderzoekers of het 

dagelijks gebruik van de 

cyclo-ergometer door 

middel van een 

trainingssessie van 20 

minuten een voordelig 

effect heeft op de 

functionele status en de 

spierkracht van de patiënt 

in vergelijking met 

patiënten bij wie de 

standaard manier van 

mobilisatie werd 

toegepast. 

1. Deelname van de patiënten startte 

vanaf het moment dat ze 

cardiorespiratoir stabiel waren en 

gebruik van de fiets in bed mogelijk 

was. Er werd gestart minstens vanaf 

dag 5 postoperatief en de patiënten 

moesten na begin van de deelname 

aan de studie nog minstens 7 dagen 

verblijven op intensieve zorgen. 

2. Beide groepen kregen naast 

respiratoire fysiotherapie dagelijks de 

gestandaardiseerde passieve 

bewegingssessie van de bovenste en 

onderste ledematen door de 

kinesitherapeut. De interventiegroep 

kreeg als extra mobilisatie ook een 

passieve training van 20 minuten/dag 

gedurende 5 dagen per week door 

middel van gebruik van de cyclo-

ergometer. 

3. Het gebruik van de cyclo-ergometer is 
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een nieuwe methode voor het passief 

vroegtijdig mobiliseren van bed-

gebonden patiënten. De cyclo-

ergometer biedt naast de mogelijkheid 

om passief mobiliseren ook de optie 

om de patiënt actief te laten fietsen. 

De fiets heeft 6 verschillende levels, 

per level stijgt de weerstand 

waartegen de patiënt moet fietsen. 

Individueel wordt bepaald welk level 

haalbaar is voor de patiënt, per sessie 

wordt wel getracht het level te 

verhogen. Het is bovendien haalbaar 

om toe te passen en veilig in gebruik 

voor zowel patiënten als 

personeelsleden. Belangrijk om te 

benadrukken is dat de onderzoekers 

aangeven dat hemofiltratie geen 

contra-indicatie is voor het gebruik van 

de cyclo-ergometer. 

4. Gedurende de mobilisatiesessies 

werden de vitale parameters van de 

patiënt nauwgezet gemonitord. Er 

werden geen adverse events 

geobserveerd voor of na de 

trainingssessie. 

5. Vroegtijdig mobiliseren verbetert het 

functioneel herstel van de kritiek zieke 

patiënt en de spiersterkte bij ontslag 

uit het ziekenhuis. 
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Cameron, S., 

Ball, I., 

Cepinskas, 

G., Choong, 

K., Doherty, 

T. J., Ellis, C. 

G., & Fraser, 

D. D. 

(2015). 

Review Kritiek zieke 

volwassenen 

(> 18 jaar) 

en kinderen 

(< 18 jaar) 

die 

mechanisch 

invasief 

beademd 

werden. 

Er werden 

16 artikels 

gebruikt in 

de review 

waarvan 14 

artikels met 

enkel kritiek 

zieke 

volwassenen 

en 2 artikels 

met enkel 

pediatrisch 

zieke 

patiënten. 

Doel van deze studie is 

verklaren wat 

immobilisatie veroorzaakt 

bij patiënten die kritiek 

ziek zijn en invasief 

beademd worden. Verder 

wordt onderzocht wat de 

gevolgen zijn van 

immobilisatie voor 

patiënten die kritiek zijn 

en invasief beademd 

worden. Tot slot geeft het 

onderzoek een antwoord 

op wie zorgt voor de 

uitvoering van mobilisatie 

bij kritiek zieke patiënten. 

 

1. De periode wanneer men start met 

mobiliseren is verschillend in de 

verschillende studies. 

2. Er is nog niet veel onderzoek gedaan 

op pediatrisch vlak. 

3. De kosten en de tijd zijn barrières voor 

vroegtijdige mobilisatie. 

4. Vroegtijdige mobilisatie kan veilig 

uitgevoerd worden bij patiënten die 

mechanisch geventileerd worden, met 

hemofiltratie, vasopressie toediening 

en femorale katheters. 

5. 0-3% heeft te maken met complicaties 

door vroegtijdige mobilisatie. 

6. Complicaties zijn cardiovasculaire 

events, val of extubatie. 

7. Er zijn geen beperkingen voor 

mobilisatie. Maar bij patiënten met een 

open buik, aorta chirurgie, en lumbale 

drains moet men enige voorzichtigheid 

bieden en is de mobilisatie maar 

beperkt. 

6. Bij patiënten met neurologische 

aandoeningen komt mobilisatie weinig 

frequent en minder intens voor. 

Castro-

Avilla, A.C., 

Séron, P., 

Fan, E., 

Gaete, M., & 

Systematic 

review 

Volwassen 

patiënten 

(>18 jaar 

oud) 

minstens 48 

Van 192 

studies werd 

het abstract 

gescreend, 

van deze 

Doel bij deze systematic 

review is het verzamelen 

van evidence-based 

artikels over het effect 

van vroegtijdige 

1. De primaire outcome van deze studie 

was het effect van vroegtijdige 

mobiliseren nagaan op de functionele 

status van de patiënt. Uit de resultaten 

is gebleken dat er geen uitspraak kon 
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Mickman, S. 

(2015). 

uur 

opgenomen 

op de dienst 

intensieve 

zorgen. 

Patiënten 

werden 

gevolgd van 

opname tot 

aan ontslag. 

192 werden 

65 artikels 

volledig 

gelezen. 

Uiteindelijk 

werd voor 

het schrijven 

van deze 

systematic 

review 

gebruik 

gemaakt 

van: 

- 7 

systematic 

reviews 

- 6 meta-

analyses 

 

mobilisatie bij patiënten 

op intensieve zorgen. 

worden gedaan over deze outcome. 

2. Verder werd in de secundaire outcome 

gesproken over de invloed van 

vroegtijdig mobiliseren op de 

mogelijkheid tot wandelen, de 

spiersterkte, de kwaliteit van leven. 

Deze systematic review stelt dat er 

geen significant effect is op de 

spiersterkte, kwaliteit van leven, 

ligduur in het ziekenhuis of tijd van 

mechanische ventilatie. Wel leidt 

vroegtijdig mobiliseren tot significant 

meer patiënten die al wandelend 

zonder ondersteuning het ziekenhuis 

bij ontslag verlaten. 

3. De redenen waarom patiënten niet 

worden gemobiliseerd zijn vaak te 

vermijden. De meest voorkomende zijn 

sedatiebeleid, femorale positie van 

centraal veneuze katheter en 

coördinatie binnen het team. Zo is 

teamwork noodzakelijk voor het succes 

van vroegtijdig mobiliseren. Ook is 

duidelijk dat er een culturele 

verandering nodig is in de aanpak 

omtrent het mobiliseren van 

mechanisch geventileerde patiënten. 

4. Geen resultaten vloeien voort over 

welke invloed de frequentie, de duur, 

de intensiteit en start van vroegtijdig 

mobiliseren heeft op de functionele 



 
61 

status. 

 

Da 

Conceição, 

T. M. A., 

Gonzáles, A. 

I., De 

Figueiredo, 

F. C. X. S., 

Vieira, D. S. 

R., & 

Bündchen, 

D. C. 

(2017). 

Systematic 

review 

Patiënten die 

op intensieve 

zorgen 

verbleven, 

ouder dan 

18 jaar zijn 

en langer 

dan 24 uur 

mechanisch 

geventileerd 

werden. 

37 studies 

met een 

totaal van 

6641 

patiënten 

Het doel van de studie 

was om vast te stellen 

welke veiligheidscriteria 

het meest gebruikt 

worden om vroege 

mobilisatie voor 

patiënten met 

mechanische ventilatie te 

starten. 

 

1. Sommige onderzoeken hebben 

aangetoond dat vroege mobilisatie 

veilig en haalbaar is. Er is echter nog 

geen consensus over de resultaten. 

Sommige studies hebben mogelijke 

voordelen beschreven, zoals 

vermindering van de duur van 

mechanische ventilatie (MV), 

verblijfsduur op de ICU en het 

ziekenhuis, sedatie, duur van delier en 

ziekenhuiskosten, naast verbetering 

van de klinische en functionele 

uitkomsten bij ontslag uit het 

ziekenhuis. Echter, deze resultaten zijn 

het niet eens met die van 

gerandomiseerd gecontroleerde 

onderzoeken, die laten zien dat vroeg 

en intensief mobiliseren het 

functioneren van de patiënt en de 

kwaliteit van leven bij ontslag of 6 

maanden erna niet verandert. 

2. Het voorkomen van complicaties van 

vroegtijdig mobiliseren is gelijk aan of 

lager dan 4%. 

3. Langdurige immobilisatie van kritisch 

zieke patiënten heeft negatieve 

repercussies op de musculoskeletale, 

cardiovasculaire en respiratoire 



 
62 

systemen, de huid en cognitie. Om 

dergelijke effecten te voorkomen en te 

minimaliseren is een directe 

fysiotherapeutische interventie 

noodzakelijk, op voorwaarde dat de 

patiënt de stabiliteit vertoont die nodig 

is om aan de vasculaire en 

zuurstofbehoefte, die aan het type 

interventie verbonden zijn, te voldoen. 

4. Patiënten die een hoge dosis 

vasopressie krijgen zijn niet geschikt 

voor mobilisatie. 

5. Femorale katheters zijn geen contra-

indicatie voor vroegtijdige mobilisatie. 

6. Mobilisatie van patiënten op de ICU is 

veilig en haalbaar. 

7. Interventies veroorzaken geen 

verplaatsing, hematoom of bloeding, 

terwijl opeenvolgende onderbrekingen 

kunnen interfereren met de uitkomsten 

van therapie. 

8. Patiënten met verhoogde ICP en bij 

wie diepe sedatie wordt gecombineerd 

met neuromusculaire blokkers zijn 

geen kandidaten voor deelname aan 

vroege-mobilisatie-protocollen en 

dagelijkse onderbreking van sedatie. 

Andere redenen die vroege mobilisatie 

hinderen, zijn verlamming of parese, 

cognitieve disfunctie en abnormale 

hersenperfusie, naast het gebruik van 
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apparaten voor continue 

hersenmonitoring. 

9. Complicaties van vroege mobilisatie 

zorgen niet voor stijging van de 

ziekenhuiskosten of de duur van het 

verblijf in het ziekenhuis. 

10. Beperkingen in menselijke en 

materiële hulpbronnen kunnen leiden 

tot beperkingen in de mobilisatie van 

de kritisch zieke. 

11. Voor systematisch gunstige uitkomsten 

moeten de multidisciplinaire 

personeelsleden de vereiste kennis 

hebben. 

12. Voor de criteria zie bijlage 1 

13. Voor interventies zie bijlage 2 

Damluji, A., 

Zanni, J.M., 

Mantheiy, E., 

Colantuoni, 

E., Kho, 

M.E., & 

Needham, 

D.M. (2013). 

Prospective 

Longitudinal 

Observational 

study 

Volwassen 

patiënten 

(>18 jaar 

oud) met 

mechanische 

ventilatie op 

een medisch 

intensieve 

afdeling. 

N =1074 

deelnemers 

Het doel van deze studie 

prospectieve 

observationele 

longitudinale studie is het 

evalueren van de 

haalbaarheid en veiligheid 

van het mobiliseren van 

patiënten op intensieve 

zorgen met een femorale 

katheter ter plaatse. 

1. Van de 1074 deelnemende patiënten 

aan de observationele studie hadden 

239 patiënten = 22% een femorale 

katheter. Van deze 239 patiënten 

werden 101 patiënten, dit is gelijk aan 

41%, gemobiliseerd. Verder werd 67% 

van de gemobiliseerde patiënten 

mechanisch geventileerd. In totaal 

vonden er 253 interventies plaats 

gedurende 210 observatiedagen. 

2. Specifieke mogelijke problemen 

omtrent de katheter werden 

geobserveerd namelijk: Een niet goed 

functionerende katheter, niet 
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intentionele verwijdering van de 

katheter, bloeding ter hoogte van de 

kathetersite, acute ischemie ter hoogte 

van het lidmaat. Dit werd gedurende 

24u tijdens en na mobilisatie 

gecontroleerd. 

3. Tijdens de 253 interventies 

manifesteerde er zich geen problemen 

gerelateerd aan de femorale katheter. 

4. Geen van de fysieke activiteiten 

moesten vroegtijdig worden gestopt 

omwille van bezorgdheden omtrent de 

femorale katheter. 

Dos 

Machado, A. 

S., Pires-

Neto, R. C., 

Carvalho, M. 

T. X., 

Soares, J. 

C., Cardoso, 

D. M., & De 

Albuquerque, 

I. M. (2017). 

Randomised 

controlled 

trial 

Volwassen 

patiënten 

(>18 jaar 

oud) met 

mechanische 

ventilatie en 

een lage 

sedatiescore 

(RASS -2). 

De patiënten 

binnen deze 

populatie 

zijn 

hemodynami

sch stabiel 

en bevinden 

zich op een 

N = 38 

deelnemers 

 

Controlegroe

p N = 16 

Interventie 

groep N = 

22 

 

Doel van de studie is 

onderzoeken of er een 

verschil is op vlak van de 

duur van de mechanische 

ventilatie en duur van het 

verblijf in het ziekenhuis 

tussen de controle –en 

interventiegroep. De 

controlegroep kreeg 

conventionele fysieke 

therapie 7 dagen per 

week gedurende 30 

minuten. De 

interventiegroep kreeg 

conventionele fysieke 

therapie in combinatie 

met passief fietsen in bed 

1. Significante stijging in spiersterkte 

perifeer (armen en benen) in zowel de 

controle als interventiegroep. Maar 

sterkere stijging in spiersterkte binnen 

de interventiegroep. 

2. Geen significante verschillen tussen de 

controle –en interventiegroep op 

gebied van duur van mechanische 

ventilatie en duur van verblijf in het 

ziekenhuis. 
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chirurgische 

intensieve 

afdeling. 

5 dagen per week, 

gedurende 20 min. 

Fontela, P., 

Lisboa, T., 

Forgiarini-

Júnior, L., & 

Friedman, G. 

(2018). 

Prospective 

observational 

multicenter 

study 

 

Mechanisch 

geventileerd

e volwassen 

patiënten (> 

18 jaar) 

N = 140 

deelnemers 

Onderzoek over de 

belemmeringen om 

mobilisatie uit te voeren 

werd uitgevoerd aan de 

hand van een enquête. 

Alle mechanisch 

geventileerde patiënten 

van 18 jaar of ouder die 

gehospitaliseerd waren in 

de deelnemende 

ziekenhuizen 

gedurende een periode 

van 24 uur, beginnend bij 

middernacht op de dag 

van de enquête, werden 

opgenomen in de studie. 

De volgende variabelen 

werden verzameld van 

elke patiënt: 

demografische gegevens 

(geslacht, belangrijkste 

reden voor mechanische 

ventilatie, verblijfsduur 

op intensieve zorgen en 

duur van mechanische 

ventilatie tot de dag van 

de enquête), type 

1. Eendaagse puntprevalentie studie 

2. Mobilisatie verminderd de duur van 

mechanische ventilatie en de 

verblijfsduur, zowel op IZ als in het 

ziekenhuis. Ook verbetert de fysieke 

functie op moment van ontslag en is 

de mortaliteit verlaagd. 

3. Zwakte (20%, n = 28), 

cardiovasculaire instabiliteit (19%; n = 

26), en sedatie (18%; n = 25) waren 

de meest gebruikelijke gerapporteerde 

belemmeringen voor het bereiken van 

een hoger niveau van mobilisatie. 

Zwakte was de meest beperkende 

barrière voor mobilisatie uit bed (tabel 

5, zie bijlage 3) en bij patiënten met 

niet-invasieve ventilatie versus 

tracheostomie versus endotracheale 

tube (62% vs. 50% vs. 6%; p<0.001). 

De meest gemelde barrières waren 

sedatie en cardiovasculaire instabiliteit 

voor mechanisch geventileerde 

patiënten met een endotracheale tube 

versus tracheostomie versus niet-

invasieve beademing (23% vs. 6% vs. 

0%; p = 0,025 en 25% versus 3% 

versus 0%; p = 0,003). 



 
66 

luchtweg 

(endotracheale tube, 

tracheostomie of niet-

invasieve ventilatie), 

hoogste niveau van 

mobilisatie tijdens de 24-

uurs studie 

periode (gecategoriseerd 

met behulp van een 

gepubliceerde 8-level ICU 

mobilisatieschaal), 

belangrijkste barrière om 

patiënt te mobiliseren 

naar een hoger niveau 

(zoals waargenomen door 

de deelnemende clinicus) 

en belangrijkste 

complicatie die tijdens 

mobilisatie optrad (zoals 

waargenomen door de 

deelnemende clinicus). 

 

Bewustzijnsstoornissen kwamen vaker 

voor als barrière bij mechanisch 

geventileerde patiënten met een 

tracheostomie dan bij patiënten met 

een endotracheale tube of niet-

invasieve ventilatie (12% vs. 1% vs. 

0%; p = 0,039). Er werden geen 

complicaties gerapporteerd tijdens 

mobilisatie van de patiënt dus kan men 

concluderen dat mobilisatie veilig is. 

4. Mobilisatie uit bed is ongebruikelijk, 

60% van de patiënten werden alleen in 

bed gedraaid. Geen enkele van de 

geïntubeerde patiënten heeft 

gewandeld. Het type kunstmatige 

luchtweg bepaalt de grootte van de 

barrière. In een andere studie wordt 

8% vs. 39% vs. 53% van de patiënten 

die een endotracheale tube versus 

tracheostomie versus niet invasieve 

ventilatie hebben uit bed 

gemobiliseerd. Patiënten met 

tracheostomie of niet-invasieve 

ventilatie worden gemakkelijker 

gemobiliseerd vanwege de kleine 

hoeveelheid apparatuur die nodig is en 

het lagere risico op 

luchtwegcomplicaties. 

5. De belangrijkste barrière om patiënten 

een hoger niveau van mobilisatie te 

bieden was spierzwakte. 
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6. De lage prevalentie van mobilisatie uit 

bed die waargenomen wordt in deze 

studie kan mogelijks verklaard worden 

door de moeilijkheid om patiënten te 

mobiliseren wanneer ze zich in de 

kritieke fase van hun ziekte bevinden. 

Hermans & 

Van den 

Berghe 

(2015). 

Review 
Volwassen 

patiënten 

(>18 jaar 

oud) op de 

dienst 

intensieve 

zorgen. 

Geen data 

beschikbaar. 

Het doel van deze studie 

is een update te 

beschrijven over de 

kennis die al bekend is 

over ICUAW op intensieve 

zorgen. Er wordt 

beschreven wat de 

incidentie is, de klinische 

diagnose, de 

onderliggende 

pathofysiologie maar ook 

de preventieve werking 

met betrekking tot dit 

probleem. 

1. De fysiologische mechanismen die aan 

de basis liggen van het ontstaan van 

ICUAW zijn complex. Deze omvatten 

zowel functionele als structurele 

veranderingen in de zenuwen en 

spieren van de patiënt. Deze 

veranderingen worden omschreven aan 

de hand van 2 afkortingen. 

2. Enerzijds wordt er gesproken van CIP 

(Critical Illness Polyneuropathy) dit is 

de omschrijving voor de specifieke 

veranderingen in de zenuwen. 

Anderzijds is er CIM (Critical Illness 

Myopathie) wat de veranderingen in de 

spieren weergeeft. 

3. Immobilisatie is namelijk een 

belangrijke factor die kan leiden tot 

CIM. Immobilisatie zorgt bijvoorbeeld 

naast ontstekingsprocessen en 

ondervoeding voor degeneratie van 

myosine. Degeneratie van myosine ligt 

aan de pathofysiologische basis van 

CIM. 

4. Klinische tekens van ICUAW zijn 
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gekarakteriseerd door een 

verminderde spierkracht ter hoogte 

van de ledematen. Dit is meer 

uitgesproken ter hoogte van de 

proximale spieren. De 

aangezichtsspieren en ogen blijven 

meestal onaangetast. 

5. Wanneer er sprake is van ICUAW zijn 

de respiratoire spieren meestal mee 

aangetast. Dit leidt tot een vertraagd 

weaningsproces, een probleem dat 

vaak op de voorgrond staat bij 

patiënten met ICUAW. 

6. In de huidige guidelines wordt “The 

Medical Research Council-score” 

gebruikt voor het diagnosticeren van 

ICUAW. Belangrijke limitatie van deze 

manier van diagnosticeren is dat de 

MRC-score niet kan worden gebruikt 

om een onderscheid te maken tussen 

CIP en CIM. Daarnaast kan het ook 

enkel worden gebruikt voor de 

evaluatie van ICUAW bij volledig 

coöperatieve patiënten. 

7. ICUAW is een frequent probleem. De 

incidentie van ICUAW bij kritiek zieke 

patiënten is 67% bij patiënten wie 

langer dan 10 worden geventileerd. 

8. ICUAW wordt geassocieerd met een 

verlengde duur van mechanische 

ventilatie, verlengd verblijf op 
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intensieve zorgen en een verhoogde 

mortaliteit. 

Hickmann, 

C. E., 

Castanares-

Zapatero, 

D., Bialais, 

E., 

Dugernier, 

J., Tordeur, 

A., Colmant, 

L., . . . 

Laterre, P. 

(2016). 

Prospective 

Longitudinal 

Observational 

study 

Volwassen 

patiënten 

(>18 jaar 

oud) op de 

dienst 

intensieve 

zorgen. 

N = 171 

Van deze 

171 wordt 

51% (N=88) 

mechanisch 

geventileerd 

door middel 

van een 

endotracheal

e tube of 

tracheacanul

e. 

Doel van deze studie is de 

mogelijkheid beschrijven 

tot vroegtijdig 

mobiliseren bij patiënten 

op intensieve zorgen, 

onafhankelijk van de 

nood aan mechanische 

ventilatie, hoeveelheid 

FiO2, vasopressie of 

nierfunctievervangende 

therapie. Daarnaast wordt 

gekeken naar de 

veiligheid van vroegtijdig 

mobiliseren en hoe vaak 

mechanisch geventileerde 

patiënten worden 

gemobiliseerd in functie 

van zuurstofnood. 

1. Deze studie toont aan dat het veilig en 

mogelijk is door als team samen te 

werken (verpleegkundigen en 

kinesitherapeuten) patiënten in de 

eerste 24u van de opname te 

mobiliseren ondanks mechanische 

ventilatie, hemodynamische 

ondersteuning met vasopressie of 

nierfunctievervangende therapie. 

Mobilisatie van bed naar stoel werd het 

meeste toegepast. 

2. Tijdens het weekend neemt de 

mogelijkheid tot mobilisatie af, dit 

hangt samen met een belangrijke 

barrière namelijk personeelstekort. Het 

is dan ook belangrijk een 

personeelstekort te vermijden om de 

mobilisatie mogelijk te kunnen maken 

en deze mobilisatie ook veilig te 

kunnen laten verlopen. 

3. Een andere barrière van vroegtijdig 

mobiliseren is de graad van sedatie. In 

deze studie streeft men naar een 

sedatiescore van RASS -1 (goed 

bewustzijnsniveau) in combinatie met 

een op punt gestelde 

analgesietherapie. 

4. De studie stelt vast dat er geen contra-



 
70 

indicaties zijn voor vroegtijdig 

mobiliseren in relatie tot de 

hoeveelheid FiO2 of Noradrenaline ®. 

Wel moet de patiënt hemodynamisch 

stabiel zijn met alle ondersteuning. 

5. Deze studie toont verder ook aan, dat 

mobiliseren veilig is en dat er slechts in 

0,8% oftewel 11 van de totale 

mobilisaties neveneffecten zijn 

opgetreden zoals bijvoorbeeld 

aritmieën of hypotensie. De 

neveneffecten die nauwelijks optreden, 

wegen tevens niet op tegen de 

neveneffecten van niet mobiliseren. 

Toch worden patiënten na abdominale 

chirurgie vaak uitgesloten voor 

mobilisatie, in deze studie wordt 

aangetoond dat ook deze populatie kan 

worden gemobiliseerd. 

Jolley, S. E., 

Regan-

Baggs, J., 

Dickson, R. 

P., & Hough, 

C. L. (2014). 

Observational 

study 

Overzicht 

van de 

kennis en 

barrières 

met 

betrekking 

tot 

vroegtijdig 

mobiliseren 

van 

patiënten 

N = 120 Studie met als doel de 

kennis van het 

paramedisch personeel 

over het belang van 

vroegtijdig mobiliseren in 

kaart te brengen en de 

barrières te beschrijven. 

1. Verpleegkundigen rapporteerden een 

verkorte duur van mechanische 

ventilatie als voordeel van vroegtijdig 

mobiliseren (p=0,04). 

2. Barrières voor verpleegkundigen tot 

vroegtijdig mobiliseren zijn: gevaar 

voor letsels zoals een letsel aan de 

rug, toename van werk gerelateerde 

stress, te weinig tijd, te weinig 

personeel en overuren ten gevolge van 

mobilisatie. Deze resultaten komen 
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tijdens de 

eerste 2 

dagen op 

intensieve 

zorgen. De 

patiënten 

binnen deze 

populatie 

worden 

mechanisch 

geventileerd. 

overeen met de barrières die worden 

aangehaald door kinesisten. 

3. Hoewel paramedici het eens zijn over 

de voordelen van vroegtijdig 

mobiliseren bij mechanisch 

geventileerde patiënten. Zijn zij het 

toch niet eens over het mobiliseren 

van patiënten met mechanische 

ventilatie en vasopressie als 

Noradrenaline®. 

4. Het creëren van teams voor hulp bij 

het mobiliseren van patiënten over het 

hele ziekenhuis, kan een toename van 

vroegtijdig mobiliseren betekenen. 

Verder kan het gebruik van 

hulpmiddelen en bijkomstige educatie 

omtrent deze hulpmiddelen letsels bij 

het personeel voorkomen. 

5. Meer onderzoek is noodzakelijk bij 

uitgebreidere populaties. 

Leditschke, 

A. I., Green, 

M., Irvine, 

J., Bissett, 

B., & 

Mitchell, I. A. 

(2012). 

Prospective 

cohortstudie 

Volwassenen 

patiënten 

met een 

gemiddelde 

leeftijd van 

60 jaar op 

een 

chirurgische 

intensieve 

zorgen. 

Er waren 

106 

deelnemend

e patiënten 

waarvan 

44% na 

chirurgie. 

In deze studie wordt 

beschreven na een 

observationele periode 

hoe vaak patiënten 

vroegtijdig worden 

gemobiliseerd en wat de 

belemmerende factoren 

waren om niet te 

mobiliseren. 

1. De observationele periode omvatte 

327 dagen. Tijdens 176 dagen van de 

327 dagen werden patiënten 

gemobiliseerd. 

2. Passieve mobilisatie werd uitgevoerd 

door middel van een tillift of schuifmat 

van bed naar zetel. 

3. Van de 151 dagen wanneer niet werd 

gemobiliseerd was dit het gevolg van 

vermijdbare factoren: namelijk de 
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femorale positie van een centraal 

veneuze katheter of een verminderd 

bewustzijn door sedatie of verkeerde 

timing van de mobilisatie. 

4. Onvermijdbare factoren en tevens ook 

contra-indicaties voor mobilisatie 

waren: hemodynamische, respiratoire 

-of neurologische instabiliteit. Maar 

ook een openbuikwonde of pelvis 

fractuur behoorde tot de contra-

indicaties. 

5. Passieve mobilisatie werd toegepast in 

60 van de 176 dagen. Tijdens 40 van 

deze 60 dagen (67%) met passieve 

mobilisatie waren patiënten 

mechanisch geventileerd. 

6. Uit de resultaten wordt geconcludeerd 

dat het veilig is om patiënten te 

mobiliseren. Rekening houdend met de 

vermijdbare factoren kan ervoor 

worden gezorgd, dat de patiënten hun 

ligduur op intensieve zorgen 

verminderd. Maar ook ontstaat er een 

verbetering van de respiratoire functie 

en spiersterkte. 

7. Meest effectieve methode voor een 

goed mobilisatiebeleid is beginnen met 

een goede multidisciplinaire 

samenwerking tussen medici, 

verpleegkundigen en 

kinesitherapeuten. 
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McWilliams, 

D., Atkins, 

G., Hodson, 

J., & 

Snelson, C. 

(2017). 

Prospective 

cohortstudie 

Volwassen 

patiënten 

(>18jaar 

oud) en 

minstens 5 

dagen 

mechanisch 

geventileerd. 

N = 63 

deelnemers 

Controlegroe

p N = 31 

Interventiegr

oep 32 

Deze studie gaat na of er 

een verschil bestaat in 

tijd tot de eerste keer 

mobiliseren na opname, 

wanneer er gebruik 

gemaakt wordt van de 

Sara Combilizer ® 

(interventie) in 

vergelijking met 

mobiliseren zonder de 

Sara Combilizer ® 

(controle). 

1. Het gebruik van de Sara Combilizer ® 

wordt geassocieerd met een 

significante reductie in tijd tot het 

mobiliseren van patiënten die langer 

dan 5 dagen mechanisch geventileerd 

worden. In de controlegroep duurt het 

13.6 dagen vooraleer de patiënt wordt 

gemobiliseerd vs. 10.6 dagen in de 

interventiegroep. 

2. Er werden geen significante uitkomsten 

geobserveerd met betrekking tot 

fysieke of psychologische uitkomsten. 

Verder onderzoek is noodzakelijk op dit 

gebied. 

3. De Sara Combilizer ® is een goed 

hulpmiddel voor het vroegtijdig 

mobiliseren van kritiek zieke patiënten, 

die normaal ten gevolge van 

bijvoorbeeld een endotracheale tube 

laattijdig worden gemobiliseerd. 

Miranda 

Rocha, A., 

Martinez, B., 

Maldaner da 

Silva, V., & 

Forgiarini 

Junior, L. 

(2017). 

Review Patiënten op 

intensieve 

zorgen die 

mechanisch 

geventileerd 

worden. 

Is er niets 

terug te 

vinden in het 

artikel over 

het aantal 

artikels die 

ze gebruikt 

hebben? 

Hoeveel 

patiënten, … 

Deze studie onderzoekt 

de belangrijkste 

protocollen die in de 

literatuur worden 

beschreven en de 

bijhorende resultaten. 

De belangrijkste 

gebruikte technieken zijn 

kinesitherapie, transfer 

en 

1. Vroege mobilisatie reduceert 

spierzwakte veroorzaakt door verblijf 

op intensieve zorgen. 

2. Het positieve effect van passieve 

belasting op spierfunctie ondersteunt 

sterk het belang van vroege 

fysiotherapie en mobilisatie in diep 

gesedeerde en mechanisch 

geventileerde IC-patiënten. 

3. Belangrijk is om voor de mobilisatie de 
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voortbewegingstraining, 

neuromusculaire 

elektrische stimulatie en 

cyclusergometrie. 

 

hemodynamische en respiratoire 

reserve in combinatie met het klinisch 

beeld te evalueren, omdat 

verschillende patiënten hun 

zuurstofverbruik en zuurstofaanbod 

niet in evenwicht zijn, waardoor de 

mobilisatie negatieve effecten kan 

hebben. 

4. Geen verhoging in kosten wanneer 

vroege mobilisatie wordt toegepast. 

5. Vroege mobilisatie vermindert 

verblijfsduur op intensieve zorgen.  

6. Heel vroege mobilisatie is geassocieerd 

met een verminderde kans op een 

succesvol resultaat na 3 maanden na 

de beroerte. 

7. Het aanpassen van sedatie om de 

deelname van de patiënt aan 

oefeningen mogelijk te maken, is 

belangrijk om positieve resultaten te 

krijgen. Andere factoren die 

geassocieerd zijn met het succes van 

vroege mobilisatie omvatten adequate 

analgesie en vroege herkenning/ 

management van delirium. 

8. Het verhoogde risico van het 

accidenteel loskomen van 

endotracheale tubes, lijnen, katheters 

en sondes is een geloof (voornamelijk 

onder artsen) waardoor de 

implementatie van mobilisatie beperkt 
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wordt. Nochtans is er geen risico, 

indien de vroege mobilisatie uitgevoerd 

wordt door gekwalificeerde 

professionals. 

9. De beschikbaarheid van professionals 

om een mobilisatieteam te vormen is 

klein en wordt vaak genoemd in 

studies als een van de obstakels voor 

het implementeren van 

mobilisatieroutines, vooral om de 

patiënt uit bed te halen of een 

geventileerde patiënt te laten 

wandelen. 

10. Een studie toonde aan dat de toename 

in het aantal kinesitherapeuten tijdens 

weekenden zorgde voor een aanzienlijk 

aantal toegenomen mobilisatie-

interventies. 

11. Vroege mobilisatie is haalbaar bij de 

meeste kritieke patiënten, ongeacht de 

behoefte voor mechanische ventilatie, 

hoge FiO2, vasopressordosering, of 

nierfunctie vervangende therapie. 

Needham, D. 

M., Truong, 

A. D., Fan, 

E. (2009). 

Review Kritiek zieke 

volwassenen 

(>18 jaar) 

op intensieve 

zorgen 

afdeling 

N = 48 

artikels 

Doel van deze review is 

het bespreken van 

technologieën voor het 

uitvoeren van passieve 

mobilisatie bij 

mechanisch geventileerde 

patiënten. Meer bepaald 

1. De review bespreekt het gebruik van 

de cyclo-ergometer. Het gebruik van 

deze cyclo-ergometer blijkt uit 

verschillende studies geïncludeerd in 

deze review, veilig om te gebruiken bij 

geïmmobiliseerde gesedeerde 

patiënten. 
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wordt het gebruik van 

neuromusculaire 

elektrische stimulatie en 

de cyclo-ergometer 

uitgebreid besproken. 

2. In een observationele studie besproken 

in de review van Needham et al. 

(2009) beschrijven de onderzoekers 

het gebruik van de cyclo-ergometer bij 

patiënten met continue veneuze 

hemofiltratie. Bij de 22 geïncludeerde 

patiënten tijdens de observationele 

periode werd vastgesteld dat dit een 

veilige manier van vroegtijdig passief 

mobiliseren is. 

3. Neuromusculaire elektrische stimulatie 

als therapie voor vroegtijdige 

mobilisatie creëert passieve contracties 

ter hoogte van de skeletspieren. 

4. Het toepassen van deze therapie zorgt 

voor een verbeterde oxygenatie ter 

hoogte van de spieren door het 

verbeteren van de intramusculaire 

bloedflow ter hoogte van de spieren. 

5. Het toepassen van NMES is op dit 

moment voornamelijk onderzocht bij 

niet kritieke patiënten. In een meta-

analyse binnen deze review waarbij 35 

gerandomiseerde controle studies 

werden geïncludeerd met een totale 

populatie van N = 1345 kwamen de 

onderzoekers tot volgende 

vaststellingen. NMES bij niet kritiek 

zieke geïmmobiliseerde patiënten zorgt 

voor een verbetering van de 

spiersterkte ter hoogte van de 
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quadriceps. 

6. Binnen de review van Needham et al. 

(2009) werd 1 onderzoek besproken 

waarbij de populatie mechanisch 

geventileerde patiënten inhield. De 

beschreven gerandomiseerde controle 

studie werd uitgevoerd bij 24 bed-

gebonden patiënten. Gedurende 28 

dagen kregen de patiënten ofwel enkel 

passieve mobilisatie zonder NMES 

ofwel standaard passieve mobilisatie 

met tweemaal per dag 30 NMES als 

therapie. De patiënten waarbij 

standaard mobilisatie werd uitgevoerd 

in combinatie met NMES hadden een 

significante (p = 0,02) verbetering in 

de spiersterkte. Daarnaast was er bij 

deze groep eveneens een significante 

(p = 0,001) vermindering van het 

aantal dagen tot het mobiliseren van 

de patiënt van bed naar zetel. 

7. Het gebruik van NMES bij kritiek zieke 

patiënten werd goed getolereerd bij 

bed-gebonden chronisch zieken 

patiënten. 

8. Het gebruik van NMES kan vooral een 

belangrijke rol spelen bij het 

vroegtijdig mobiliseren van patiënten 

met sedatie. 
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Schujmann, 

D. S., 

Lunardi, A. 

C., & Fu, C. 

(2018). 

Study 

protocol by a 

randomized 

controlled 

trial 

Volwassen 

patiënten 

(>18 jaar) 

verblijvend 

op een 

intensieve 

zorgen 

afdeling. 

Aantallen 

binnen de 

interventie –

en 

controlegroe

p zijn nog 

niet bekend. 

Het doel van deze studie 

is het vergelijk van de 

functionele status 2 

dagen na ontslag van 

intensieve zorgen tussen 

de controle –en 

interventiegroep. Het 

verschil tussen beide 

groepen is dat bij de ene 

groep standaard 

fysiotherapie wordt 

toegepast en bij de 

andere groep wordt 

gebruik gemaakt van een 

mobilisatieprotocol. 

1. Patiënten in de interventiegroep 

worden vroegtijdig gemobiliseerd aan 

de hand van een mobilisatieprotocol.  

2. De patiënten in de controlegroep 

nemen niet deel aan het 

mobilisatieprotocol en krijgen enkel 

standaard conventionele therapie. 

Conventionele therapie houdt passieve 

mobilisatie in, onder andere in de vorm 

van een laterale transfer van bed naar 

zetel. Bij deze therapie wordt er geen 

gebruik gemaakt van technische 

hulpmiddelen zoals de cyclo-ergometer 

en wordt de mobilisatie enkel 

uitgevoerd door de kinesitherapeut.  

3. Het mobilisatieprotocol dat wordt 

toegepast binnen de interventiegroep 

wordt gestart binnen de 48u na 

opname op de dienst intensieve 

zorgen.  

4. Het programma voor vroegtijdige 

mobilisatie bestaat uit verschillende 

levels van mobiliseren. De levels zijn 

gebaseerd in de mate van activiteit, 

intensiteit en type van mobilisatie. De 

toelating van de patiënt aan een 

bepaald level gebeurt aan de hand van 

2 criteria. Enerzijds wordt de patiënt 

zijn bewustzijn beoordeeld en 

anderzijds de spiersterkte. Het 

bewustzijn wordt beoordeeld aan de 
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hand van makkelijke bevelen zoals “leg 

je handen op je hoofd”, “kruis de 

benen” en “sluit de ogen”. De 

spiersterkte wordt beoordeeld aan de 

hand van de Medical Research Council 

(MRS) schaal. Als de patiënt voldoet 

aan deze criteria wordt hij toegelaten 

tot het programma.  

5. Zowel de patiënten van de interventie 

–en controlegroep worden gedurende 

de mobilisatie sessies gemonitord. Ze 

worden gemonitord op hemodynamisch 

–en respiratoire stabiliteit. Indien de 

ademhalingsfrequentie boven de 

35x/min gaat, de MAP >120 mmHg of 

lager dan 60 mmHg is en de 

hartfrequentie > 140 bpm of < 60 bpm 

is, zal de therapie worden gestopt. 

 

Schweickert, 

W. D., 

Pohlman, M. 

C., Pohlman, 

A. S., Nigos, 

C., Pawlik, A. 

J., Esbrook, 

C. L., . . . 

Kress, J. P. 

(2009). 

Randomised 

controlled 

trial 

Gesedeerde 

volwassen 

patiënten 

(>18 jaar 

oud) die 

verblijven op 

intensieve 

zorgen. De 

patiënten 

zijn minder 

N = 104 

 

Controlegroe

p N = 51 

Interventiegr

oep N = 49 

 

 

In deze studie wordt 

onderzocht hoeveel 

patiënten bij ontslag uit 

het ziekenhuis 

onafhankelijk kunnen 

functioneren, verder 

wordt gekeken of de 

patiënt terug zonder 

steun kan wandelen. 

Verder spitst de studie 

1. Bewusteloze patiënten uit de 

interventiegroep kregen elke dag 

passieve mobilisatietherapie van alle 

ledematen. De therapie werd bij deze 

groep gegeven door een 

kinesitherapeut en occupationele 

therapeut. Eenmaal patiënten bij 

bewustzijn, kregen ze actieve 

mobilisatietherapie in bed. 

2. Bij beide groepen was er steeds voor de 

start van de mobilisatietherapie een 
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dan 72 uur 

mechanisch 

geventileerd 

en er wordt 

verwacht 

nog 

minstens 

24u te 

moeten 

ventileren. 

 

zich toe op de duur van 

delirium en ventilator 

vrije dagen tijdens de 

eerste 28 dagen van het 

ziekenhuisverblijf. 

De interventiegroep 

kreeg vanaf de dag van 

opname mobilisatie in de 

vorm van fysieke en 

occupationele therapie. 

Bij de controlegroep 

kreeg de patiënt 

standaardzorg met 

fysieke en 

arbeidsintensieve 

therapie enkel wanneer 

gevraagd door artsen 

en/of verpleegkundigen. 

 

onderbreking van de sedatie. Deze 

onderbreking was veilig en goed 

getolereerd. 

3. Contra-indicaties voor mobilisatie: 

verhoogde ICP, actieve bloeding, 

myocard ischemie, intermittente 

hemodialyses (CVVH wel), geagiteerde 

patiënten met sedatie verhoging 30 

minuten voor start therapie. 

4. Onafhankelijk functioneren bij ontslag 

uit het ziekenhuis kwam voor bij n=29 

(59%) van de patiënten van de 

interventiegroep. In tegenstelling tot 

n=19 (35%) van de patiënten in de 

controlegroep. 

5. De patiënten in de interventiegroep 

hadden 2 dagen minder lang delier en 

2-4 meer vrije ventilator dagen 

gedurende de eerste 28 dagen van het 

verblijf in tegenstelling tot de 

controlegroep. 

6. In totaal waren er 498 

mobilisatiesessies tijdens deze studie. 

Tijdens deze sessies was er 1 belangrijk 

event (desaturatie minder dan 80%). 

7. Bij 19 (4%) van de 498 sessies was er 

een onderbreking van de therapie. 

The TEAM 

Study 

Investigators 

Prospective 

cohort study 

Volwassen 

die 

verbleven op 

192 

patiënten die 

verbleven op 

Observeren hoe het zit 

met het toepassen van 

mobilisatie op de 

1. Vroegtijdige mobilisatie wordt 

nauwelijks toegepast bij patiënten op 

de intensieve zorgen. 
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Critical Care. 

(2015) 

intensieve 

zorgen en 

mechanisch 

geventileerd 

waren, die 

ouder waren 

dan 18 jaar, 

Engels 

konden 

spreken, 

langer dan 

48 uur 

mechanisch 

geventileerd 

werden en 

voor hun 

opname op 

intensieve 

zorgen 

spontaan 

konden 

ademen. 

12 

intensieve 

afdelingen in 

Australië en 

Nieuw- 

Zeeland, 

waarvan elk 

intensieve 

eenheid 

maximaal 25 

patiënten. 

 

intensieve zorgen 

afdelingen bij beademde 

patiënten en welke 

soorten mobilisatie 

kregen de patiënten. 

Verder werd gekeken 

naar de prevalentie van 

Intensive Care Unit 

Acquired Weakness na 

het ontslag op intensieve 

zorgen (ICUAW). 

Hoe hoog was de 

mortaliteit na 90 dagen 

mechanische ventilatie. 

Hoe was de spierkracht 

na 6 maanden revalidatie. 

 

 

2. Er werd bij meer dan de helft van de 

intensieve patiënten die ontslagen 

werden van de intensieve zorgen een 

ICUAW ontwikkeld, dat geassocieerd 

werd met overlijden tussen het ontslag 

en de 90ste dag op intensieve. 

3. Vroegtijdige mobilisatie zou de kans op 

een ICUAW verminderen 

Winkelman, 

C., Johnson, 

K. D., Hejal, 

R., Gordon, 

N. H., 

Rowbottom, 

J., Daly, J., 

Peereboom, 

Randomised 

controlled 

trial 

Volwassen 

patiënten (> 

18 jaar) die 

verbleven op 

een 

medische of 

chirurgische 

intensieve 

N = 75 

Controlegroe

p N = 20 

 

Interventiegr

oep N = 55 

Het doel van deze studie 

was standaard zorg 

vergelijken met het 

toepassen van een 

protocol met betrekking 

tot vroegtijdige 

mobilisatie. Verder werd 

eveneens onderzoek 

1. Onder de controlegroep worden 

patiënten verstaan wie standaard zorg 

ontvingen door de verpleegkundige aan 

bed. Indien er geen mobilisatie gepland 

was dan bleef de patiënt 

geïmmobiliseerd. Er vond geen 

standaard mobilisatie plaats door de 

kinesitherapeut. Bij de interventiegroep 
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K, & Levine, 

A. D. (2012). 

zorgenafdeli

ng. Patiënten 

werden meer 

dan 48u 

mechanisch 

geventileerd 

of verwacht 

nog 

mechanisch 

geventileerd 

te worden 

voor de 

volgende 

24u. 

gedaan of er een verschil 

is voor de uitkomsten van 

de patiënt indien er al 

dan niet een protocol 

wordt gebuikt. Daarnaast 

wordt ook onderzocht of 

vroegtijdig mobiliseren 

veilig is door het 

observeren van 

veranderingen in vitale 

parameters. 

behoort tot de groep patiënten waarbij 

een mobilisatieprotocol wordt 

geïmplementeerd. Indien de patiënten 

fysiologisch stabiel waren, werden ze 

gemobiliseerd. 

2. In dit onderzoek werden patiënten 

gedurende een uur voor de mobilisatie 

en gedurende de mobilisatie 

gemonitord. Op deze manier kon men 

verschillen in vitale parameters 

opmerken. Tijdens de mobilisatie 

kregen 2 patiënten uit de interventie 

nog een lage dosis Noradrenaline®. 

Tijdens de interventie was er geen nood 

aan aanpassing van de dosis en bleef 

de bloeddruk stabiel. 

3. In de controlegroep was er 1 belangrijk 

adverse event namelijk het niet 

intentioneel verwijderen van de 

arteriële katheter. 

4. Positieve effecten van vroegtijdig 

mobiliseren aan de hand van een 

protocol manifesteert zich in de 

interventie periode. 

5. Patiënten binnen de interventie groep 

verbleven 5 dagen minder op de 

intensieve zorgen afdeling. Dit resultaat 

was significant. Dit wijst op het belang 

van het promoten van het gebruik van 

een protocol voor vroegtijdige 

mobilisatie. 
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6. Er was geen significant verschil met 

betrekking tot de duur van de 

mechanische ventilatie tussen beide 

groepen (p= 0,07). 

7. Binnen de controle –en interventie 

groep was er geen verschil in het 

voorkomen van delirium. Toch waren 

niet alle patiënten beoordeeld op het al 

dan niet voorkomen van delirium 

omwille van een RASS-score van -3 of -

4. De lage incidentie van delirium in 

beide groepen is indirect te linken aan 

het uitvoeren van mobilisatie of de 

combinatie van mobilisatie en 

gelimiteerde sedatie. 
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9 Bijlage 
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9.2 Bijlage 2 
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9.3 Bijlage 3 

 

 

 

 



  90 

9.4 Bijlage 4 
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9.5 Bijlage 5 
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9.6 Bijlage 6 
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9.7 Bijlage 7 
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