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Voorwoord
Dit adviesrapport is in het kader van het onderzoek ‘ouder worden met Marfan? Fysiotherapie!’ geschreven. Dit onderzoek is gebaseerd op wat fysiotherapie kan betekenen bij patiënten met het Marfan syndroom tijdens het ouder worden. Het rapport is opgesteld door ondergetekenden, drie fysiotherapeuten opleiding die in het kader van hun scriptie dit onderzoek hebben gedaan. Het onderzoek
is gebaseerd op de nieuwsgierigheid naar de meerwaarde van fysiotherapie voor vooral oudere mensen met het syndroom van Marfan. Gebruiken zij fysiotherapie en zo ja voor welke klachten? Op basis van de beantoording van een aantal deelvragen hebben we voorzichtig een drietal aanbevelingen
gedaan voor de Contactgroep Marfan Nederland. Wij hopen dat daarmee de kwaliteit van leven van
mensen met het syndroom van Marfan een beetje kan worden verbetert.
Als eerste gaat onze dank uit naar de Contactgroep Marfan Nederland voor de fijne samenwerking.
Het was een zeer leerzame periode. Verder gaat onze dank uit naar de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen die ons de middelen en de begeleiding heeft gegeven om dit adviesrapport tot stand te
kunnen brengen.
N.W.H. van het Erve, L.W.M. Hoijtink en C.J. Hommerson

Nijmegen, 7 juni 2013
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Inleiding
Vanuit de Contactgroep Marfan Nederland (CMN) is de vraag gekomen welke klachten specifiek zijn
voor het syndroom van Marfan bij de ouder wordende patiënt. Deze vraag is vanuit oogpunt van
onderzoek relevant omdat er nog weinig bekend is over de klachten bij de ouder wordende Marfan
patiënt in relatie tot fysiotherapie. De Contactgroep Marfan Nederland geeft aan dat zij de indruk
hebben dat de oudere patiënten met het Marfan syndroom met hun klachten niet snel naar de fysiotherapeut gaan. Juist voor hen kan fysiotherapie belangrijk zijn.
Het doel van dit adviesrapport is inzicht te geven op de meest voorkomende houdings- en bewegingsgerelateerde klachten bij de ouder wordende Marfan patiënt. Vanuit een fysiotherapeutisch
oogpunt worden er conclusies getrokken naar de meerwaarde van fysiotherapie bij de oudere Marfan patiënt (50+). Het rapport is als volgt opgebouwd. Door de deelvragen te beantwoorden aan de
hand van ons onderzoek kunnen er conclusies getrokken worden voor de twee hoofdvragen.
De hoofdvraagstelling voor dit adviesrapport is tweeledig:



Wat zijn de meest voorkomende aan het syndroom van Marfan gerelateerde klachten van
het houdings- en bewegingsapparaat bij de ouder wordende patiënt (50+)?
Heeft fysiotherapie meerwaarde voor de ouder wordende patiënt met het syndroom van
Marfan? Zo ja, wat is dan deze meerwaarde?

De deelvragen zijn als volgt:
1. Weet de patiënt met het syndroom van Marfan voor welke klachten hij/zij naar de fysiotherapeut kan gaan?
2. Wat kan fysiotherapie volgens de ouder wordende patiënt met het Marfan syndroom
voor hem of haar betekenen?
3. Wat zijn de ervaringen van Marfan patiënten met fysiotherapie?
4. Is er een indicatie voor preventieve fysiotherapeutische behandeling (voorlichting en advies over gezondheidsbevorderend gedrag en maatregelen gericht op het voorkomen
van gezondheidsproblemen)?
Vanuit deze vraagstellingen zullen wij de belangrijkste bevindingen in ons onderzoek beschrijven.
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1. Weet de patiënt met het syndroom van Marfan voor welke klachten
hij/zij naar de fysiotherapeut kan gaan?
Resultaten
De respondenten gaan voor de meeste lichamelijke klachten naar een fysiotherapeut. Opvallend is
echter dat er veel klachten worden ervaren in de pols/hand en in de enkel/voet regio maar de respondenten voor deze klachten niet of nauwelijks fysiotherapie krijgen.
De groep respondenten onder de 50 jaar die fysiotherapie krijgen voor de klachten in de pols- en
handregio is 15% groter dan de groep boven de 50 jaar.
Voor de groep respondenten onder de 50 jaar, die fysiotherapie krijgen voor klachten in de enkel- en
voetregio, is dit percentage iets hoger, namelijk 27,27%. De klachten die men in de pols- en handregio en de enkel- en voetregio ervaart zijn pijnklachten en overbeweeglijkheid. (Zie tabel 2 t/m 4)
Voor de klachten die worden ervaren in de onderrug en de schouderregio gaan de respondenten
juist wel naar een fysiotherapeut. Dit zijn klachten die algemeen bekend zijn als klachten waarbij
fysiotherapie effectief kan zijn. Bij klachten in de pols- en handregio of enkel- en voetregio zal niet
meteen worden gedacht aan een fysiotherapeut. Maar ook bij klachten in die regio’s kan fysiotherapie van belang zijn. Stabiliteitstraining is bijvoorbeeld één van de behandelmogelijkheden bij het
fysiotherapeutisch behandelen van het syndroom van Marfan (Appelhof,D., Bie de, D.J.M., Geurts,
A.G.T., 2011, p.11). Over het behandelen van pijnklachten bij het syndroom van Marfan is echter nog
te weinig bekend om hierover een goede uitspraak te kunnen doen. (zie figuur 1)
Voor de bewegingsgerelateerde klachten gaan minder respondenten naar de fysiotherapeut ten opzichte van de lichamelijke klachten. Voor de klachten bij het uitvoeren van de ADL gaan de minste
respondenten naar de fysiotherapeut. Dit is wederom een klacht waarbij niet snel word gedacht aan
de effectiviteit van fysiotherapie. Klachten die mensen hebben bij het lopen en sporten zijn klachten
die algemeen bekend zijn als klachten die door een fysiotherapeut behandeld kunnen worden. Van
de groep respondenten onder de 50 jaar gaat in totaal 31,90% meer naar de fysiotherapeut voor
bewegingsgerelateerde klachten dan de groep respondenten onder de 50 jaar. In de groep respondenten boven de 50 jaar gaan de meeste respondenten naar de fysiotherapeut voor klachten waardoor ze moeite hebben met sporten. In de groep onder de 50 jaar gaan juist de meeste respondenten naar de fysiotherapeut voor klachten waardoor ze moeite hebben met lopen. (zie figuur 2)
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(n=31)
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Figuur 1
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Fysiotherapie & bewegingsgerelateerde
klachten
(n=31)
Aantal respondenten met klachten
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Figuur 2
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2. Wat kan fysiotherapie volgens de ouder wordende patiënt met het
Marfan syndroom voor hem of haar betekenen?
In de enquête is er voor de respondenten een mogelijkheid gekomen om antwoord te geven op de
vraag: Voor welke klachten tijdens het ouder worden denkt u dat fysiotherapie kan helpen?
Resultaten
Dit zijn de meest opvallende resultaten vanuit de enquête:
 7 van de 31 respondenten denken dat fysiotherapie kan helpen bij het behouden of verbeteren van de conditie tijdens het ouder worden.
 4 van de 31 respondenten denken dat fysiotherapie kan helpen bij rugklachten die ontstaan
tijdens het ouder worden.
 3 van de 31 respondenten denken dat fysiotherapie kan helpen bij het verbeteren van de
houding tijdens het ouder worden.
 3 van de 31 respondenten denken dat spierversterkende oefeningen kunnen helpen tijdens
het ouder worden.
 3 van de 31 respondenten denken dat met behulp van fysiotherapie de beweeglijkheid behouden en/of verbeterd kan worden.
 2 van de 31 respondenten denken dat een fysiotherapeutische massage voor ontspanning
(van de spieren) kan zorgen tijdens het ouder worden.

Uit het onderzoek blijkt dat een grote groep mensen met het syndroom van Marfan houding gerelateerde klachten heeft ; pijn en stijfheidsklachten in de onderrugregio, pijn en stijfheidsklachten in de
enkel en voetregio en pijn en overbeweeglijkheid klachten in de pols- en handregio. Voor de groep
boven de 50 geldt dat zij wel actief hulp zoeken bij klachten van de onderrug maar (bijna) niet als het
de ledematen betreft. De 50 plussers staan op voorhand niet afwijzend ten opzichte van fysiotherapie. Merendeel ziet de meerwaarde in het algemeen maar denkt dat het alleen voor de korte termijn
helpt. De onderliggende oorzaak van het verschil kan op basis van dit onderzoek niet goed worden
geduid en zou nader onderzocht moeten worden. Temeer omdat voor een groot deel van de mensen
boven de 50 jaar met het syndroom van Marfan, deze lichamelijke klachten de oorzaak zijn dat zij
moeite hebben met sporten. Voldoende sport en beweging is immers voor elke 50 plusser een belangrijke randvoorwaarde is voor een goede conditie en de preventie van allerlei welvaartsziekten
zoals bijvoorbeeld hartfalen, diabetes en COPD . Meer specifiek zorgt duurtraining voor een betere
aerobe vermogen van de skeletspieren en een betere cardiovasculaire functie. Een ander opvallend
aspect van het onderzoek is dat mensen met het syndroom van Marfan onder de 50 juist veel moeite
hebben met het uitvoeren van de ADL.

N.W.H. van het Erve, L.W.M. Hoijtink en C.J. Hommerson

8

3. Wat zijn de ervaringen van Marfan patiënten met fysiotherapie?
In onderstaand overzicht is te zien wat de voorkomende ervaringen van alle respondenten zijn met
betrekking tot Marfan.
Nek regio
De respondenten zijn over het algemeen tevreden over de fysiotherapie die ze krijgen voor klachten
in de nek regio (zie tabel tevredenheid fysiotherapie per lichaamsregio). Van de 18 respondenten
geven 6 respondenten aan dat fysiotherapie alleen effect heeft op de korte termijn. De klachten kom
snel weer terug. Drie van 18 respondenten spreekt over een goede ervaring met fysiotherapie. Als
laatste geven 2 van de 18 respondenten aan dat ze na manuele therapie meer klachten hebben gekregen. Zij zijn dan ook beide gestopt met manuele therapie.
Bovenrug regio
Over de fysiotherapie die de respondenten krijgen voor klachten in de bovenrug regio zijn ze wederom over het algemeen tevreden (zie tabel tevredenheid fysiotherapie per lichaamsregio). In deze
regio geven de respondenten met name aan dat fysiotherapie effect heeft op de korte termijn. Pijnverlichting/ontspanning na een behandeling is maar tijdelijk en komt binnen enkele dagen weer terug. Door 2 respondenten wordt expliciet gesproken over de verlichting van de klachten door fysiotherapie.
Borstkas regio
De respondenten zijn tevreden over de fysiotherapie die zij krijgen voor klachten in de borstkas regio. Over de ervaring met fysiotherapie hebben de respondenten minimaal geantwoord. De gegeven
antwoorden gaan met name over factoren die de klachten en/of fysiotherapie beïnvloeden, zoals:
een open hart operatie of een fixatie van kyphoscoliose met een spondylodese van de thoracale en
deels lumbale wervelkolom.
Schouder regio
Over de fysiotherapie bij klachten in de schouder regio zijn de respondenten over het algemeen tevreden (zie tabel tevredenheid fysiotherapie per lichaamsregio). Opvallend is dat 2 van de 16 respondenten wederom aangeven dat fysiotherapie alleen effect heeft op de korte termijn. Nog eens 2
van de 16 respondenten geven expliciet aan dat de klachten (snel) terug keren na de fysiotherapeutische behandeling. Van de 16 respondenten geven 4 respondenten aan dat ze een goede ervaring
hebben met fysiotherapie.
Elleboog regio
Over de fysiotherapie die de respondenten krijgen voor klachten in de elleboog regio zijn de respondenten het meest ontevreden in vergelijking met de andere lichaamsregio’s. De meeste respondenten zijn echter zeer tevreden over de fysiotherapie voor klachten in de elleboog regio. Er zijn 2 van
de 5 respondenten die aangeven dat ze een goede ervaring hebben met fysiotherapie. Het effect op
de korte termijn wordt door 1 van de 5 respondenten ook in deze regio ervaren.
Pols/hand regio
De respondenten die fysiotherapie krijgen voor klachten in de pols/hand regio zijn hierover allemaal
tevreden. Van de 4 respondenten geeft 1 respondent aan dat het effect van de fysiotherapeutische
behandeling wederom tijdelijk is.
Onderrug regio
Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de fysiotherapie die ze krijgen voor de klach-
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ten in de onderrug regio. Dat fysiotherapie alleen effect heeft op de korte termijn wordt door 3 van
de 16 respondenten aangegeven. Een durale ectasie wordt door 2 respondenten aangegeven als
oorzaak van de klachten in de onderrug regio. Zij krijgen voor die klachten fysiotherapie. Door 3 van
de 16 respondenten wordt expliciet gesproken over terugkerende klachten. Als laatste geven 3 van
de 16 respondenten aan dat ze een goede ervaring hebben met fysiotherapie voor klachten in de
onderrug regio.
Heup regio
Het grootste gedeelte van de respondenten is tevreden over de fysiotherapie die ze krijgen voor de
klachten in de heup regio. Door 2 van de 9 respondenten word aangegeven dat ze een goede ervaring hebben met fysiotherapie in de heup regio. Bij 3 van de 9 respondenten is de pijnklacht te complex om tijdens de behandeling al effect te merken. Er zijn veel behandelingen nodig die nog niet
altijd voor resultaat zorgen.
Knie regio
Bijna alle studenten die fysiotherapie krijgen voor klachten in de knie regio zijn tevreden. Een klein
gedeelte is ontevreden. Van de 9 respondenten geeft 1 respondent aan dat fysiotherapie alleen effect heeft op de korte termijn. Het krijgen van oefeningen en advies wordt door 3 van de 9 respondenten aangegeven als onderdeel van de fysiotherapeutische behandeling. Van die 3 respondenten
geeft 1 respondent aan een goede ervaring te hebben met de oefeningen en het advies. Als laatste
geven 2 van de 9 respondenten aan dat meer trainen juist meer last geeft.
Enkel/voet regio
De 5 respondenten die fysiotherapie krijgen voor de klachten in de enkel/voet regio zijn allemaal
tevreden over de fysiotherapeutische behandelingen. Van de 5 respondenten geven 3 respondenten
aan dat ze gebruik maken van orthopedisch schoeisel, zooltjes of een brace.
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4. Is er een indicatie voor preventieve fysiotherapeutische behandeling (voorlichting en advies over gezondheidsbevorderend gedrag en
maatregelen gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen)?
Literatuur
Er is geen literatuur beschikbaar waarin staat dat preventieve fysiotherapie zinvol is bij ouderen met
het Syndroom van Marfan. Wel is er literatuur beschikbaar over fysiotherapie voor ouderen.
Voorlichting en advies
Vanuit de literatuur is naar voren gekomen dat preventieve fysiotherapie zeer zinvol is bij ouderen
zonder Marfan. Primaire preventie (voorlichting en advies) blijkt het meest effectief om het ziekte of
verouderingsproces te voorkomen dan wel te vertragen(Lewis, C.B, en Bottomley, J.M., 1999, p.471).
De klinische ervaring leert dat preventie ook het meest effectief is om ouderen beter te laten functioneren en hun gezondheid te bevorderen(Lewis, C.B, en Bottomley, J.M., 1999, p.458).
Duurtraining
Om conditionele problemen te voorkomen is het verstandig om de conditie op peil te houden.
Vanuit de literatuur blijkt dat duurtraining bij ouderen het aerobe vermogen vergroot in de skeletspieren. Hierdoor is er een significante toename van de aerobe capaciteit(Lewis, C.B, en Bottomley,
J.M., 1999, p.458). In een onderzoek bij ouderen tussen de 53 en 65 jaar is gebleken dat langdurige
duurtraining zorgt voor een aanpassing van de cardiovasculaire functie. De training zorgde voor een
significante vergroting van het volume en de massa van linkerventrikel(Lewis, C.B, en Bottomley,
J.M., 1999, p.458). Uit een ander onderzoek blijkt dat bij ouderen tussen de 61 en 65 jaar die een
zittend leiden leven en gedurende één jaar training volgen de V02 -max gemiddeld met 25% omhoog
ging. Dit leidde tot een daling van het ademminuutvolume met 9%(Lewis, C.B, en Bottomley, J.M.,
1999, p.442).
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5. Conclusie en aanbevelingen
5.1 Wat zijn de meest voorkomende aan het syndroom van Marfan gerelateerde klachten
van het houdings- en bewegingsapparaat bij de ouder wordende patiënt (50+)?
De meest voorkomende klachten bij respondenten boven de 50 jaar worden net zoals bij de respondenten onder de 50 jaar klachten aan de onderrugregio aangegeven. Klachten aan de enkel- en voet
regio worden hetzelfde gescoord als klachten aan de onderrug. De respondenten boven de 50 jaar
ervaren de minste klachten aan de elleboog en de borstkasregio.
De meest voorkomende klachten bij respondenten onder de 50 jaar zijn voornamelijk klachten aan
de onderrugregio, deze klachten komen ook het meest voor bij de totale groep respondenten. Tevens worden de klachten aan de schouderregio en nekregio hetzelfde gescoord. De respondenten
onder de 50 jaar ervaren de minste klachten aan de heup en de elleboogregio. (tabel 1)
Bij de respondenten is gevraagd per regio welke soort symptomen ze hebben en pijn aan te geven.
Bij de respondenten boven de 50 jaar wordt aangegeven dat ze pijn en stijfheid van de spieren ervaren in de onderrug. Tevens wordt er overbeweeglijkheid en pijn in de pols- en hand regio en in de
enkel- en voetregio stijfheid van de gewrichten en pijn aangegeven.
Bij de personen onder de 50 jaar wordt aangegeven dat ze pijn ervaren in de onderrug. Bij de symptomen wordt stijfheid van de spieren in de onderrug en overbeweeglijkheid in de pols- en handregio
het meest aangegeven. (tabel 2 t/m 4)

Regio’s

Onderrug
Enkel en voet
Pols en hand
Schouder
Bovenrug
Nek
Knie
Heup
Borstkas
Elleboog

Totaal mensen met
klachten per
regio (%)
(N=31)

Mensen onder de 50
jaar klachten
per regio (%)
(N=17)

Mensen boven de 50
jaar klachten
per regio (%)
(N=14)

Overschrijdingskans
klachten
tussen beide groepen
(P)

24 (77,42%)
22 (70,97%)
22 (70,97%)
22 (70,97%)
21 (67,74%)
21 (67,74%)
16 (51,61%)
16 (51,61%)
14 (45,16%)
9 (29,03%)

13 (76,47%)
11 (64,71%)
12 (70,59%)
13 (76,47%)
12 (70,59%)
13 (76,47%)
10 (58,82%)
7 (41,18%)
10 (58,82%)
3 (17,65%)

11 (78,57%)
11 (78,57%)
10 (71,43%)
9 (64,29%)
9 (64,29%)
8 (57,14%)
6 (42,86%)
9 (14,29%)
4 (64,29%)
6 (42,86%)

0,894
0,627
0,961
0,474
0,720
0,267
0,393
0,231
0,309
0,098

Tabel 1
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Totaal aantal personen die last
hebben van:
Onderrug
Enkel/voet
Pols/hand
Schouder
Bovenrug
Nek
Heup
Knie
Borstkas
Elleboog

Overbeweeglijkheid
van de gewrichten

Stijfheid van
de gewricht(en)

Stijfheid
van de
spier(en)

Verlies
aan kracht

Ontstekingsreacties

Aanwezigheid
van pijn

9 (29,03%)
15 (48,39%)
18 (58,07%)
12 (38,71%)
6 (19,35%)
10 (32,25%)
6 (19,35%)
12 (38,71%)
4 (12,90%)
3 (9,68%)

16 (51,61%)
12 (38,71%)
11 (35,48%)
9 (29,03%)
13 (41,94%)
8 (25,81%)
8 (25,81%)
8 (25,81%)
6 (19,35%)
4 (12,90%)

18 (58,07%)
14 (45,16%)
11 (35,48%)
16 (51,61%)
15 (48,39%)
12 (38,71%)
9 (29,03%)
6 (19,35%)
9 (29,03%)
3 (9,68%)

10 (32,25%)
9 (29,03%)
9 (29,03%)
9 (29,03%)
9 (29,03%)
12 (38,71%)
7 (22,58%)
5 (16,13%)
4 (12,90%)
5 (16,13%)

1 (3,23%)
4 (12,90%)
4 (12,90%)
1 (3,23%)
0 (0%)
1 (3,23%)
0 (0%)
3 (9,68%)
0 (0%)
1 (3,23%)

24 (77,41%)
20 (64,51%)
21 (67,74%)
22 (70,96%)
19 (61,29%)
20 (64,51%)
14 (45,16%)
15 (48,39%)
9 (29,03%)
8 (25,81%)

Tabel 2

Overbeweeglijkheid van de
gewrichten

Stijfheid
van de gewricht(en)

Stijfheid
van de
spier(en)

Verlies
aan
kracht

ontstekingsreactie

Pijn

Onderrug

3 (17,65%)

10 (58,82%)

11 (64,71%)

5 (29,41%)

0 (0,00%)

13 (76,47%)

Enkel en voet
Pols en hand

10 (58,82%)
11 (64,71%)

5 (29,41%)
6 (35,29%)

9 (52,94%)
8 (47,06%)

5 (29,41%)
7 (41,18%)

3 (17,65%)
2 (11,77%)

10 (58,82%)
11 (64,71%)

Schouder
Bovenrug
Nek
Heup
Knie
Borstkas
Elleboog

8 (47,06%)
3 (17,65%)
9 (52,94%)
4 (23,53%)
8 (47,06%)
3 (17,65%)
2 (11,77%)

4 (23,53%)
8 (47,06%)
6 (35,29%)
3 (17,65%)
4 (23,53%)
4 (23,53%)
2 (11,77%)

11 (64,71%)
9 (52,94%)
6 (35,29%)
6 (35,29%)
3 (17,65%)
6 (35,29%)
2 (11,77%)

6 (35,29%)
5 (29,41%)
9 (52,94%)
3 (17,65%)
4 (23,53%)
2 (11,77%)
1 (5,88%)

1 (5,88%)
1 (5,88%)
1 (5,88%)
0 (0,00%)
3 (17,65%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)

13 (76,47%)
11 (64,71%)
12 (70,58%)
7 (41,18%)
10 (58,82%)
6 (35,29%)
3 (17,65%)

Aantal personen
<50 jaar die last
hebben van:

Tabel 3

N.W.H. van het Erve, L.W.M. Hoijtink en C.J. Hommerson

13

Aantal personen
>50 jaar die last
hebben van:
Onderrug
Enkel/voet
Pols/hand
Schouder
Bovenrug
Nek
Heup
Knie
Borstkas
Elleboog

Overbeweeglijkheid
van de gewrichten

Stijfheid van
de gewricht(en)

Stijfheid
van de
spier(en)

Verlies
Ontstekingsaan kracht
reacties

6 (42.85%)
5 (35,71%)
7 (50,00%)
4 (28,57%)
3 (21,43%)
3 (21,43%)
2 (14,28%)
4 (28,57%)
1 (7,14%)
1 (7,14%)

6 (42,85%)
7 (50,00%)
5 (35,71%)
5 (35,71%)
5 (35,71%)
2 (14,28%)
5 (35,71%)
4 (28,57%)
2 (14,28%)
2 (14,28%)

7 (50,00%)
5 (35,71%)
3 (21,43%)
5 (35,71%)
6 (42.85%)
6 (42.85%)
3 (21,43%)
3 (21,43%)
3 (21,43%)
1 (7,14%)

5 (35,71%)
4 (28,57%)
2 (14,28%)
3 (21,43%)
4 (28,57%)
3 (21,43%)
4 (28,57%)
1 (7,14%)
2 (14,28%)
4 (28,57%)

1 (7,14%)
1 (7,14%)
2 (14,28%)
0 (0,00%)
1 (7,14%)
0 (0.0%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,0%)
1 (7,14%)

Aanwezigheid
van pijn
11 (78,57%)
10 (71.49%)
10 (71,49%)
9 (64,29%)
8 (57,14%)
8 (57,14%)
7 (50,00%)
5 (35,71%)
2 (14,28%)
5 (35,71%)

Tabel 4
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5.2 Heeft fysiotherapie meerwaarde voor de ouder wordende patiënt met het syndroom
van Marfan? Zo ja, wat is dan deze meerwaarde?

Vanuit de open vragen in de enquête geven veel mensen aan baat te hebben bij de fysiotherapeutische behandelingen. Wat veelal terugkomt in de antwoorden is dat de mensen goed worden geholpen op de conditie op peil te brengen dan wel op peil te houden. Verder geven de mensen aan dat
de fysiotherapeut helpt om de spieren en gewrichten ‘soepel’ te maken. Dit effect houdt echter vaak
niet lang aan. Mensen moet vaak een lange tijd regelmatig terugkeren om het effect weer even terug
te krijgen.
Er is geen literatuur beschikbaar over de meerwaarde van fysiotherapie bij de patiënt met Marfan
van 50 jaar of ouder. Wel is er duidelijk geworden in de deelvraag over de indicatie voor preventieve
fysiotherapie dat fysiotherapie helpt om de conditie van ouderen te verbeteren. Tevens blijkt dat
stabiliteitstraining werkt bij ouderen (65-90 jaar) met instablititeitsproblemen in de onderste extremiteit(Hu M.H., Woollacott, M.H., 1994, p.58). Dit is dus een therapie die eventueel ook zou kunnen
werken voor ouderen met het syndroom van Marfan. Aan de andere kant is het ook zo dat stabiliteitstraining werkt voor mensen met het syndroom van Marfan (Appelhof,D., Bie de, D.J.M., Geurts,
A.G.T., 2011, p.11). In dit stuk is niet gekeken naar mensen ouder dan 50 jaar maar naar patiënten
met het syndroom van Marfan in alle leeftijdscategorieën. Verder blijkt hierin dat andere behandelmogelijkheden zoals trainen op uithoudingsvermogen en informeren en adviseren goed kunnen werken(Appelhof,D., Bie de, D.J.M., Geurts, A.G.T., 2011, p.11). Het zou dus kunnen dat stabiliteitstraining onder begeleiding van een fysiotherapeut kan helpen bij ouderen met het syndroom van Marfan. Het is daarom een mogelijk voor patiënten met het syndroom van Marfan ouder dan 50 jaar die
instabiliteitsproblemen hebben, om langs te gaan bij een fysiotherapeut. Er is echter geen hard bewijs dat dit werkt omdat hier nog geen literatuur over te vinden is.
Verder blijkt dat andere behandelmogelijkheden zoals trainen op uithoudingsvermogen en informeren en adviseren goed kunnen werken bij patiënten met het syndroom van Marfan(Appelhof,D., Bie
de, D.J.M., Geurts, A.G.T., 2011, p.11). Het is zou kunnen dat dit ook geldt voor de Marfan patiënt
van 50 jaar en ouder. Er is echter nog geen specifieke literatuur bekend voor de Marfan patiënt van
50 jaar en ouder dus er kunnen geen harde bewijzen worden gegeven door te zeggen dat bovenstaande therapievormen ook werken voor hen.
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Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek volgen de volgende aanbevelingen:
 Fysiotherapeutische aandacht voor mensen met het syndroom van Marfan van boven de 50
jaar met klachten aan de ledematen kan een positieve bijdrage leveren aan het meer gaan
sporten. En daarmee een betere gezondheid op lange termijn. Mensen met het syndroom
van Marfan boven de 50 moeten goed geïnformeerd zijn over de nut en noodzaak van fysiotherapie in het geval van klachten aan de ledematen.
 Het verdiend de aanbeveling om nader te onderzoeken wat oudere mensen met bet syndroom van Marfan, in het geval van klachten aan de ledematen, belemmerd om naar de fysiotherapie te gaan
 De groep mensen met het syndroom van Marfan onder de vijftig ondervindt juist beperkingen in de ADL als gevolg van beweging specifieke klachten. Ook voor hen kan fysiotherapie in
combinatie met bijvoorbeeld ergotherapie soelaas bieden. Het verdiend de aanbeveling om
bij deze groep een nader onderzoek in te stellen naar de nut en noodzaak van fysiotherapie
in het kader van de zelfredzaamheid.
 Als laatste willen wij aanbevelen om een samenwerking tot stand te brengen tussen het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en de CMN. Dit bevelen wij aan omdat het grootste gedeelte van de fysiotherapeuten (in opleiding) nog niet bekend zijn met het
Marfan syndroom. De onbekendheid van het syndroom maakt het voor fysiotherapeuten lastig om een passende en goede behandeling te geven aan iemand met het Marfan syndroom.
Door een inventarisatie te maken welke fysiotherapeuten in Nederland mensen met het
Marfan syndroom behandelen kan er een soort ‘database’ worden gemaakt van alle fysiotherapeuten die mensen met het Marfan syndroom behandelen. Zo kunnen fysiotherapeuten
met behulp van de gegevens uit de database onderling contact met elkaar opnemen en ervaringen uitwisselen over het behandelen van mensen met het Marfan syndroom. Het KNGF
zou deze inventarisatie kunnen uitvoeren onder alle fysiotherapeuten werkzaam binnen Nederland. De CMN zou dan vervolgens de database met fysiotherapeuten beschikbaar kunnen
stellen op bijvoorbeeld hun website. Door de database ook inzichtelijk te maken voor de
mensen met het Marfan syndroom kunnen ook zij in contact komen met een fysiotherapeut
die vaker mensen ziet met het Marfan syndroom.
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