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Spasticiteit  
 

Karin de Jong, fysiotherapie bij u thuis 

 

 

Contact met ons opnemen 

 

Karin de Jong fysiotherapie 

Hooftlaan 73 

9752 GC Haren 

 

06 511 753 76 

info@karindejong.nl 

 

Bezoek ons op internet: 

www.karindejong.nl 
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Thuis aan de slag! 

 

  

 

Rekken van de kuitspier 

1. Sla een handdoek om de tenen 

van de voet van uw gestrekte been 

terwijl u op de grond zit (bed of 

bank kan ook) 

2. Oefen dan rek uit, en trek de tenen 

naar u toe.  

3. Herhaal 10 keer, neem even rust en 

doe dan nog 2 sessies van 10 

4. Herhaal dit voor de andere voet als 

die ook klachten heeft. 

 

Ontspanning/ mobiliteit onderrug 

 

1. Knieën buigen, tegen elkaar aan 

en voeten plat op de grond. 

2. Beweeg de knieën zijwaarts naar 

de grond tot 45 graden 

(halverwege). 

3. Hou aan elke kant de positie 3 

tellen vast. 

4. Herhaal dit beiderzijds 10 x 

 

Spierkracht  

1. Schuif naar voren op de stoel 

2. Plaats de voeten op 

schouderbreedte dicht bij de stoel 

3. Verplaats uw lichaamszwaartepunt 

naar voren door de romp naar 

voren te buigen 

4. Strek uw beide benen en zet 

eventueel af vanaf de armleuning 
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Behandelmogelijkheden bij spasticiteit 

Het starten van fysiotherapie in een vroeg stadium vormt de basis van 

elke spasticiteitbehandeling. De fysiotherapie kan bestaan uit een 

actief en passief (rekken, doorbewegen), oefenprogramma in 

combinatie met adequate positionering bij het zitten en liggen. 

Heeft dit onvoldoend effect op de pijn, spiertonus en contracturen dan 

kan de revalidatiearts of neuroloog de volgende behandelingen 

inzetten.  

1. Medicatie: er zijn verschillende medicijnen die invloed hebben 

op de spierspanning, zoals Baclofen, Tizanidine, Dantrium, 

Diazepam, deze medicijnen werken centraal en kunnen 

bijwerkingen zoals vermoeidheid en een droge mond geven. 

Als mensen veel last hebben van de bijwerkingen kan Baclofen 

ook lokaal gegeven worden middels een Baclofenpomp die 

operatief geplaatst wordt, dit kan bij veel spasme in de benen 

effectief zijn. 

2. Lokale zenuwblokkade, met een Fenol injectie in de motorische 

zenuw naar een spier of in de overgang zenuw naar spier is 

direct effectief. De rekreflex wat het spasme geeft is 6 tot 9 

maanden verdwenen. Dit wordt vooral gedaan bij het tegen 

elkaar klemmen van de benen, sterke spitsvoet en sterke 

buiging elleboog. 

3. Botolinetoxine behandeling, injectie van (botox) verminderd de 

prikkelgevoeligheid van de spier, dit werkt meestal na 1 tot 2 

weken en gedurende 3 maanden.  Dit wordt vooral gebruikt bij 

veel spasme in hand en armspieren. 

4. Orthopedische ingrepen; door het verlengen, klieven of 

verplaatsen van pezen kunnen ernstige contracturen 

behandeld worden.  

5. Shockwave therapie: dit kan worden toegepast met name bij 

de spastische hand. De resultaten van deze behandeling 

worden nog verder onderzocht. Binnen ons netwerk zitten 

collega fysiotherapeuten die dit kunnen aanbieden. 

We kunnen samen met u en uw revalidatiearts zoeken naar de meest 

optimale behandeling.  

   

 
  

 

 

 
 
 

 

Wat is spasticiteit? 

Spasticiteit wil zeggen dat er sprake is van een verhoogde 

spierspanning en soms ook van onwillekeurige bewegingen van 

spieren.  

Spasticiteit kan in sommige gevallen als hinderlijk worden ervaren, 

zowel in rust als tijdens activiteit. Er kan ook een te sterke reflex 

(clonus) aanwezig zijn. Hierdoor kan bijvoorbeeld een hand of voet 

op onverwachte momenten gaan trillen of schokken. Er kunnen 

vervolgens pijnklachten, stijfheid of verkortingen ontstaan. 

 

Hoe kan het dat de spasticiteit toeneemt? 

De meest voorkomende spasticiteit-verhogende factoren zijn 

prikkels vanuit de huid, blaas of darm. 

Bij prikkels die ontstaan vanuit de huid kun je denken aan een 

ingegroeide teennagel, huidverbranding, drukplek of 

operatiewond(en). Andere huidprikkels die vaak vergeten worden 

zijn knellende kleding, een geplooide sok in de schoen, zitten op 

een vouw van bijvoorbeeld de broek of zelfs een eenvoudige 

aanraking kan ervoor zorgen dat de spasticiteit toeneemt.  

Prikkels vanuit de blaas (een volle blaas of blaasontsteking) en 

darm (obstipatie) veroorzaken meer spasticiteit. 

Daarnaast kan spasticiteit uitgelokt of versterkt worden door een 

oncomfortabele zit- of lighouding, denk bijvoorbeeld aan het 

liggen met gestrekte heupen, zitten zonder de voeten goed te 

steunen of het hoofd naar achteren te kantelen. 

En als laatste kan de spasticiteit ook door psychische factoren 

zoals stress of vermoeidheid toenemen. 
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Wat kan ik doen? 

Bij plotselinge toename van spasticiteit is het belangrijk om de 

eerdergenoemde factoren bij langs te gaan. Verwijderen van 

knellende kleding of plooien, behandelen van eventuele wonden, 

obstipatie of blaasontsteking zijn de eerste stappen die kunnen worden 

ondernomen.  

Daarnaast is het erg belangrijk om te kijken naar het juist afstellen van 

de rolstoel. Bovenbenen en romp moeten voldoende gesteund zijn. 

Positionering van de voeten moet zodanig zijn, dat er geen langdurige 

druk onder de voorvoet is. Samen met de ergotherapeut kunnen we 

kijken naar een symmetrische zithouding met de beste zitstabiliteit.  

Ook heeft de lighouding ’s nachts invloed op de spasticiteit overdag. 

Het is daarom belangrijk om rekening te houden met verschillende 

houdingwisselingen (om de 2-4 uur) gedurende de nacht. Wisseling 

van houding kan spasme remmend werken, maar tegelijkertijd ook 

spierstijfheid en verkortingen helpen voorkomen. Volledige 

(aanhoudende) strekking in de heup en knie kan spasticiteit 

provoceren en verergeren. 

Spasticiteit kan ook veel pijnklachten geven in de arm/ schouderregio. 

Het is belangrijk dat een rustpositie van uw armen altijd pijnvrij is.  

Regelmatig bewegen kan voorkomen dat u stijf wordt en hierdoor de 

spasticiteit toeneemt. Maar het helpt u ook om spierkracht en 

uithoudingsvermogen te behouden. Uw fysiotherapeut kan u een 

aantal oefeningen aanleren die voorkomen dat u stijf wordt.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie bij spasticiteit 

De fysiotherapeut kan u ondersteunen bij het voorkomen van 

toename in spasticiteit. Maar ook bij het vergroten van uw 

zelfstandigheid. Dit doen we door; 

• Actief te bewegen om nadelige effecten van spasticiteit 

(zoals verminderde spierkracht, functionaliteit of 

spieruithoudingsvermogen) te compenseren.  

• Rekoefeningen met als doel houding- en bewegingstonus 

te normaliseren.  

• Oefenen van het veilig uitvoeren van transfers van en naar 

de stoel, bed, toilet ed. 

• Daarnaast kunnen verschillende ontspanningsoefeningen 

toegepast worden om spasticiteit te reduceren.  

 

Voor iedere client wordt een persoonlijk behandelplan op maat 

gemaakt. Hierbij is het belangrijk om plezier in bewegen te krijgen 

en dit in het dagelijks leven vorm te geven.  

 

Op de achterzijde van deze informatiefolder vindt u een drietal 

oefeningen, gericht op behoud van spierlengte, 

ontspanning/mobiliteit in de onderrug en verbeteren van 

spierkracht. Deze oefeningen kunnen zelfstandig uitgevoerd 

worden in de thuissituatie.  
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