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HHart voor longen 
Beweging essentieel bij sarcoïdose
Lenneke Vente

rug en is vaak verzwakt. Er volgt 
dan revalidatie tot een bepaald 
fitheidsniveau. Gemiddeld genomen 
duurt dit drie tot zes maanden. Het 
niveau van fitheid van hoe je gezond 
was, is niet het doel. Het gaat erom 
dat je ‘fit’ genoeg bent om in goede 
balans met sarcoïdose te leven. 

Het doel van de 
fysiotherapeut is 
dan ook om de 
patiënt te helpen 
zo optimaal 

mogelijk te functioneren in het 
dagelijks leven en zo onafhankelijk 
mogelijk te zijn. Dat doel stel je 
samen vast. De fysiotherapeut is 
eigenlijk een coach die ondersteunt 

Dat bewegen belangrijk is voor de gezondheid van een mens weten we allemaal. 
Maar dat het essentieel is voor de gezondheid en kwaliteit van leven van een 
chronisch zieke patiënt, dat weet niet iedereen. Iemand die dat wel weet en 
ervaring heeft met sarcoïdosepatiënten is fysiotherapeut Catharina Colli.

Met haar achtergrond bij de Daniel 
Den Hoed Kliniek en het VUMC 
heeft zij menig patiënt geholpen. 
Vanuit de acute chronische 
zorg, longrevalidatie, nauwe 
samenwerking met longartsen en 
revalidatie op de intensive care, 
heeft zij sinds ruim een jaar haar 
eigen praktijk in Utrecht. Door 
haar ervaring en expertise en haar 
affiniteit met de longen heeft 
de SBN haar gevraagd voor de 
adviesraad. Hoogste tijd voor een 
interview met deze ambitieuze 
dame.

Waarom is bewegen zo belangrijk 
voor sarcoïdosepatiënten?
Bij sarcoïdosepatiënten is de 
belangrijkste beperkende factor 
toch vaak de vermoeidheid. De 
vermoeidheid geeft klachten, het 
energielevel daalt en je levert in. 
Patiënten zijn moe en als je moe 
bent, beweeg je minder. Je algehele 
conditie gaat dan achteruit. Een 
vaak gezien patroon is: je doet iets, 
en je stort in, je rust uit, je doet iets 
en je stort weer in. Dat patroon van 
vermoeidheid moet je doorbreken. 
Je moet voorkomen dat je in die 
negatieve spiraal terechtkomt. 
Als je dan een keer een forsere 
inspanning moet doen, kost het je 

namelijk nog veel meer energie en 
is de herstelperiode aanzienlijk. Het 
antwoord is structureel bewegen. 

Hoe ziet een programma eruit?
Over het algemeen kun je stellen 
dat we naar drie dingen kijken: 
het versterken van de spierkracht 
(bijvoorbeeld 
hoeveel kracht 
kost het je om 
een zware tas op 
tafel te zetten?), 
het vergroten van de conditie en de 
inspanningscapaciteit en het spier-
uithoudingsvermogen (hoe lang kun 
je met een zware tas wandelen?). 
Helaas is er niet een recept voor 
iedereen. Het blijft persoonsafhan-
kelijk, ook door de grilligheid van de 
aandoening.
De ene patiënt is bijvoorbeeld 
kortademig maar heeft ook 
vegetatieve verschijnselen. Inter-
valtraining geeft dan een goede 
trainingsprikkel en verhoogt de 
spierkracht. Maar voor een andere 
patiënt kan duurtraining goed zijn. 

Wat brengt het de patiënt? Wat 
is het doel van fysiotherapie?
Als een patiënt bij de fysiotherapeut 
komt heeft hij vaak al een lange 
medische geschiedenis achter de 

Het niveau van fitheid 
van hoe je gezond was, 

is niet het doel 

Tresholdtherapie.
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te raden. Het is belangrijk de juiste 
intensiteitprikkel te geven. Dus het 
juiste gewicht om spierkracht te 
verbeteren. Of de juiste activiteit 
om te bewegen. Heb je je doel 
eenmaal bereikt, dan kan het 
natuurlijk helemaal geen kwaad 
zelf wat gymoefeningen thuis te 
doen. Maar wel in overleg met de 
fysiotherapeut.

Geldt bewegen bij elke 
vorm van sarcoïdose?
Ik merk bij al mijn patiënten dat 
bewegen hen uit de neerwaartse 
vermoeidheidsspiraal haalt. Dat 
betekent niet dat je nooit meer moe 
bent, en ook niet dat je niet meer 
moe bent als je uitrust, maar wel dat 
je fit genoeg bent om de dagelijkse 
dingen aan te kunnen. Dat niveau 
verschilt per persoon. Zo kan de 
een nog blijven werken en de ander 
niet. Wat niet verschilt per persoon 
is de verbetering van kwaliteit van 

leven die je ziet na het integreren 
van structurele beweging bij een 
patiënt.

Wat is uw advies aan patiënten 
die niet meteen naar de 
fysiotherapeut willen of kunnen?
Begin met wandelen. Geef je 
vermoeidheid een score tussen de 
0-10. Wandel maximaal 5 minuten 
vanaf het moment dat je de deur 
uitloopt tot je weer binnen bent. 
Geef jezelf dan weer een score 
van 0-10 voor vermoeidheid. Gaat 
het goed, dan wandel je een week 
lang 5 minuten per dag. Als een 
week teveel is, in ieder geval vijf 
dagen. Dit kun je daarna langzaam 
uitbreiden met een minuut. Niet 
meer! De focus moet liggen op het 
beheersen van de vermoeidheid. 
Die vermoeidheid gaat niet over 
maar moet stabiel zijn. Gaat het een 
dag minder, kijk of de vermoeidheid 
ergens anders door kan komen en 

dat zijn patiënt zo snel mogelijk 
zelfstandig is. Zo zijn ook lang niet 
alle gewenste doelen haalbaar, 
maar samen kun je realistische 
doelen stellen met name ook voor 
de korte termijn.

Na de revalidatie, kom je in een 
onderhoudssituatie terecht. 
Hiervoor geldt dat de patiënt de 
Nederlandse norm van gezond 
bewegen ‘moet’ handhaven. 
Vijf keer per week een halfuurtje 
matig intensief bewegen en een 
keer per week iets meer. Kies 
hiervoor iets wat je leuk vindt. 
Bijvoorbeeld rustig fietsen, 
wandelen, dansen of yoga. De keus 
wordt ook beïnvloed door het soort 
klachten die de patiënt heeft. 

Kan de patiënt ook zelf aan de slag?
Sarcoïdosepatiënten zijn allemaal 
verschillend, maar de vermoeidheid 
staat bij iedereen centraal. De 
aandoening heeft soms een grillige 
uitingsvorm en kan overal in het 
lichaam voorkomen. Het is dan niet 
verstandig zelf aan de slag te gaan. 
Juist om te voorkomen dat je je 
lichaam overbelast is advies over de 
duur van de specifieke training aan 

Fysiotherapie
Fysiotherapie is er in het algemeen op gericht belasting en belastbaarheid 
op elkaar af te stemmen en waar mogelijk de belastbaarheid te vergroten. 
Fysiotherapeutische behandelingen hebben tot doel de zelfredzaamheid 
van de patiënt te verbeteren. Bij sarcoïdosepatiënten vraagt dat vaak om 
een verandering van leefstijl. Energieke ondernemende mensen worden 
plotsklaps gedwongen om met beleid en rustiger met hun energie om te 
gaan. 

Wat doet de fysiotherapeut?
•  Fysiotherapie. Fysiotherapie kan helpen om de conditie zo optimaal 

mogelijk te houden zodat het uithoudingsvermogen verbetert. 
•  Oefentherapie. Oefentherapie kan worden gebruikt om het lichaam 

zo soepel mogelijk te houden. Dit kan je gewrichtsklachten en 
spierproblemen verminderen.

•  Ademhalingstherapie. Als je snel moe bent en vaak kortademig bent, 
kun je te snel en te oppervlakkig gaan ademen in een poging meer 
zuurstof binnen te krijgen. Bij ademhalingstherapie, leer je op een juiste 
manier te ademen. 

•  Massage. Bij pijn en spierproblemen bij oppervlakkige spieren kun je 
massage ondergaan om de problemen te verminderen.
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pas anders je schema aan.
Lukt het je niet om uit dit patroon 
te komen en haal je zelf de 
Nederlandse norm gezond bewegen 
niet, of heb je steeds klachten die 
een beperkende rol daarin spelen, 
dan is toch het verstandig om naar 
de fysiotherapeut te gaan. Hij/zij 
kan je dan helpen om de spierkracht 
en of conditie te verbeteren. En de 
mobiliteit te behouden. 

Wat als je een terugval in 
gezond heid hebt gehad. 
Moet je dan weer helemaal 
opnieuw beginnen?
Nee hoor, vaak ga je een periode 
terug naar de fysiotherapeut. Die 
meet dan je eventuele terugval 
en brengt dat in kaart. Dan kun je 
streven te trainen tot je je oude be-
wegingsniveau weer hebt bereikt. 

Als ik meer moet bewegen 
waarom kan ik dan niet gewoon 
naar de sportschool? 
Sport(revalidatie) gaat uit van een 
normale opbouw. Je kunt echter 

als patiënt niet uitgaan van de 
normale inspanning die een gezond 
persoon levert voor deze opbouw. 
Een fysiotherapeut is specialist in 
bewegen. Je verbetert niet alleen 
bijvoorbeeld de spierkracht, maar 
de hele situatie van de patiënt. Dan 
is het belangrijk kennis te hebben 
van de systeemziekte sarcoïdose. 
In de sportschool is het risico groot 
dat je toch je lichaam overbelast. 
Specifiek advies over de duur 
van de specifieke training is niet 
voorhanden in de sportschool. En 
de eventuele schade van een te 
zware training levert toename van 
klachten en onbalans op.

Sarcoïdose is niet echt bekend 
onder fysiotherapeuten heb 
ik gemerkt. Waar moet je op 
letten bij een goede fysio?
Het is belangrijk iemand te vinden 
met ervaring met longfysio. Hoe 
vind je die? De fysiotherapeuten 
hebben een nascholing COPD 
gedaan. In Nederland zijn per regio 
netwerken waar de fysiothera-

peuten bij zijn aangesloten. Bij de 
beroepsvereniging het KNGF heb je 
een vereniging hart/vaat/longfysio-
therapie, waar die fysiotherapeuten 
lid van zijn. 

Bent u bekend met de 
thresholdtherapie?
Jazeker. Vaak horen patiënten dat 
de longfunctie en de longinhoud 
‘goed’ is. Gelukkig wordt er ook 
steeds meer gekeken naar de 
spierkracht van de ademhalings-
spieren. Je kunt je voorstellen 
als die zwak zijn dat je dat veel 
energie kost. Patiënten kunnen dan 
kortademig zijn bij inspanning. Dan 
wordt er gewerkt met ademhalings-
spiertraining, de thresholdtherapie. 
Deze meting van de ademha-
lingsspier wordt gedaan door de 
fysiotherapeut of de longfunctie-
afdeling. De training wordt begeleid 
door de fysiotherapeut. Nadat de 
patiënt op weg is geholpen kan 
deze thuis zelfstandig trainen. 
Met af en toe een evaluatie van de 
fysiotherapeut.

Fysiotherapie

Meer weten
of reageren? 
redactie@sarcoidose.nl

Patiënten ervaring met Catharina Colli
Bij binnenkomst denk je dat je in een gewone sportschool bent beland. 
Maar bij de intake door Catharina Colli merk je het verschil meteen. Een 
zee van begrip voor jouw situatie. Het uitgangspunt is niet moeten, maar 
kunnen.
Ik was naar de revalidatie verwezen door mijn longarts. Catharina en haar 
collega-fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in longpatiënten. Ze peilen 
ook je psychische conditie. Wat zit je dwars dat je niet meer kunt? Wat is 
realistisch om voor te oefenen? Heen en terug wandelen naar een parkje 
in de buurt? Prima doel!

Ze zijn er eigenlijk meer ingesteld op andere longziekten zoals COPD, 
maar creatief genoeg om zich naar een sarcoïdose patiënt te richten. 
Oefenen gaat onder geduldige persoonlijke begeleiding, met speciale 
apparaten die veel lager staan afgesteld dan bij de sportschool. Zo kun je 
op jouw (lage) tempo blijven bewegen en vooral: leren het vertrouwen in 
je eigen kunnen terug te winnen.

Catharina Colli.


