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Voorwoord 

 

Voor u ligt mijn masterproef ‘De toepassing van motor imagery training binnen de 

motorische revalidatie na een CVA: praktische richtlijnen’. Ik diende dit onderwerp in 

als vrije keuze, voortkomende uit een grote interesse in hersenletsels, 

neuropsychologie en revalidatiemogelijkheden. Gedurende de laatste twee jaar heb 

ik me, zowel op mijn stageplaats als in de literatuur, verdiept in de wereld van de 

revalidatie, en meer bepaald in motor imagery training. Het was een boeiende, 

leerrijke en uitdagende periode die me heel wat kennis bijbracht. Mijn interesse in het 

vak bleef groeien. 

 

Graag bedank ik een aantal mensen voor hun hulp bij het tot stand komen van deze 

thesis. Mijn dank gaat uit naar Prof. Guy Vingerhoets en Dr. Kristine Oostra, voor het 

begeleiden, opvolgen en geven van feedback tijdens het denk- en schrijfproces. Ook 

bedank ik mijn gezin en dichtste vrienden voor het nalezen van deze thesis, hun 

mening en steun gedurende het schrijven van mijn masterproef. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Deze thesis richt zich op het bieden van praktische richtlijnen met betrekking tot het 

invoeren van motor imager training (MIT) in het revalidatieproces van CVA-patiënten, 

op basis van de bestaande literatuur omtrent deze cognitieve revalidatietechniek. 

Ondanks de vele experimentele studies die reeds zijn gewijd aan dit onderwerp zijn 

op heden geen praktische handvaten voorhanden om artsen en therapeuten op weg 

te helpen. Deze thesis bespreekt als introductie de etiologie, gevolgen en mogelijke 

revalidatievormen na een CVA. Verder wordt ingegaan op MIT als 

revalidatietechniek, en worden de voor- en meerwaarden en verklaringen van de 

werking van MIT besproken. Vervolgens worden richtlijnen aangeboden met 

betrekking tot de toepassingswijze van MIT, de manier van aanleren, de toevoeging 

van relaxatie, de duur en de ratio van de mentale en fysieke training, het aantal 

mentale herhalingen en de mogelijke uitkomstmetingen. Voor bijkomende richtlijnen 

omtrent de uitvoering van MIT worden verder de zeven kernelementen (fysiek, 

omgeving, timing, taak, leren, emotie & perspectief) van het PETTLEP-model 

toelicht. Tot slot wordt in deze thesis een voorstel uitgewerkt tot de integratie van MIT 

in de klinische praktijk van de revalidatie. Aan de hand van de conclusies, adviezen 

en praktische richtlijnen die in deze thesis naar voor worden geschoven kunnen 

revalidatieartsen en –therapeuten gerichter en weloverwogen met MIT aan de slag. 
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Getroffen door een CVA 

 

“Mijn dochter was 21 en kreeg een beroerte. Ze was jong en veerkrachtig. Tot 

op die ene dag. Na 14 dagen ziekenhuis en 9 maanden knokken in het 

revalidatiecentrum kregen we een baby van 21 jaar thuis. Ze kon niet meer 

praten, slikken of lopen. Ook de coördinatie en de kracht van haar handen was 

zo goed als verdwenen.” 

 

Een cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte is een veelvoorkomende acute 

aandoening met verregaande gevolgen voor de CVA-patiënt en familie in 

kwestie. Het vormt immers een belangrijke bron van chronische invaliditeit: 

ongeveer de helft van de patiënten houdt na een CVA blijvende beperkingen 

over in de ledematen en kan slechts beperkt participeren in dagelijkse en 

sociale activiteiten (Dijkerman, Wood, & Langton, 1996). Deze beperkingen 

leiden overigens vaak tot een hoge mate van afhankelijkheid. Vandaar het grote 

belang om de revalidatie na een CVA te optimaliseren (Dijkerman, Letswaart, 

Johnston, & MacWalter, 2004). 

 

CVA: Etiologie en Gevolgen 

 

Wat is nu precies een CVA? En wat zijn de oorzaken en – nog belangrijker – de 

gevolgen van deze acute aandoening?  

 

Een CVA is een acute medische aandoening, gekenmerkt door een acute 

verstoring van de doorbloeding van de hersenen. CVA’s kunnen verder 

onderverdeeld worden in herseninfarcten en hersenbloedingen. Een 

herseninfarct ontstaat door een afsluiting van een bloedvat: een bloedklonter 

blokkeert de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen, waardoor dit deel 

geen zuurstof meer krijgt en er onherstelbare schade optreedt. In ongeveer 

80% van de gevallen gaat het om een herseninfarct. Bij de overige 20% gaat 

het om een hersenbloeding. Hieronder verstaan we een plotselinge en 
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spontaan opgetreden bloedophoping in of rond de hersenen door openbarsting 

van een bloedvat. Per jaar zijn er wereldwijd ongeveer 15 miljoen mensen die 

een CVA doormaken (Zimmermann-Schlatter, Schuster, Puhan, Siekiera, & 

Steurer, 2008). De prevalentie ligt per leeftijdscategorie hoger bij mannen dan 

bij vrouwen.  

 

Welke symptomen precies optreden is afhankelijk van het type CVA, de 

lokalisatie en de grootte van het beschadigde hersengebied. De volgende 

symptomen zijn meest voorkomend: 

- acute halfzijdige verlamming van de arm en/of het been (hemiplegie) 

- scheefhangende mond en kaak 

- verminderd gezichtsveld of dubbelzicht 

- spraakstoornissen (afasie) 

- coördinatieproblemen 

- slikproblemen 

- incontinentie 

- emotionele problemen zoals beperkte emotionele remming, depressie… 

- cognitieve problemen zoals executieve problemen, taalstoornissen 

informatieverwerkingsstoornissen, geheugenstoornissen en 

aandachtstoornissen 

 

De duur, de mate van herstel en de ernst van de impact die het CVA heeft op 

het dagelijkse leven van de patiënt en diens familie is afhankelijk van de 

aanwezige symptomen en bijgevolg variabel van patiënt tot patiënt. Geen 

patiëntengroep is zo divers als die van de CVA-patiënten en de 

verscheidenheid aan symptomen is enorm. Vaak is dan ook een 

gecombineerde therapie nodig voor herstel. De kinesitherapeut en 

ergotherapeut nemen vooral de motorische en functionele revalidatie op zich, 

de logopedist is er voor spraak-, taal- en slikproblemen en de 

(neuro)psychologe kan hulp bieden bij onder meer emotionele en cognitieve 

problemen. 

 



	
3	

 

Figuur 1: mogelijke post-CVA symptomen, gebonden aan de lokalisatie van het CVA 

 

Motorische Problemen bij CVA-Patiënten en Mogelijke Vormen van 

Revalidatie 

 

Binnen deze thesis wordt verder de focus gelegd op de motorische problemen 

na een CVA, aangezien deze een grote impact hebben op het al dan niet 

zelfstandig kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten, en bijgevolg op de 

verdere levenskwaliteit van de patiënt. 

 

Eenmaal er schade is opgelopen aan de hersenen is het voor veel patiënten 

moeilijk tot onmogelijk om motorische taken uit te voeren: ongeveer 80% van 

de CVA-patiënten vertoont enige vorm van motorische beperkingen (Barker & 

Mullooly, 1997).  Deze beperkingen zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan een 

verlies van evenwicht, timing, coördinatie en kracht. Ook spasticiteit in de 

aangedane ledematen kan optreden. Vaak blijven de bewegingsmogelijkheden 

ook na een actieve deelname in een rehabilitatieprogramma beperkt.  
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Een CVA leidt meestal tot uitval binnen één lichaamshelft. De motorische uitval 

kan hierbij volledig zijn, waarbij er helemaal geen beweging meer mogelijk is in 

één lichaamshelft. We spreken van een hemiplegie of halfzijdige verlamming. 

Bij een hemiplegie is er meestal sprake van een parese ter hoogte van zowel 

het gezicht, de arm als het been (Palm, 2011). De uitval kan echter ook minder 

volledig zijn, waarbij de mogelijkheid tot beweging nog enigszins aanwezig is, 

mits de nodige inspanning en concentratie. In dit geval spreken we van 

hemiparese.  

 

Door de grote impact van motorische beperkingen op het uitvoeren van 

dagdagelijkse taken zijn interventies gericht op motorische revalidatie prioritair 

(Stephen, Levine, Sisto, & Johnston, 2001). Verschillende takken binnen de 

gezondheidssector kunnen elk hun bijdrage leveren in het revalidatieproces van 

een CVA-patiënt. Binnen de medische sector wordt in de acute, urgente fase 

(de eerste uren na het CVA) vaak een trombolyse of trombectomie toegepast. 

Bij trombolyse dient men door middel van een infuus een trombolyticum toe aan 

het bloed om de bloedstolling in de hersenen tegen te gaan en zo de 

bloeddoorstroming in het getroffen hersengebied te herstellen. Op die manier 

probeert men de schade te beperken. Bij een trombectomie wordt de trombus 

die verantwoordelijk is voor de blokkade in de bloedtoevoer operatief 

verwijderd. Ook kunnen na een CVA misvormingen van de bloedvaten 

(arterioveneuze malformaties) behandeld worden via coiling en/of clipping van 

deze bloedvaten. In een latere fase, wanneer de revalidatie reeds gevorderd is, 

pakt men motorische problemen aan met onder meer orthesen (bijvoorbeeld 

spalken, voetheffers…). Daarnaast kan er ook kinesitherapeutisch gewerkt 

worden: hier tracht men via passieve mobilisatie en actieve, fysieke oefeningen 

de motorische beperkingen van de patiënt te verlichten. Aangedane lidmaten 

worden – in de mate van het mogelijke – opnieuw geactiveerd, waarna ze zo 

actief mogelijk gehouden worden. Echter, motorische deficieten kunnen ook op 

een cognitieve wijze worden aangepakt. In het verdere verloop van deze thesis 

wordt besproken op welke manier een cognitieve aanpak zijn eigen bijdrage 

kan leveren binnen de motorische revalidatie na een CVA. 



	
5	

Motor Imagery Training als Onderdeel van Motorische Revalidatie na een 

CVA 

 

Vaak is het zo dat CVA-patiënten hun aangedane ledematen niet meer 

gebruiken bij het uitvoeren van motorische taken (ondanks het feit dat ze hier 

soms wel toe in staat zijn) (Tower, 1940; Lashley, 1924). Dit wordt hemi-

akinesie genoemd. Het onderdrukken van beweging aan de beschadigde zijde 

wordt op lang termijn een gewoonte: patiënten gaan in het dagelijkse leven 

motorische activiteiten uitvoeren met hun minst aangedane ledematen (Page, 

Levine, & Leonard, 2005). Door het niet gebruiken van de meer aangedane 

ledematen ontstaat vaak bot- en musculaire atrofie in deze ledematen (Ryan, 

Dobrovolny, Smith, Silver, & Makko, 2002). Echter, herhaald gebruik van de 

aangedane ledematen kan dit patroon en de gevolgen van niet-gebruik 

vermijden of overwinnen (Wolf, Barton, LeCraw, & Jann, 1989; Miltner, Bauder, 

Sommer, Dettmers, & Taub, 1999). Deze bevinding werd door middel van 

verschillende klinische protocollen al dikwijls vertaald naar de praktijk. In deze 

protocollen wordt de CVA-patiënt gestimuleerd tot verhoogd gebruik van de 

aangedane ledematen, om tot functieherstel te komen (Page, Sisto, Johnston, 

Levine, & Hughes, 2001). Dergelijke klinische protocollen omvatten 

verschillende revalidatie-aspecten. 

 

Een eerste onderdeel van deze klinische revalidatieprotocollen omvat het 

effectief uitvoeren en oefenen van bewegingen: fysieke therapie (FT). De 

efficiëntie en snelheid van het motorisch herstel is immers afhankelijk van de 

beschikbaarheid van sensorische informatie, verschaft door motorische 

activiteit. Meer bepaald gaat het om vijf bronnen van sensorische informatie: 

proprioceptieve informatie, tactiele informatie, vestibulaire informatie, visuele 

informatie en auditieve informatie (Magill, 1998).  

Recent werd echter aangetoond dat ook informatie verschaft door het louter 

inbeelden van bewegingen een additionele bron van informatie vormt, die 

gebruikt kan worden in het proces van het opnieuw leren uitvoeren van 

bewegingen (Jackson, Lafleur, Malouin, Richards, & Doyon, 2001). Ieder mens 
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is immers in staat mentale correlaten te genereren van motorische bewegingen 

of taken, ook in afwezigheid van een triggerende, externe stimulus (Jackson et 

al., 2001). Mentale of cognitieve training kan dus ook deel uitmaken van deze 

klinische revalidatieprotocollen.  

 

Het idee dat mentale training het (her)leren van motorische functies en 

vaardigheden faciliteert is niet nieuw. Verschillende studies binnen de 

sportpsychologie hebben eerder aangetoond dat mentale training de uitvoering 

van motorische bewegingen en vaardigheden kan verbeteren. (Hall, Buckolz, & 

Fishburne,1992; Feltz & Landers,1983).  Deze mentale training optimaliseert de 

executie van bewegingen van atleten en helpt beginners bij het verwerven van 

nieuwe bewegingen (Feltz & Landers,1983). Steeds meer gebruiken topatleten 

motor imagery training om hun sportprestaties te optimaliseren. Gebaseerd op 

deze bevindingen stelden verschillende onderzoekers het gebruik van mentale 

training voor binnen het veld van de fysieke revalidatie (Decety, 1993;  Warner 

& McNeill, 1988).  

 

Wanneer we spreken over motor imagery (MI), gaat het om het proces waarbij 

een functie, een gedrag of een beweging mentaal wordt ingebeeld zonder 

motorische output te genereren (Decety & Grezes, 1999). De bewegingen 

kunnen zo levendig worden voorgesteld, alsof de persoon in kwestie de 

beweging ook effectief aan het uitvoeren is (Driskell, Copper, & Moran, 1994). 

Hierbij wordt actief perceptuele informatie uit het werkgeheugen verzameld en 

wordt een ervaring ondergaan van ‘het zien van de beweging doorheen de 

ogen van de verbeelding’ (Kosslyn, Ganis, & Thompson, 2001).  

 

Bij motor imagery training (MIT) wordt men aangespoord tot een actieve, 

cognitieve herhaling van specifieke motorische taken in het werkgeheugen, ook 

wel ‘mental practice’ of mentale training genoemd. De bedoeling  van deze 

cognitieve trainingsmethode is het reduceren van een  verworven motorisch 

deficit en de motorfunctie van aangedane ledematen te verbeteren (Jackson et 

al., 2001). Functioneel hersenonderzoek uit de laatste twee decennia toont 
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immers aan dat tijdens het uitvoeren van deze mentale oefeningen dezelfde 

hersengebieden (zijnde de prefrontale cortex, pre-motore cortex, het 

supplementale motor gebied, cingulate cortex, pariëtale cortex en cerebellum), 

neuromusculaire structuren en motorische zenuwbanen actief worden als bij het 

effectief uitvoeren van de motorische taak (Ito, 1993). Hierdoor vindt, dankzij de 

opmerkelijke plasticiteit van onze hersenen, dezelfde gebruiksafhankelijke 

reorganisatie in de hersenen plaats als bij het fysiek uitvoeren van deze 

motorische taak (Pascual-Leone et al., 1995). Deze neurale reorganisatie is op 

zijn beurt verantwoordelijk voor de functionele verbetering en herstel van 

aangedane ledematen (Page, 2001).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: illustratie van de similariteit in hersenactiviteit bij het uitvoeren en het 

inbeelden van een motorische taak. De gelijkenissen tussen de uitvoerings- en 

inbeeldingsconditie zijn opmerkelijk. 

 

Motor imagery training speelt dus in op de hersenplasticiteit van de mens, 

zijnde de capaciteit van het zenuwstelsel om de structuur en de functie 

gedurende het leven te veranderen, als reactie op veranderingen in de 

omgeving. Afhankelijk van veranderingen in interne en externe input worden 

corticale connecties in onze hersenen continu gereorganiseerd. Dit vermogen 

tot continue en dynamische organisatie van onze hersenen is een uiterst 

belangrijke factor op het gebied van leren van bewegingen en herstel na 
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neurale beschadiging (Mulder, 2007). In dit laatste geval kan neuronale 

reorganisatie binnen eenzelfde hersensysteem plaatsvinden indien dat systeem 

slechts partieel is aangetast. Echter, indien er sprake is van een hersensysteem 

dat volledig is beschadigd, wordt herstel voornamelijk via substitutie bereikt: 

andere hersengebieden worden aangesproken en gereorganiseerd om de 

functies van de beschadigde gebieden over te nemen (Seitz & Freund, 1997). 

 

In onderzoek toonde Merzenich (1983) aan dat wanneer een lichaamsdeel 

minder actief wordt gebruikt (bijvoorbeeld door een letsel), ook de topografische 

representatie in de somatosensorische cortex afneemt in grootte. Dit doordat 

minder (tot geen) responsafhankelijk, afferente signalen uit deze lichaamszone 

naar de hersenen worden gestuurd. Echter, corticale reorganisatie vindt niet 

alleen plaats ten gevolge van deprivatie in sensorische input, maar ook door 

een toename in sensorische input. Zo leidt het repetitief (mentaal) inoefenen 

van bewegingen ook tot corticale representationele veranderingen in de 

hersenen. Met andere woorden: ook een cognitieve ervaring kan onze 

hersenstructuur veranderen. De klinische relevantie hiervan is duidelijk: in 

condities waarin patiënten niet in staat zijn tot beweging kunnen ze relevante 

bewegingen mentaal ‘oefenen’ om bovengenoemde representationele 

verandering ten gevolge van inactiviteit te voorkomen. Dit maakt dat motor 

imagery tegenwoordig regelmatig wordt geïmplementeerd in het 

revalidatieproces van CVA-patiënten.  

 

Binnen motor imagery wordt verder een onderscheid gemaakt tussen 

kinesthetische motor imagery en visuele motor imagery. Bij kinesthetische MI 

heeft het subject het gevoel dat hij of zij de beweging echt uitvoert, wat leidt tot 

de bijhorende sensorische gewaarwordingen (= eerste persoonsperspectief of 

interne verbeelding). Tijdens visuele MI ziet het subject zichzelf de beweging 

uitvoeren vanop een afstand (= derde persoonsperspectief of externe 

verbeelding) (Mulder, 2007). Er werd reeds aangetoond dat kinesthetische 

motor imagery training effectiever zou zijn bij motorisch (her)leren (Stinear, 

Byblow, Steyvers, Levin, & Swinnen, 2006). 
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Voorwaarden voor Motor Imagery Training als Revalidatietechniek 

 

Is iedereen geschikt voor motor imagery? Met andere woorden, hebben alle 

CVA-patiënten sowieso baat bij motor imagery als revalidatietechniek?  

 

Om MI oefeningen te kunnen uitvoeren is de mogelijkheid tot mentale 

verbeelding of een mentaal voorstellingsvermogen een noodzakelijke 

voorwaarde. Immers, gezien de similariteit in hersenactiviteit zou specifieke 

structurele schade aan de hersenen zowel de uitvoering als de verbeelding van 

bewegingen kunnen schaden. Bij patiënten waarbij de hersenschade zich 

volledig doortrekt tot de capaciteit om bewegingen in te beelden, is MIT op het 

eerste gezicht geen zinvolle aanpak ter revalidatie. 

 

Uiteraard is ook de verwerking en het kunnen opvolgen van instructies, de 

mogelijkheid tot perceptie, het volhouden van de aandacht en enig gebruik van 

executieve functies noodzakelijk. Deze cognitieve functies worden gemedieerd 

door de pariëtale en (pre)frontale hersenregio’s (Kosslyn, Behrmann, & 

Jeannerod, 1995). Beschadiging aan deze hersengebieden, alsook de 

mogelijkheid tot het gebruik van bovengenoemde cognitieve functies moet 

zeker worden nagegaan alvorens motor imagery therapie op te stellen.  

 

Motor imagery vormt een nieuwe achterdeur om het motor systeem te bereiken 

in alle fasen van herstel na een CVA. (Jackson et al. , 2001). Daar waar het 

succes van actieve motor therapieën afhangt van het residueel motorisch 

functioneren van de patiënt, is dit bij motor imagery niet het geval. De vrije wil, 

het doorzettingsvermogen en de motivatie van de patiënt, daarentegen, zijn wel 

doorslaggevend. Ook de cognitieve betrokkenheid van de patiënt is een 

doorslaggevende factor in de efficiëntie van MIT. Daarnaast kan de mate 

waarin MI effectief is bij een specifieke patiënt beïnvloed worden door 

psychologische factoren. Zo zou het herstel vlotter verlopen bij patiënten die 

een hoge perceptie van controle hebben over hun herstel (Partridge & 

Johnston, 1989).  
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(Meten van) Individuele Verschillen in MI-Bekwaamheid 

 

Niet iedereen is even vaardig in het gebruik van MI: er zijn individuele 

verschillen in bekwaamheid, ook ongerelateerd aan de mate van 

hersenbeschadiging. Deze individuele verschillen in MI-bekwaamheid kunnen 

het herstel van motorische taken of bewegingen beïnvloeden (Hall & Buckholz, 

1985). Patiënten met een voldoende mogelijkheid tot MI kunnen worden 

geïdentificeerd als geschikt voor MIT.  

 

Er zijn drie vaak gebruikte methoden om iemands vermogen tot MI te meten: 

mentale chronometrie, vragenlijsten en mentale rotatietaken (De Vries & 

Mulder, 2007). Mentale chronometrie refereert naar het meten van de duur van 

cognitieve processen, bijvoorbeeld om temporele congruentie na te gaan. 

Temporele congruentie refereert naar het feit dat de duur van een ingebeelde 

dan wel uitgevoerde beweging zo goed als dezelfde is. Het uitvoeren én 

inbeelden van een beweging langs de hemiplegische zijde van het lichaam 

verloopt bijgevolg veel langzamer dan het uitvoeren en inbeelden van diezelfde 

beweging aan de niet-geaffecteerde lichaamszijde. Dit toont aan dat het motor 

systeem voor het ‘online’ uitvoeren van bewegingen ook de duur van het 

inbeelden van een beweging bepaalt. Indien (1) de tijdsduur van het inbeelden 

van een beweging nagenoeg dezelfde is als het uitvoeren van die beweging, (2) 

het inbeelden van een beweging, net zoals het uitvoeren ervan, aan de 

beschadigde lichaamszijde meer tijd inneemt dan het inbeelden/uitvoeren van 

diezelfde beweging aan de niet-beschadigde lichaamszijde en (3) die tijdsduur 

consistent is over herhaalde metingen van eenzelfde ingebeelde beweging, 

kunnen we spreken van een betrouwbaar en intact mentaal 

voorstellingsvermogen (Decety & Boisson, 1990).  

 

Een tweede meettechniek is het afnemen van een vragenlijst. De Movement 

Imagery Questionnaire (MIQ, Hall et al., 1985) of de Vividness of Movement 

Imagery Questionnaires (VMIQ, Isaac, Marks, & Russell, 1986) bijvoorbeeld, 

classificeren mensen als hoog of laag met betrekking tot MI-bekwaamheid. 
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Patiënten kunnen bij dergelijke vragenlijsten op een schaal aanduiden in welke 

mate ze in staat zijn een specifieke beweging (levendig) in te beelden. Hoewel 

deze meettechniek vaak wordt gebruikt, blijven de scores op deze vragenlijsten 

slechts een subjectieve reflectie van de geschatte vaardigheid tot MI (De Vries 

& Mulder, 2007). Alsnog kunnen ze ons iets vertellen over de bekwaamheid 

met betrekking tot het uitvoeren van MI. 

 

Een derde meetmethode, met name de mentale rotatietaken, is een impliciete 

meetmethode. Hierbij is de patiënt niet op de hoogte van het feit dat zijn/haar 

voorstellingsvermogen wordt getest. Bij mentale rotatietaken moeten patiënten 

voorwerpen mentaal kunnen roteren om een correct antwoord te kunnen geven. 

Er worden bijvoorbeeld verschillende afbeeldingen van handen getoond, in 

verschillende oriëntaties, waarop de patiënt dient aan te geven of het om een 

linker- of rechterhand gaat. De accuraatheid op deze testen reflecteert het 

vermogen van de patiënt tot mentale voorstelling (Oostra, Oomen, 

Vanderstraeten, & Vingerhoets, 2015). 

 

Welke factoren hebben nu precies een invloed op iemands MI-bekwaamheid? 

Een eerste beïnvloedende factor is de aard en ernst van de 

hersenbeschadiging. Recent onderzoek toont aan dat voornamelijk 

hersenschade in de corona radiata, in het frontopariëtale netwerk en in het 

putamen een negatieve invloed heeft op het mentaal voorstellingsvermogen 

van de patiënt. Zowel de temporele congruentie (bij hersenschade in de corona 

radiata) als de levendigheid (bij hersenschade in het frontopariëtale netwerk en 

in de putamen) van de mentale voorstelling kunnen er door hersenbeschadiging 

op achteruit gaan (Oostra et al., 2015). 

 

Ook de leeftijd van de CVA-patiënt heeft een invloed op zijn/haar mentaal 

voorstellingsvermogen. Mulder en collega’s (2007) onderzochten de relatie 

tussen de leeftijd en de verbeeldingscapaciteit van de patiënt. De resultaten 

wezen uit dat oudere patiënten (ouder dan 64 jaar) een minder goede 

verbeeldingscapaciteit hadden, vooral wat betreft de levendigheid van de 
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mentale beelden. Dit verschil in MI-capaciteit in functie van de leeftijd werd 

vooral teruggevonden bij kinesthetische MI- oefeningen, waarbij het subject het 

gevoel heeft dat hij of zij de beweging echt uitvoert (Mulder, Hochstenbach, Van 

Heuvelen, & Den Otter, 2007). 

 

Het goede nieuws is dat het vermogen tot motor imagery kan worden getraind, 

ook wanneer die erop achteruit is gegaan door een hersenletsel. Na imagery 

training is er vaak verbetering van de levendigheid van de mentale voorstelling. 

In sommige gevallen kan deze specifieke training zelfs leiden tot een 

normalisatie van het mentale voorstellingsvermogen (Oostra et al., 2015). 

 

Meerwaarde van Motor Imagery Training als Revalidatietechniek 

 

Wat is de meerwaarde van motor imagery als revalidatietechniek? Waarom zou 

men opteren voor een cognitieve aanpak, ondanks de bewezen effectiviteit van 

medische en kinesitherapeutische revalidatieprotocollen?  

 

Aangezien het proces van MI onafhankelijk is van het al dan niet fysiek kunnen 

uitvoeren van een beweging, kan de mentale verbeelding van bewegingen al 

vroeg in het rehabilitatieprogramma geïmplementeerd worden. Dit om de 

mentale representatie en planning van specifieke bewegingen te trainen en zo 

het fysieke herstel te faciliteren. Hoewel omtrent het volgende nog enige 

discussie bestaat, werd immers al meermaals aangetoond dat er bij het 

toepassen van MI hersenactiviteit wordt geproduceerd in de M1 van de patiënt, 

zijnde de primaire motorische schors (Sharma, Pomeroy, & Baron, 2006). Na 

een CVA kan MI bijgevolg een substituut vormen voor de effectieve uitvoering 

van bewegingen, met als bedoeling het motorische netwerk van de patiënt te 

activeren. Het motor systeem van de patiënt wordt als het ware ‘offline’ 

geactiveerd via verbeelding. Op die manier kan MIT effecten produceren die 

normaal bekomen worden via het effectief uitvoeren van bewegingen, inclusief 

een toename in isometrische spiersterkte (Yue & Cole, 1992). 
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Motorisch herstel na een CVA is het meest waarschijnlijk in de eerste zes tot 

twaalf maanden, ook de acute fase genoemd (Parker, Wade, & Langton-Hewer, 

1986). Vandaar dat MIT vaak in deze fase van het revalidatieproces wordt 

geïmplementeerd (Stephen et al., 2001). Echter, een tweede voordeel van MI is 

dat het een techniek is dat in alle fasen van het herstelproces kan worden 

geïmplementeerd (Jackson, 2001). In een eerste fase van herstel is het effectief 

oefenen van bewegingen vaak te belastend en te intensief voor revaliderende 

patiënten. MIT laat patiënten toe een taak mentaal te oefenen die fysiek nog 

niet kan worden uitgevoerd omwille van de motorische beperkingen of een 

beperkte belastbaarheid (Feltz & Landers, 1983). MIT leidt immers niet tot 

musculaire vermoeidheid, in tegenstelling tot fysieke therapie. In een latere, 

subacute fase, kunnen MI-oefeningen worden aangewend om de fysieke 

oefeningen - die dan wel al enigszins uitvoerbaar zijn - te faciliteren door 

mentale ondersteuning. Tot slot blijken ook chronische patiënten goed te 

reageren op MIT (Page, Levine, & Leonard, 2005), wat motor imagery een 

techniek maakt die ook in een chronische fase van het revalidatieproces kan 

worden aangewend. Aangeleerde cognitieve oefeningen kunnen na de 

revalidatieperiode blijven herhaald worden om de bereikte motorische doelen te 

behouden en zelfs tot eventuele additionele verbetering te komen (Miltner, 

Bauder, Sommer, Dettmers, & Taub, 1999). 

 

Bovendien is MIT een trainingsmethode die zelfstandig  (zonder supervisie) kan 

worden uitgevoerd na een korte, maar duidelijke uitleg van de cognitieve 

oefeningen (Dunsky, Dickstein, Marcovitz, Levy, & Deutsch, 2008). Patiënten 

kunnen bijgevolg hun MI-oefeningen trainen in de regeneratiefase tussen twee 

fysieke trainingssessies door, wat het revalidatieproces ten goede komt.  

 

Tot slot beïnvloedt MIT ook de cognities van CVA-patiënten. Het frequent 

herhalen van MI-oefeningen zou de zelfeffectiviteit van de patiënt stimuleren. 

Dit is het vertrouwen van de patiënt in zijn/haar capaciteiten om de 

vooropgestelde revalidatieoefeningen tot een goed einde te brengen. Met deze 

bevinding kan gesteld worden dat MIT de revalidatie van de patiënt ook indirect 
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bevordert. Immers, een patiënt met een hoog gevoel van zelfeffectiviteit is meer 

geneigd zich sterk te engageren in het revalidatieproces (Gregg et al., 2007).  

 

Hoewel niet te twijfelen valt aan de meerwaarde van MIT, wordt in de meeste 

studies naar de effectiviteit van deze trainingsmethode de FT van bewegingen 

nog steeds als superieur en noodzakelijk gezien voor motorisch herstel. Deze 

bevinding suggereert dat MIT gezien moet worden als een complementaire, 

maar relevante techniek naar fysieke rehabilitatie toe, en niet als een 

alternatieve, op zich staande behandeling (Jackson et al. , 2001).  

 

Verklaringen voor de Werking van Motor Imagery Training: Onderliggende 

Mechanismen 

 

Wat zijn de mogelijke verklaringen voor de effectiviteit van MI? Wat zijn nu 

precies de onderliggende, werkzame mechanismen voor dit ‘learning to move 

without moving’ (De Vries & Mulder, 2007)? Verschillende theorieën zijn reeds 

voorgesteld om de mechanismen uit te leggen waarmee MIT een positief effect 

zou hebben op het motorisch herstel na een CVA. In wat volgt worden aan 

aantal van deze theorieën besproken. 

 

Een eerste verklaring kwam reeds deels aan bod in het bovenstaande. Bij de 

cognitieve verbeelding van motorische taken treedt grotendeels dezelfde 

hersenactiviteit op als bij het effectief uitvoeren van deze taak. Daarnaast is er 

evidentie voor het feit dat het neurale systeem dat gebruikt wordt voor planning 

van bewegingen en actie controle, ook actief is tijdens het inbeelden ervan (De 

Vries & Mulder, 2007). Hierdoor vindt tijdens de verbeelding van de cognitieve 

taak, dankzij de plasticiteit van onze hersenen, een gebruiksafhankelijke 

reorganisatie in de hersenen plaats (Page, 2001). MIT vormt op die manier een 

substituut voor de effectieve uitvoering van bewegingen, met als gevolg dat het 

motorische netwerk van de patiënt wordt geactiveerd en functioneel en 

motorisch herstel wordt gefaciliteerd (Sharma, Pomeroy, & Baron, 2006).  
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Een ander verklaring, voorgesteld door Sackett (1934), ligt in de ‘symbolic 

learning theory’ (SLT). Deze theorie stelt dat het mentaal oefenen van 

bewegingen  het fysiek uitvoeren van bewegingen faciliteert doordat de persoon 

in kwestie de cognitieve component van de motorische taak inoefent en 

herhaalt. Bewegingen zouden volgens de SLT immers symbolisch geëncodeerd 

zijn in onze hersenen, wat de uitvoering ervan gemakkelijker maakt. Deze 

symbolische codes kunnen overigens via inbeelding worden geactiveerd en 

onderhouden. Onderzoek naar deze stelling toont aan dat de effectiviteit van 

MIT groter is bij taken met een sterke cognitieve component, wat de theorie 

ondersteunt (Driskell, Copper, & Moran, 1994). Echter, zaken zoals een 

toename in spiersterkte na MIT, kan deze theorie niet verklaren (Yue & Cole , 

1992). 

 

Een volgende verklaring voor de werking van MIT vinden we in de 

psychoneuromusculaire theorie. Mensen beschikken over schema’s, of 

neuromotorische pathways voor het uitvoeren van bewegingen (Schmidt, 

1988). Tijdens MI worden deze schema’s voor specifieke bewegingen versterkt, 

zonder de beweging zelf uit te voeren. Immers, de bewegingsschema’s blijven 

intact ondanks fysieke beperkingen (Decety & Michel, 1989). Het inbeelden van 

een beweging helpt het effectief uitvoeren ervan door (1) het activeren van 

deze specifieke bewegingsschema’s (2) het faciliteren van het 

coördinatiepatroon voor de ontwikkeling van de beweging en (3) het actief 

houden van de spieren die bij de beweging betrokken zijn (Magill, 1998).  

 

Ook spiegelneuronen worden vaak aangekaart in onderzoek naar MI. 

Spiegelneuronen zijn neuronen die niet alleen vuren als een iemand een 

handeling uitvoert, maar ook als men een handeling ziet uitvoeren door een 

andere persoon. Het neuron weerspiegelt als het ware het gedrag van een 

andere persoon en is op dezelfde manier actief als wanneer men de handeling 

zelf uitvoert. Deze spiegelneuronen zouden verder een cruciale rol spelen in 

een algemeen systeem dat betrokken is bij de representatie van onze eigen 

lichamelijke acties, de controle van deze acties en het inbeelden ervan. Echter, 
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spiegelneuronen zouden vooral van belang zijn bij het observeren van acties bij 

anderen, en minder in het verbeelden ervan (Rizzolatti & Craighero, 2004). 

 

Slechts een aantal van de bestaande verklaringen voor de werking van MIT zijn 

ook effectief experimenteel getest. Bovendien biedt geen enkele een volledige, 

omvattende uitleg voor de reeds gevonden onderzoeksresultaten met 

betrekking tot MIT. Het is hoogst waarschijnlijk dat niet één, maar een 

combinatie van deze verklaringen de effectiviteit van MIT kan uitleggen.  

 

Toepassing van Motor Imagery Training in de Klinische Praktijk 

 

Motor imagery training is op verschillende manieren toepasbaar in de praktijk. 

Wanneer we kijken naar de variabelen in de reeds voorhanden onderzoeken 

naar het gebruik en het effect van MI, zien we heel wat paramaters opduiken: 

wijze van toepassing, toevoeging van relaxatie, manier van aanleren, de duur 

van de training, het aantal herhalingen, de ratio tussen MI en FT, de gebruikte 

uitkomstmetingen, MI-bekwaamheid en –toewijding… Echter, een 

allesomvattende beschrijving en uitwerking van voorgenoemde variabelen is 

nog niet voorhanden, wat het toepassen van MI in de praktijk er niet 

gemakkelijker op maakt. Voorlopig blijven therapeuten en artsen binnen de 

revalidatiecontext nog met heel wat vragen achter wat betreft de precieze 

implicatie van alle onderzoeksresultaten en -conclusies in de praktijk van de 

revalidatie. 
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Doelstellingen van deze Thesis 

 

Verschillende studies suggereren dat motor imagery training, in combinatie met 

fysieke therapie, het functioneel, motorisch herstel na een CVA kan verbeteren 

(Page, Levine, Sisto, & Johnston, 2001). Hoewel het fysiek oefenen nog steeds 

als superieur en noodzakelijk wordt gezien voor motorisch herstel, kan dus ook 

herhaalde mentale verbeelding van diezelfde bewegingen het motorisch herstel 

faciliteren. De precieze verklaringen met betrekking tot de werking van MIT zijn 

divers. 

 

De algemene effectiviteit van MIT werd de voorbije jaren al meermaals 

aangetoond via verscheidene systematische reviews en meta-analyses. Echter, 

zoals eerder aangehaald is MIT op verschillende manieren toepasbaar in de 

praktijk. Allereerst zal in het vervolg van deze thesis dieper op deze 

toepassingsmethodes worden ingegaan. Verder werd tot nu toe nog geen 

concreet antwoord geboden op de vraag naar de meest efficiënte 

toepassingsmethodes van MIT in de klinische praktijk. Het antwoord op deze 

vraag is nochtans van groot klinisch belang. Immers, indien een bepaalde 

toepassingsmethode van MIT na een CVA duidelijk effectiever blijkt dan de 

andere, dient deze specifieke methode aangeraden en verkozen te worden in 

revalidatiecentra en –programma’s.  

 

Om een antwoord te bieden op de vraag naar de effectiviteit van de 

verschillende toepassingsmethodes van MIT binnen de motorische revalidatie 

zal eveneens de toepassing van deze mentale training binnen de sportwereld 

worden besproken. MI wordt binnen deze context immers zeer frequent 

aangewend om de prestaties van topsporters te optimaliseren. Welke 

toepassingsmethodes worden binnen de sport aangewend, dewelke levert 

binnen deze context de grootste effecten op, en nog belangrijker: waarom? Ook 

op deze vragen zal dieper worden ingegaan in het verdere verloop van deze 

thesis. Op basis van deze benadering kan vervolgens de link worden gelegd 

naar de klinische praktijk van de revalidatie.   
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Tot slot wordt in het vervolg van deze thesis gekeken welke principes en 

condities er van belang zijn om MIT zo gunstig mogelijk te laten verlopen in de 

revalidatiecontext. Hoe moet MI idealiter worden uitgevoerd? Ook hiervoor 

wordt een zijsprong gemaakt naar de sportwereld, meer bepaald naar het 

PETTLEP-model van Holmes en Collins (2001). De uitwerking van deze 

deelvraag sluit aan bij de voorgenoemde vraag naar de implicatie van MI 

binnen motorische revalidatie, teneinde een omvattend en praktisch bruikbaar 

beeld te leveren van hoe MI in de revalidatie kan worden aangewend.  
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Methode 
 

Als introductie op het onderwerp van deze thesis werd gezocht naar 

wetenschappelijke artikels via de elektronische databases Web Of Science, 

Pubmed en Cochrane via een combinatie van de volgende trefwoorden: stroke, 

prevalence, etiology, post-stroke revalidation, stroke rehabilitation. De 

informatie die ik uit deze artikels haalde voegde ik samen tot een korte 

introductie voor de lezer, teneinde een beeld te schetsen omtrent de etiologie, 

de gevolgen en de mogelijke revalidatievormen volgend op een CVA.  

 

Vervolgens werd via diezelfde elektronische databases gezocht naar 

aanvullende reviews, RCT’s, meta-analyses en beschrijvende studies omtrent 

motor imagery training. Een combinatie van de trefwoorden motor imagery 

(training), mental practice, mental training, ability, efficacy, post-stroke… 

leverde 15 relevante artikels op. Teneinde een omvattend beeld te schetsen 

van de opkomst, het gebruik, de verklaringen en  voor- en meerwaarden van 

motor imagery training werden artikels geïncludeerd die dateren van 2001 tot 

en met 2015. Naast het zoeken via zoektermen werd ook gebruik gemaakt van 

referenties naar overige relevante review- en overzichtsartikelen over het 

onderwerp, daterend van 1924 tot 2015. De informatie die ik uit voorgenoemde 

artikels haalde, bracht ik vervolgens onder in verschillende rubrieken. 

Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag van deze thesis, zijnde de 

vraag naar de praktische toepassing van MI, vormde het artikel van Malouin, 

Jackson en Richards (2013) een belangrijk startpunt, teneinde de belangrijkste 

variabelen voorop te stellen. Met dit artikel als basis werd deze deelvraag 

verder uitgewerkt aan de hand van overige relevante artikels en eigen kritische 

bedenkingen. Aanvullende artikels omtrent de toepassing van MIT binnen de 

sportwereld werden gevonden in voorgenoemde databases via een combinatie 

van de volgende zoektermen: imagery use in sports, motor imagery training in 

sports, mental practice and performance. 
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Voor het uitwerken van de tweede deelvraag inzake de principes en condities 

voor MI, vormde het artikel van Holmes en Collins (2001) omtrent het 

PETTLEP-model het uitgangspunt. Deze informatie werd verder aangevuld met 

gegevens uit overige relevante artikels. De link naar de revalidatiecontext werd 

verder uitgewerkt aan de hand van eigen reflecties en kritische bedenkingen.  

 

Tot slot werd de informatie uit de twee voorgaande deelvragen verenigd in een 

voorstel inzake de integratie van motor imagery training in de praktijk van de 

revalidatie.  
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Resultaten 
	

Toepassing van MI in de Klinische Praktijk  

	
Zoals eerder aangegeven krijgt MIT steeds meer aandacht binnen de 

experimentele context van neurologische revalidatie. Heel wat verschillende MI-

interventie protocollen zijn ondertussen gebruikt om het effect ervan na te gaan 

op de motorische revalidatie na een CVA. Menig onderzoek wijst hieromtrent op 

positieve effecten. Echter, de inhoud van deze MI-protocollen en de toepassing 

ervan in de klinische praktijk werd tot nog toe zelden in vraag gesteld (Braun et 

al., 2008). Weinig onderzoek ging reeds gedetailleerd in op de componenten 

van een MI-training. De vraag die hieruit voortvloeit is hoe MIT precies 

geïmplementeerd dient te worden in therapie. Op welke manier kan/moet de 

mentale training precies toegepast worden in de reeds bestaande 

revalidatieprogramma’s? En verder: welke factoren hebben een invloed op het 

succes van een MI-interventie? Ondanks de vele voordelen van MI blijft het 

immers een complex mentaal proces dat niet onbedachtzaam kan worden 

toegepast in de klinische praktijk.  

 

Uiteraard is er niet zoiets als een eenduidig recept dat kan worden 

voorgeschoteld aan therapeuten die MI wensen toe te passen: de interventie 

dient steeds aangepast te zijn aan de specifieke individuele mogelijkheden, 

vaardigheden en noden van de patiënt. Het is echter van groot belang stil te 

staan bij de inhoud van (reeds toegepaste) MI-interventies aangezien (1) vele 

therapeuten MI-training op een goede manier wensen toe te passen in de 

praktijk en (2) dit de standaardisatie van MI-interventies zou kunnen faciliteren, 

en bijgevolg ook de evaluatie ervan (Braun et al., 2008). 

 

Om na te gaan op welke manier MI dient toegepast te worden in de klinische 

praktijk moet eerst worden nagegaan welke toepassingsmogelijkheden precies 

voorhanden zijn. Welke factoren variëren binnen verschillende MI-

effectiviteitsstudies en -interventies? Onderstaand volgt een beschrijving van 
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mogelijke variabelen waarmee rekening gehouden dient te worden bij het 

toepassen van MI in de praktijk van de revalidatie. 

 

Om aan de vraag naar de inhoud en toepassing van MI-protocollen tegemoet te 

komen, kan bij de bespreking van deze variabelen een zijsprong worden 

gemaakt naar de sportpsychologie. MI is immers een techniek die reeds 

frequent wordt gebruikt binnen de sportwereld: er zijn tegenwoordig weinig 

topatleten die geen gebruik maken van MI binnen hun individuele 

trainingsprogramma. Ook binnen deze context houdt MI een activatie in van de 

interne representatie van een beweging en wordt de uitvoering van de 

beweging herhaaldelijk mentaal gesimuleerd, zonder fysieke activiteit te stellen. 

Verschillende onderzoekers droegen reeds hun steentje bij aan de zoektocht 

naar een zo efficiënt mogelijke toepassing van MI bij sporters. Aan de hand van 

conclusies binnen de sportwereld kan tot slot de link worden gelegd naar de 

revalidatiecontext.  

 

Wijze van toepassing. 
 

Een van de belangrijkste variabelen binnen een MI-protocol is de ‘mode of 

delivery’, ofwel de toepassingswijze van MI binnen therapie. Binnen de 

onderzoekscontext bestaan immers verschillende wijzen waarop MIT kan 

worden toegepast in therapie. Vooreerst kan worden gekeken naar het al dan 

niet combineren van MIT met fysieke therapie (FT). Een eerste 

toepassingswijze is bijgevolg het aanbieden van MIT zonder dit te combineren 

met FT. Indien er wel sprake is van een combinatie van MI met FT, is een 

verdere opdeling mogelijk: de MIT is dan ‘toegevoegd aan’ dan wel ‘ingebed in’ 

de FT. Wanneer de MIT is toegevoegd aan de FT, dan worden beide 

uitgevoerd binnen verschillende sessies. Het tijdsinterval tussen deze sessies 

kan variëren (bijvoorbeeld meteen of een paar uur voor/na de FT). Indien de 

MIT is ingebed in de FT, daarentegen, vinden beide plaats in eenzelfde sessie. 

Binnen dergelijke sessies worden mentale en fysieke herhalingen van een 

beweging met elkaar afgewisseld. 
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Ook binnen de sportwereld wordt MI toegepast op dezelfde drie wijzen, zijnde 

voor of na de competitie/training (‘toegevoegd aan’), tijdens de 

competitie/training (‘ingebed in’) of zonder FT. Er werd in de sportcontext reeds 

aangetoond dat de combinatie van MIT en FT efficiënter is dan FT alleen. Het 

toevoegen van MIT aan de FT heeft bij sporters dus een positief effect op de 

prestaties. Echter, wanneer enkel MIT wordt aangeboden, kan dit het effect van 

de gebruikelijke FT niet overtreffen, maar is dit wel effectiever dan géén 

training. Het louter toepassen van MIT komt bijgevolg niet zo vaak voor. Deze 

mode of delivery wordt wel aangewend in de context van preventie van 

overtraining, angstreductie, het opbouwen van vertrouwen en herstel van een 

sportletsel (Feltz & Landers, 1983). 

 

Op welke wijze kan MIT nu het best worden gecombineerd met FT? Er kan 

binnen de sportwereld moeilijk tot een algemene conclusie worden gekomen 

omtrent de vraag of MIT beter voor of na de FT wordt ingebed of toegevoegd. 

De reden hiervoor ligt in het feit dat dit afhangt van het doel van de training, 

zijnde het leren van een nieuwe, motorische taak, het aanpassen van een 

beweging, de voorbereiding op het uitvoeren van een gekende beweging, het 

opbouwen van vertrouwen of motivatie… Desondanks zien we in de 

sportcontext vaak dat de MIT wordt ingebed in de FT, aangezien de focus in 

deze context de meerderheid van de keren ligt op het leren of optimaliseren van 

bewegingen. De mentale beelden worden, met andere woorden, meestal 

geproduceerd tussen de fysieke herhalingen van de beweging door. Deze 

voorkeur is er omwille van het primingeffect van MIT op de werkelijke, 

daaropvolgende fysieke uitvoering van de taak. Daarnaast zorgen de visuele en 

kinesthetische informatie uit elke fysieke herhaling voor een extra accuraat en 

levendig mentaal beeld tijdens de daaropvolgende mentale herhalingen 

(Crosbie, McDonough, Gilmore, & Wiggam, 2004). De afferente informatie uit 

de fysieke herhaling van een beweging draagt dus bij tot de consistente 

reproductie van het mentale beeld ervan.  
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Om diezelfde reden gaat binnen de revalidatiecontext de voorkeur vaak naar de 

toepassing van MIT binnen de FT. Echter, dit wil niet zeggen dat het 

‘toevoegen’ van MIT aan de gangbare therapie of het aanbieden van enkel MIT 

mogen worden vergeten. Deze twee toepassingswijzen hebben beiden ook hun 

functie wanneer andere doeleinden voorop staan. Naar de toekomst toe is het 

van algemeen belang die karakteristieken van patiënten te identificeren 

waardoor ze meer/minder baat hebben bij een specifieke toepassingswijze van 

MI binnen therapie.  

 

Manier van aanleren. 
 

Een tweede variabele binnen MI-interventies is de manier waarop de MIT-

instructies worden aangeboden aan de patiënt. Ook hier zijn verschillende 

opties: instructies kunnen ofwel worden aangeboden via audiotapes, ofwel via 

een één-op-één interactie met een therapeut.  

 

Bij audiotapes worden de instructies of bewegingsscripts automatisch, stap voor 

stap en zeer gedetailleerd aan de patiënt uitgelegd via een hoofdtelefoon. 

Hierbij worden ook de beelden en sensaties die de patiënt zou moeten ervaren 

tijdens het inbeelden uitvoerig beschreven. Aangezien het bij dergelijke scripts 

niet zozeer de bedoeling is om de bewegingen ook in werkelijkheid uit te 

voeren, kunnen patiënten deze sessies op hun eigen tempo afwerken. 

Bijgevolg verschilt het aantal mentale herhalingen in dergelijke sessies van 

patiënt tot patiënt en van dag tot dag, en is deze trainingsstrategie niet gericht 

op behalen van een vooraf opgesteld aantal herhalingen. Dit leidt ertoe dat men 

bij dergelijke vorm van aanleren en trainen snel zelfvertrouwen en motivatie 

opbouwt, wat op zijn beurt een positief effect heeft op de daaropvolgende 

fysieke sessies. Het motivationeel effect van het aanleren en trainen van MIT 

via audiotapes uit zich dus impliciet gedurende de latere FT (Malouin, Jackson, 

& Richards, 2013). Een ander voordeel van het aanbieden van instructies via 

audiotapes is dat taal een zeer efficiënt medium is om tot een accurate 

representatie te komen van de te oefenen beweging of vaardigheid (Paivio, 
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1985). Het nadeel van dergelijke audiotapes is dat er geen externe controle is 

over wat de patiënt uitvoert, en bijgevolg moeilijker kan worden nagegaan of de 

patiënt alles begrijpt en nauwkeurig uitvoert. 

 

Bij een één-op-één interactie worden MI-instructies mondeling voorgedragen of 

gedemonstreerd. Dit is meestal de manier waarop atleten MI-instructies worden 

aangeleerd. Hier ligt de nadruk minder op het motivationele aspect en worden 

de instructies aangepast aan de noden en beperkingen van elke individuele 

atleet en patiënt. Verder wordt binnen deze trainingsstrategie expliciet en 

gedetailleerde feedback gegeven op hoe een beweging dient uitgevoerd te 

worden. Bijgevolg gaat het om een zeer dynamische en interactieve vorm van 

aanleren en trainen, waarbij de coach zijn atleet, en de therapeut de patiënt 

gidst doorheen de verschillende stadia van motorisch leren gedurende de FT 

(Rushall & Lippman, 1998). Het dynamische karakter van deze 

trainingsstrategie toont zich verder in het aanwenden van verschillende 

hulpmiddelen om de atleet of de patiënt te illustreren wat hij/zij zich dient in te 

beelden: spiegeltherapie, video’s waarop de eigen gang en bewegingen (of die 

van iemand anders) kunnen geanalyseerd worden… Deze één-op-één 

trainingsstrategie vraagt vrij veel van de begeleidende therapeuten en coaches, 

die de nodige voorkennis en expertise betreffende MI dienen te bezitten, alsook 

van de atleten en patiënten, die over de nodige aandacht en concentratie 

dienen te beschikken. Dit in tegenstelling tot de trainingsstrategie waarbij 

instructies aan de hand van audiotapes worden voorzien, en dit meestal 

volgend op een relaxatiemoment. 

 

Binnen de sportcontext is de manier waarop MIT-instructies worden gegeven 

vaak afhankelijk van de wijze waarop de MI is toegepast in de fysieke sessies. 

Indien MIT wordt toegevoegd aan de FT, worden de instructies meestal vooraf 

opgenomen en later via audiotapes aan de atleet voorgelegd. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld in de context van herstel na een kwetsuur, aangezien de atleet op 

dat moment slechts beperkt of geen fysieke prestaties kan neerzetten. Indien 

MIT ingebed is in de FT, dan worden de instructies voornamelijk één op één en 
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mondeling aangeboden aan atleten (Schuster et al., 2011). Met andere 

woorden: zowel het aanbieden van instructies via vooraf opgenomen 

audiotapes, dan wel via één-op-één interactie, is zinvol en praktisch in zijn 

specifieke context. Deze laatste conclusie kan worden doorgetrokken naar de 

revalidatiecontext. Ook hier kunnen instructies worden aangeboden via zowel 

audiotapes als een één-op-één interactie, afhankelijk van het doel van de 

training.  

 

Toevoeging van relaxatie. 
 

MIT kan al dan niet worden voorafgegaan door een relaxatiemoment. Deze 

relaxatiemodus wordt vervolgens dikwijls doorgetrokken gedurende de 

volledige MI-sessie. Binnen dergelijke relaxatie wordt de patiënt gevraagd zich 

een relaxerende situatie voor te stellen. Verder wordt hen geïnstrueerd de 

spieren afwisselend op- en te ontspannen (progressieve relaxatie). 

Tegenwoordig worden voorgenoemde relaxatiemomenten veelvuldig toegepast 

in MI-interventies om de prestaties van patiënten te optimaliseren. Het 

onderliggende idee hierbij is via relaxatie de aandacht en concentratie van de 

patiënt te stimuleren. Dit zou op zijn beurt een positieve invloed hebben op de 

levendigheid van de representaties en bijgevolg op de uiteindelijke prestatie 

(Hall & Erffmeyer, 1983). 

Als we binnen de sportwereld kijken zien we dat ook atleten initieel werd 

opgedragen zich volledig te ontspannen voor en tijdens de MI-sessies 

(Weinberg, Seabourne, & Jackson, 1981). Dit om de concentratie te verhogen 

en de afleidbaarheid en lichamelijke spanningen te reduceren (Janssen & 

Sheikh, 1994). Echter, ander onderzoek suggereert dat de relaxatie 

voorafgaand aan MIT eigenlijk niet essentieel is, en zelfs de baten van MIT 

teniet kan doen, indien de uiteindelijke doelstelling het aanleren en correct 

uitvoeren van bewegingen is (Rushall & Lippman, 1998; Holmes & Collins, 

2001). In contrast met de initiële relaxatie-adviezen, zouden atleten volgens 

deze onderzoekers tijdens MIT een aurousallevel moeten behalen dat in de 

buurt komt van het arousalgehalte tijdens de werkelijke uitvoering van de 
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vaardigheid of taak. Relaxatie zou wel een startpunt kunnen vormen voor het 

creëren van levendige mentale beelden, maar deze gerelaxeerde modus dient 

niet worden behouden gedurende de volledige MI-sessie (Janssen & Sheikh, 

1994). Atleten zouden bijgevolg in staat moeten zijn hun arousalniveau op te 

hogen tijdens de MIT, net zoals ze dit zouden doen tijdens de fysieke 

uitvoering.  

Echter, indien het doel van de MIT het verhogen van zelfvertrouwen en 

motivatie, of het reduceren van angst inhoudt, en de focus bijgevolg niet ligt op 

het aanleren en optimaliseren van bewegingen, kunnen voorgenoemde 

relaxatiemomenten uiterst zinvol zijn (Guillot & Collet, 2008).  

Dergelijke conclusies uit de sport kunnen worden doorgetrokken naar de 

context van de revalidatie. Ook hier kan relaxatie worden aangewend ter creatie 

van levendige beelden, maar is het niet aangewezen dit aan te houden 

gedurende de volledige MI-sessie. Eens de beelden zijn gevormd dient de 

patiënt een arousalniveau te behalen / op te wekken dat vergelijkbaar is met het 

arousalgehalte tijdens het fysiek uitvoeren van de ingebeelde beweging of 

vaardigheid. Verder kan relaxatie zinvol zijn indien de focus van de MI-sessies 

ligt op het verhogen of creëren van zelfvertrouwen en/of motivatie, of het 

reduceren van angst. In dergelijke situatie mag de patiënt worden aangespoord 

zich gedurende de volledige MI-sessie te ontspannen. Tot slot is relaxatie voor 

zeer gestresseerde patiënten, dan wel patiënten met een erg beperkte 

concentratie, een goed hulpmiddel om MIT alsnog een kans te geven en al dan 

niet  op te starten (Malouin et al., 2013). 

 

Duur van de MI-training. 
	
	
Een vierde variabele binnen het onderzoek naar de toepassing van MIT is de 

duur van MI-sessies. Hoe lang dergelijke sessie precies duurt hangt sterk af 

van onderzoek tot onderzoek. Dit kan gaan van een sessie van 10 minuten tot 

een volledig uur.  
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Ook bij de toepassing van MIT binnen de sport zien we een zeer grote 

verscheidenheid in de duur van een MI-sessie, gaande van een aantal 

seconden tot sessies van meer dan drie uur. Onderzoekers zoals Morris en 

collega’s (2005) opteren voor MI-sessies van om en rond de tien minuten, daar 

waar Driskell en collega’s (1994) de beste effecten behaalden bij het aanbieden 

van sessies van ongeveer 20 minuten. Hoewel er onder onderzoekers binnen 

de sportcontext nog geen consensus is gevormd omtrent de ideale duur van 

een MI-sessie, is men het er wel algemeen mee eens dat atleten bij een te 

lange sessieduur moeite hebben om hun gerichte aandacht te behouden. 

(Guillot & Collet, 2008). De reden hiervoor ligt in het feit dat te lange MI-sessies 

de motivatie verlagen en leiden tot negatieve effecten zoals mentale 

vermoeidheid (Driskell, Copper, & Moran, 1994). Bijgevolg wordt een MI-sessie 

beter kort gehouden, en dient de duur afgestemd te worden op de individuele 

concentratiemogelijkheden van elk individu.  

 

Aangezien de cognitieve vaardigheden van CVA-patiënten vaak beperkt zijn, is 

deze laatste kanttekening zeker van belang binnen de revalidatiecontext. 

Patiënten ervaren na een CVA heel vaak mentale vermoeidheid, een beperkte 

(mentale) belastbaarheid, cognitieve limitaties… Dit maakt het voor hen moeilijk 

zich gedurende lange tijd op een taak te concentreren. Daarom dient bij CVA-

patiënten vooreerst worden afgetoetst waar hun mentale grens ligt, zodat de 

duur van de MI-sessie hierop kan worden afgestemd, en deze grens met de tijd 

kan worden uitgedaagd en verlegd. MI-sessies worden in eerste instantie dus 

best kort gehouden, om deze dan met der tijd stilaan uit te breiden. 

 

Ratio MI en FT. 
 

Een volgende vraag die we ons kunnen stellen is hoe we de verhouding 

moeten zien tussen MIT en FT wanneer deze worden gecombineerd binnen de 

revalidatie. Er is binnen onderzoekdesigns immers een grote verscheidenheid 

in de verhouding of de ratio tussen MIT en FT. Deze ratio blijkt bovendien vaak 

af te hangen van de wijze van toepassing van MIT binnen therapie (ingebed vs. 
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toegevoegd). Zo zou er, zowel binnen de sport- als revalidatiecontext, bij 

‘toegevoegde’ MIT (ie. niet binnen eenzelfde sessie met FT) minder tijd worden 

besteed aan de MIT zelf dan aan de FT, daar waar er bij een sessie waarin 

zowel MI als FT aan bod komen veel meer tijd wordt besteed aan MIT dan aan 

de FT. Bijgevoegde afbeelding geeft 

deze ratio weer: wanneer enkel MIT 

wordt aangeboden, wordt hier ongeveer 

evenveel tijd aan besteed als wanneer 

MIT en FT in eenzelfde sessie 

(concurrent mode) worden aangeboden. 

De tijd dat, bij deze laatste combinatie, 

aan FT wordt besteed (PP - physical 

practice) is een pak kleiner dan de tijd 

die aan de MIT wordt besteed. Echter, 

wanneer MIT en FT los van elkaar 

worden aangeboden (separate mode), 

is dit omgekeerd: in dit geval wordt meer 

tijd en energie besteed aan de FT tegenover de tijd die wordt besteedt aan de 

MIT.  

De vraag of een bepaalde toepassing (en bijhorende ratio) beter is dan de 

andere, dan wel of de verschillende toepassingen beter zouden worden 

gecombineerd binnen eenzelfde therapieprogramma blijft voorlopig 

onbeantwoord. Toekomstig onderzoek zal dit moeten uitwijzen.  

 

Een bijkomende vraag luidt als volgt: wat heeft er nu het meest effect op de 

taken die patiënten trainen: de fysieke training of de mentale training? 

Onderzoek van Page en collega’s (2011) wijst uit dat, wat betreft ADL-taken 

(algemene dagelijkse levensverrichtingen), het voornamelijk de mate van FT is 

dat doorslaggevend is in het effect van een gecombineerde interventie van MIT 

en FT: hoe meer FT wordt voorzien, hoe beter de effecten op de getrainde 

vaardigheden. Een toename van de trainingsduur van MIT, daarentegen, leidt 

bij deze ADL-taken niet tot betere effecten. Met andere woorden: de toevoeging 

Figuur 3: Ratio tussen MI en FT	
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van MIT aan FT bevordert de motorische prestatie, en deze prestatie wordt 

verder versterkt door het aanbieden van meer FT, maar niet door meer MIT. De 

reden hiervoor ligt waarschijnlijk in het feit dat te lange MI-sessies de motivatie 

verlagen en leiden tot mentale vermoeidheid (Driskell et al., 1994).  

Voorgenoemde bevinding is echter enkel van tel bij het trainen van ADL-taken 

en niet bij het trainen van locomotorische taken (bijvoorbeeld: wandelen). Het 

toevoegen van (extra) FT is hierbij niet zozeer effectief. De reden hiervoor kan 

liggen in het feit dat er bij het uitvoeren van ADL-taken (bovenste ledematen) er 

een hoog niveau van motorisch verfijnde vaardigheden nodig is, daar waar 

locomotore taken meer ritmisch en automatisch verlopen. Het meer (en 

bijgevolg soms te veel) fysiek trainen van locomotorische bewegingen leidt 

bijgevolg niet tot verbeterde prestaties omwille van ‘overtraining’ en fysieke 

vermoeidheid. Bij dergelijke primair motorische taken is extra FT dus van 

minder belang (Page et al., 2011). 

 

Er kan worden geconcludeerd dat de interactie tussen mentale en fysieke 

training niet dezelfde is voor de revalidatie van de bovenste ledematen (ADL-

taken) versus locomotorische vaardigheden. Voorgenoemde bevindingen 

worden op onderstaande afbeelding geïllustreerd: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Schematische verduidelijking van de interactie tussen MI 

en FT (PP), afhankelijk van de getrainde vaardigheden (ADL-taken 

vs. wandelen). 
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Omwille van voorgenoemde bevindingen is het moeilijk om ‘de ideale dosis’ en 

‘de ideale ratio’ van MIT en FT voorop te stellen. Dit hangt immers sterk af van 

de taak dat wordt getraind. Echter, aangezien te veel mentale training leidt tot 

mentale uitputting, en te veel fysieke training leidt tot fysieke uitputting, is voor 

beide types training een gematigde dosis aangewezen. Deze dosis hangt 

bijgevolg ook af van de mentale en fysieke belastbaarheid van elke patiënt. 

Daar CVA patiënten over een beperkte mentale en fysieke belastbaarheid 

beschikken, is deze laatste kanttekening van groot belang en dient dit worden 

opgenomen alvorens de MIT op te starten. 

 

Aantal herhalingen. 
 

Een volgende variërende factor binnen MI-interventies is het aantal mentale 

herhalingen dat wordt voorgesteld. De vraag naar het aantal vereiste mentale 

herhalingen van een taak om significante effecten te bekomen bleef tot nu toe 

onbeantwoord. De intensiteit van MIT wordt immers vaak uitgedrukt in aantal 

uren in plaats van het aantal herhalingen, waardoor hieromtrent moeilijk 

conclusies kunnen getrokken worden.  

 

Binnen de sportcontext is er in onderzoek betreffende het aantal mentale 

herhalingen een range van slechts één tot meer dan 200 trials per sessie te 

vinden. Schuster en collega’s (2011) stellen in hun review vast dat een MIT-

sessie gemiddeld 17 minuten duurt en gemiddeld 34 MI-trials per sessie 

inhoudt. Zij stellen verder dat er niet meer dan twee MI-trials per minuut mogen 

worden uitgevoerd, teneinde geen ‘overtraining’ te bekomen. Een algemene 

consensus omtrent het ideale aantal mentale herhalingen is echter nog niet 

voorhanden. Morris en collega’s (2005) wijzen wel op het feit dat scènes waarin 

motorische vaardigheden (ie. fysieke doeleinden) worden geoefend, meer 

herhaling vereisen dan een MI-sessie waarbij de focus bijvoorbeeld ligt op 

angstreductie (ie. cognitieve doeleinden). Het aantal vereiste mentale 

herhalingen is bijgevolg ook afhankelijk van de taak die wordt geoefend. 
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Indien we bovenstaande bevinding doortrekken naar de revalidatiecontext 

kunnen we besluiten dat het aantal mentale herhalingen afhankelijk is van de 

taak die wordt getraind. MI-sessies die vaardigheidsgericht zijn, vereisen meer 

herhalingen dan sessies die focussen op cognitieve aspecten zoals angst, 

motivatie of vertrouwen. Verder wordt het niet aangeraden meer dan twee MI-

trials per minuut uit te voeren, teneinde overtraining en mentale 

oververmoeidheid te vermijden. Echter, het ideale aantal mentale herhalingen 

voor beide soorten MI-sessies kon in onderzoek binnen de sport nog niet 

worden vooropgesteld. 

 

Een richtlijn met betrekking tot het aantal vereiste herhalingen kan echter ook 

worden gezocht in MI-onderzoek bij gezonde individuen. In onderzoek van 

Jackson en collega’s (2003) leerden individuen een nieuwe taak door middel 

van een totaal van ongeveer 1500 mentale herhalingen. Bijgevolg kan 

ongeveer eenzelfde aantal worden aangewezen voor patiënten, verdeeld over 

verschillende MI-sessies. Gezien de beperktere cognitieve mogelijkheden en 

belastbaarheid van CVA patiënten is het aangewezen dit aantal te verdelen 

over voldoende afzonderlijke sessies, opdat de patiënt niet zou worden 

overvraagd. Afhankelijk van de toegepaste MI-FT ratio kan bijgevolg het 

vereiste aantal fysieke herhalingen worden berekend.  

 

Uitkomstmetingen. 
 

Een laatste belangrijke variabele binnen MI-onderzoek zijn de outcomes die na 

de interventie worden gemeten om na te gaan of de MIT een positief effect met 

zich meebracht. Het kiezen van een betrouwbare en valide uitkomstmaat is 

altijd een grote uitdaging. Uit de vele mogelijke en beschikbare uitkomstmaten 

is het de kunst net die meting te kiezen die geschikt is voor de evaluatie van de 

specifieke taak waarop wordt gedoeld tijdens de MIT. Verder is het van groot 

belang te zoeken naar een uitkomstmaat die specifiek is voor de getrainde taak, 

teneinde correcte conclusies te trekken. Het trekken van juiste conclusies is in 

het belang van de patiënt: indien na enige tijd wordt vastgesteld dat MIT geen 
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(positief) effect heeft op de prestatie van de patiënt, is het beter deze 

bijgevoegde vorm van therapie stop te zetten en te focussen op de gangbare 

therapie. Indien, wat betreft primaire uitkomstmaten, geen (positieve) effecten 

worden weerhouden, kunnen eventueel secundaire uitkomstmaten worden 

geraadpleegd ter identificatie van zijdelingse effecten en de MIT op die manier 

alsnog voort te zetten (Malouin et al., 2013). 

 

Binnen de sportcontext worden meestal kwalitatieve uitkomstmaten bestudeerd: 

is de kwaliteit van de beweging er op vooruit gegaan? Is de prestatie in zijn 

geheel verbeterd? Kunnen verschillende deelbewegingen op een kwalitatief 

correcte manier worden uitgevoerd? Ook mogelijke angstreductie, verhoogde 

motivatie of zelfvertrouwen zijn veelgebruikte uitkomstmaten. 

Gebruikelijke uitkomstmaten binnen de revalidatiecontext zijn wandelsnelheid, 

uitgeoefende kracht langs de aangedane zijde, evenwicht… Echter, naast deze 

kwantitatieve metingen kunnen ook binnen deze context kwalitatieve zaken 

worden gemeten, zoals de kwaliteit van de bewegingen na verschillende MI-

sessies, alsook de mate van het gebruik van specifieke, aangetaste ledematen 

(Cupal & Brewer, 2001). Verder kan het ook interessant zijn om zaken zoals 

concentratie, motivatie en eigen-effectiviteit te gaan meten. Het is immers 

evenzeer van belang de effecten van MIT op gedrag en cognities na te gaan 

(Hwang et al., 2010).  

Er kan worden geconcludeerd dat er een grote nood is aan studies die een 

duidelijke link weergeven tussen MIT en specifieke parameters van het 

motorisch functioneren, door middel van kwantitatieve, kwalitatieve en valide 

uitkomstmetingen. Dit teneinde evidence-based richtlijnen voor MIT te 

ontwikkelen. Het nagaan van secundaire uitkomsten (zoals motivatie, 

zelfvertrouwen…) kan zinvol zijn om de mechanismen die bijdragen aan de 

positieve effecten van MI te onderzoeken (Malouin et al., 2013). 
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Mediators van het Succes van MI 

	

MI-bekwaamheid. 
	
Een factor die van groot belang is bij de toepassing en evaluatie van een MI-

interventie is de vraag of de MIT wel correct is uitgevoerd of uitgevoerd kan 

worden (Malouin et al., 2013). Bijgevolg is het initieel van belang na te gaan of 

de patiënt in kwestie wel het vermogen of de bekwaamheid heeft om MIT (op 

een correcte manier) uit te voeren.  

Ook binnen de sportwereld is een eerste voorwaarde dat de atleten die 

deelnemen aan MI-sessies voldoende vaardigheden bezitten om de MI uit te 

voeren. Dergelijke vaardigheden moeten dan ook voordien worden getest 

(Munroe, Giacobbi, Hall, & Weinberg, 2000). Immers, de accuraatheid en de 

levendigheid van de mentale beelden zijn doorslaggevend in het succes van 

MI. Atleten die beter zijn in het mentaal inbeelden van bewegingen, zouden ook 

beter zijn in het leren en fysiek uitvoeren van deze bewegingen, in tegenstelling 

tot atleten die minder vaardig zijn in mentale verbeelding (Martin, Moritz, & Hall, 

1999). Goede MI-vaardigheden worden gekenmerkt door twee zaken: de 

levendigheid van de mentale beelden en de mate van controle over het 

inbeelden. De levendigheid refereert naar de helderheid en de realiteit van de 

beelden. De controle betreft de mate waarin een subject de inhoud van zijn 

mentale beelden kan bijsturen. Hoe beter de twee voorgenoemde 

karakteristieken, hoe beter de MI-vaardigheden van een atleet. Verder geldt: 

hoe beter de MI-vaardigheden van de atleet, hoe groter het positieve effect van 

de MIT (Janssen & Sheikh, 1994).  

Ook binnen de revalidatiecontext is het van belang de MI-bekwaamheid van 

patiënten na te gaan. Gezien de grote rol van cognitieve vaardigheden bij MI, in 

combinatie met de gedocumenteerde aandacht- en werkgeheugenproblemen 

na een CVA, zou het screenen voor cognitieve problemen verplicht moeten zijn 

alvorens MIT op te starten. Immers, de aanwezigheid van aandachts- en/of 

werkgeheugendeficieten maakt het aanleren en uitvoeren van MI moeilijk. 

Dergelijke screening kan bijkomend taalstoornissen en de mogelijkheid tot het 
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begrijpen van instructies nagaan, alsook de mogelijkheid tot inbeelden. 

Verschillende vragenlijsten en andere methoden zijn voorhanden om 

voorgenoemde cognitieve vaardigheden te screenen. Aangezien de 

bekwaamheid met betrekking tot MI verbetert in de eerste weken na een CVA, 

is het van belang deze screenings herhaaldelijk uit te voeren, alvorens 

patiënten definitief af te wijzen voor MI-sessies. 

Toewijding aan MI. 
	
Indien een atleet voldoende bekwaam is om MI op een correcte manier uit te 

voeren, moet hij/zij ook overtuigd zijn van de werking van MIT. Atleten die 

sceptisch zijn tegenover het gebruik van MI binnen hun dagelijkse routine 

moeten worden overtuigd van de waarde ervan. Dit kan op verschillende 

manieren: aan de hand van het voorleggen van wetenschappelijke bevindingen, 

aan de hand van een beeld van het aantal coaches en atleten die MIT al 

gebruiken, aan de hand van een demonstratie, door ze het een tijdje te laten 

proberen… Het is belangrijk dat enkel zij die geloof hechten aan de waarde van 

MI dergelijke sessies implementeren in hun dagelijkse routine (Janssen & 

Sheikh, 1994). 

Hetzelfde geldt binnen de revalidatiecontext. Aangezien MI een mentaal 

belastende taak is, dient worden nagegaan of de patiënt wel in het proces 

gelooft en er zich ten volle voor wil engageren. Om dit te bekomen is het van 

belang de aard en het doel van MIT aan de patiënt uit te leggen, wat het best 

wordt gedaan aan de hand van voorbeelden. Hoe meer deze voorbeelden 

aansluiten bij de leefwereld van de patiënt, hoe meer interesse kan worden 

opgewekt. Immers, indien patiënten bij bepaalde voorbeelden sensorische 

informatie kunnen oproepen, is het gemakkelijker uit te leggen wat er tijdens MI 

precies wordt verwacht, en de patiënt op zijn beurt hiervoor te motiveren. 

Verder is het van belang die taken te kiezen waarin de patiënt vooruitgang wil 

zien, met de bijkomende voorwaarde dat het gaat om realistische doelen. Zo 

niet schuilt het gevaar dat de motivatie van de patiënt gedurende de MI-sessies 

wegebt (Braun et al., 2008). 
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Eens de MI-sessies zijn opgestart, moet op regelmatige basis worden 

nagegaan of de atleet of de patiënt nog steeds is toegewijd aan de MI-

interventies. Deze toewijding kan afhangen en beïnvloed worden door  de duur 

van de sessie, vermoeidheid, verveling… Zeker bij interventies waarbij de 

patiënt tijdens de sessies niet of weinig interageert met een externe persoon 

(bv. een therapeut) is controle op toewijding aangewezen. Heeft men zich wel 

aan de instructies gehouden, alles correct uitgevoerd, en ingebeeld wat men 

moest inbeelden? Immers, indien MI op een verkeerde manier wordt gebruikt, 

kan dit leiden tot een significante daling in de prestaties.  

De kwaliteit van de mentale representatie van een beweging kan worden 

nagegaan door retrospectieve bevraging naar de patiënt toe. De beelden die de 

participanten vormen, verschillen immers vaak van de beelden die de therapeut 

in gedachten had. Aangezien het effect van MIT sterk afhangt van de inhoud en 

kwaliteit van dergelijke representaties en dit niet rechtsreeks kan geobserveerd 

worden, is bovengenoemde controle van groot belang en zou deze verplicht 

moeten worden teneinde correcte conclusies te trekken. Zeker bij patiënten met 

concentratiemoeilijkheden of andere beperkte cognitieve vaardigheden is 

dergelijke controle aangewezen, aangezien deze cognitieve limitaties vaak 

gelinkt zijn aan een beperktere toewijding. Eens een patiënt enig vertrouwen en 

expertise in MI heeft opgebouwd kan deze controle worden afgebouwd 

(Malouin et al., 2013). 

Daarnaast vraagt MIT ook veel van de therapeuten die de sessies verzorgen, 

zowel binnen de sport-als de revalidatiecontext. Zij dienen over voldoende 

kennis en begrip te beschikken wat betreft het proces dat aan de basis ligt van 

MI. Verder dienen ze expertise op te bouwen alvorens een MI-sessie te kunnen 

begeleiden (Malouin et al., 2013). Ook langs de kant van de coach of de 

therapeut wordt dus de nodige inzet en toewijding verwacht, en dit gedurende 

de volledige MI-interventie.  
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Principes en Condities voor het Uitvoeren van Motor Imagery Training: 

PETTLEP-model 

 

Naast de vraag naar de praktische richtlijnen betreffende de toepassing van 

MIT in de klinische praktijk kan ook worden gekeken naar manier waarop MIT 

precies dient uitgevoerd te worden binnen de revalidatie. Welke principes en 

condities zijn nodig of aangeraden om een zo gunstig mogelijk effect te 

bekomen? Met andere woorden, hoe dient MIT door patiënten idealiter worden 

uitgevoerd?  

 

Om deze vragen te beantwoorden wordt opnieuw de zijsprong gemaakt naar de 

sportwereld, meer bepaald naar het PETTLEP-model, uitgewerkt door Holmes 

en Collins (2001). Uit gebrek aan een coherent en empirisch ondersteund kader 

voor het gebruik van MI bij sporters brachten Holmes en Collins (2001) een 

perspectief aan om de mechanismen die werkzaam zijn bij MI beter te 

begrijpen. Dit model focust voornamelijk op de bevordering van het motorisch 

leren van atleten en heeft als doel het faciliteren van de ontwikkeling van een 

MI-interventie voor deze doelgroep (Schuster et al., 2011). De principes, 

condities en elementen die in dit model naar voor worden geschoven kunnen 

echter ook worden doorgetrokken en toegepast binnen de context van de 

motorische revalidatie. 

 

Als uitgangspunt stellen Holmes en Collins dat MI en motorische uitvoering 

beiden gerelateerd zijn aan hetzelfde motor representatie systeem (Decety & 

Grèzes, 1999). Evidentie hiervoor putten ze uit neurale beeldvormingsstudies 

die aantonen dat verschillende corticale structuren zowel bij MI als motorische 

uitvoering actief zijn, ook wel functionele equivalentie genoemd. De effectiviteit 

van een MI-interventie is dus afhankelijk van hoe goed het inbeelden van de 

beweging dezelfde hersenstructuren activeert als bij het fysiek stellen van de 

beweging (Holmes & Collins, 2001). Functionele equivalentie is een 

doorslaggevende factor teneinde MI als succesvol middel te gebruiken binnen 

de sportpsychologie (Jeannerod, 1999). Immers, als fysieke en mentale 
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beoefening tot op een hoog punt equivalent zijn, dan zijn vele procedures die 

efficiënt bleken in de fysieke praktijk, dit ook in de mentale praktijk (Holmes & 

Collins, 2001). Uiteraard dienen we ons te realiseren dat de functionele 

equivalentie tussen MI en motorische uitvoering binnen bepaalde grenzen blijft: 

dat wat we ons inbeelden bij blijft immers steeds een cognitief product. 

Bijgevolg is het mogelijk dat een aantal elementen die worden ervaren tijdens 

het uitvoeren van een beweging niet vatbaar zijn voor bewuste inbeelding 

(Jeannerod, 1997). 

Verder stellen Holmes en Collins dat, om het geheugenspoor van een bepaalde 

beweging te versterken, imagery scripts drie soorten informatie moeten 

bevatten: (1) informatie omtrent de omgeving waarin de beweging of het gedrag 

plaatsvindt (= stimulus informatie), (2) informatie omtrent wat men voelt als 

gevolg van een specifieke beweging of gedrag (= respons informatie) en (3) 

informatie omtrent de ervaren belangrijkheid van het gedrag voor een specifiek 

individu (= betekenis informatie). Wanneer een imagery script elementen bevat 

vanuit de drie voorgaande bronnen van informatie, dan is de kans groter dat 

een individu een functioneel equivalent geheugenspoor opbouwt door middel 

van MI (Holmes & Collins, 2001). 

 

De veelzijdigheid van MI laat toe dat het kan worden gebruikt in een 

verscheidene sportsituaties. Zo wordt MI bij sporters gebruikt bij het leren van 

vaardigheden, bij het stabiliseren en optimaliseren van een gekende beweging, 

bij stress- en angstmanagement en het onderhouden van motivatie, bij het 

vooraf en nadien beoordelen van bewegingen en prestaties, bij het opbouwen 

van vertrouwen en bij herstel van letsels (Holmes & Collins, 2001). Bij de 

toepassing van MI in alle voorgenoemde situaties zouden sportpsychologen, 

volgens Holmes en Collins, rekening moeten houden met minstens zeven 

elementen, voorgesteld door het acronym PETTLEP. Deze term staat voor: 

fysiek (physical), omgeving (environment), taak, timing, leren, emotie en 

perspectief. Bovenstaande zeven elementen zouden immers cruciaal zijn in 

uiteenlopende sportsituaties, en dienen bijgevolg ook opgenomen te worden als 

variabelen tijdens de MIT. Immers, hoe groter de graad van functionele 
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equivalentie, hoe meer details kunnen worden toegevoegd aan het beeld en 

hoe effectiever MIT. Met andere woorden: hoe meer PETTLEP-elementen 

worden opgenomen in het script van de beweging, hoe beter (Holmes & Collins, 

2001). 

 

Onderstaand vinden we het model waarvan sprake, met daaropvolgend een 

bespreking van de zeven kernelementen:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Representatie van het PETTLEP model in een diagram 

 

Fysiek De component physical uit het PETTLEP-model omschrijft de fysieke 

staat van waaruit de sporter MI zou moeten uitvoeren. Hoewel vele sporters bij 

hun eerste imagery training de instructie krijgen te gaan liggen of comfortabel te 

gaan zitten, is dit niet gebaseerd op empirisch onderzoek binnen de 

sportpsychologie. Immers, de toepassing van relaxatie voor een MI-sessie 

houdt geen rekening met de somatische gevolgen ervan, die volledig 

tegenovergesteld zijn aan de lichamelijke staat van een uitvoerende atleet. 

Voortgaand op de functionele equivalentie tussen MI en motorische uitvoering 

is het aannemelijker om het fysieke aspect van het mentale beeld zodanig te 

manipuleren dat die zo dicht als mogelijk aanleunt bij de fysieke 

omstandigheden van de motorische uitvoering (Holmes & Collins, 2001). 
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Immers, hoe meer regio’s in de hersenen worden geactiveerd bij de inbeelding 

van een beweging, des te sterker het geheugenspoor waaraan wordt gewerkt. 

Daarom dienen sporters zo actief mogelijk betrokken te zijn bij hun 

inbeeldingservaring, gaande van het vasthouden van specifiek 

sportgereedschap (bijvoorbeeld een bal bij voetballers), het dragen van de 

juiste sportkledij, tot het effectief aannemen houdingen van waaruit de te 

trainen beweging doorgaans wordt gesteld (Holmes & Collins, 2001). Met 

andere woorden: alle relevante fysieke karakteristieken dienen deel uit de 

maken van de ingebeelde beweging (BelievePerform, 2013). De extra afferente 

feedback die hieruit voortvloeit heeft een versterkend effect op het leerproces. 

 

Bovenstaande bevindingen kunnen worden doorgetrokken naar de praktijk van 

de revalidatie. Ook binnen deze context kan worden aangeraden de fysieke 

karakteristieken van MI en motorische uitvoering zo gelijklopend mogelijk te 

houden en is voorafgaande relaxatie bijgevolg niet aanbevolen. Op die manier 

wordt de functionele equivalentie gemaximaliseerd. Meer concreet is het tijdens 

MIT zinvol om de patiënt bij specifieke vaardigheden relevante voorwerpen te 

laten vasthouden (bv. een glas vasthouden bij het mentaal leren/oefenen van 

de hefbeweging van drinken) en/of de patiënt tijdens MIT in een specifieke 

houding te laten plaatsnemen (bv. in zit op een stoel aan een tafel bij het 

mentaal leren/oefenen van de hefbeweging van drinken). Op die manier is de 

kans groter dat bij MI gelijkaardige hersenregio’s worden geactiveerd als bij het 

fysiek stellen van de beweging, wat het motorisch (her)leren bevordert. 

 

Uiteraard kan hier de kanttekening worden gemaakt omtrent de fysieke 

beperkingen van veel CVA-patiënten. Indien een patiënt zich in de eerste fasen 

van motorisch herstel bevindt, is “vasthouden” of “in een bepaalde houding 

plaatsnemen” niet vanzelfsprekend. Alsnog kan ook voor deze patiënten 

worden gestreefd naar een maximale functionele equivalentie, bijvoorbeeld 

door relevante voorwerpen in de aanwezigheid van de patiënt de plaatsen, en 

bepaalde houdingen visueel voor te stellen door middel van foto’s of video’s. 
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Op die manier kunnen patiënten toch nog zo actief mogelijk betrokken worden 

bij hun inbeeldingservaring. 

 

Omgeving De environment-component betreft de omgevingsaspecten die 

moeten worden ingebeeld tijdens MI. MIT zou het meest effectief zijn wanneer 

die zo gepersonaliseerd mogelijk is. Dit wil zeggen dat de uitvoerder van MI 

moet proberen komen tot een multisensorische betrokkenheid bij de 

ontwikkeling van het motor beeld teneinde relevante respons- en  

betekenisinformatie te creëren (Holms & Collins, 2001). Deze multisensorische 

betrokkenheid komt neer op het betrekken van zowel visuele, auditieve, 

olfactorische als tactiele aspecten uit de omgeving. De uitvoerder zich een 

situatie laten inbeelden die voor hem/haar ongekend is, is bijgevolg niet de 

meest effectieve strategie. Gebruik maken van een gekende omgeving of 

gekend omgevingsmateriaal, daarentegen, zou beter zijn om de correcte 

motorische representatie te treffen. Imagery scripts zouden bijgevolg specifieke 

details moeten inhouden van de omgeving waarin de bewegingen worden 

uitgevoerd om deze zo concreet mogelijk te kunnen inbeelden (BelievePerform, 

2013). Indien de beweging/prestatie uiteindelijk uitgevoerd moet worden op een 

nieuwe plaats of in een nieuwe omgeving, dient men de uitvoerder zo veel 

mogelijk multisensorische cues uit deze ongekende omgeving aan te bieden 

(Holmes & Collins, 2001). Dit kan worden bekomen via het gebruik van 

videomateriaal, foto’s…  

 

Indien we dit toepassen op de revalidatiecontext moet ook hier worden 

gestreefd naar het betrekken van zo veel mogelijk omgevingscues in de 

mentale bewegingsscripts. Hierbij gaat het zowel om wat de patiënt bij die 

specifieke beweging of vaardigheid zou zien, horen, ruiken of voelen. De 

patiënt moet bijgevolg worden gevraagd de omgeving zo concreet mogelijk voor 

te stellen. Indien bij een patiënt tijdens de MIT bijvoorbeeld wordt gewerkt aan 

de motorische vaardigheid ‘stappen in een zwembad’ kunnen de volgende 

omgevingsaspecten worden opgenomen in het mentale script: de omgeving 

van het zwembad waar de patiënt zicht op heeft, de gebruikelijke 
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zwembadgeluiden die de patiënt hoort, de chloorgeur dat de patiënt ruikt en de 

zwembadvloer en het water dat de patiënt voelt op zijn/haar lichaam. Op die 

manier worden specifieke omgevingsdetails opgenomen in het mentale script 

en is deze gepersonaliseerd, wat het geheugenspoor van die specifieke 

beweging of vaardigheid ten goede komt. Indien de patiënt tijdens de MIT een 

vaardigheid oefent dat plaats zal vinden in een ongekende omgeving, zou het 

therapeutenteam omgevingscues moeten aanbieden opdat de patiënt deze 

omgeving alsnog gedetailleerd kan voorstellen. Dit kan aan de hand van divers 

audiovisueel materiaal.  

 

Taak De component task omschrijft de precieze taakaspecten van MIT. Wat 

betreft de taak die wordt uitgevoerd tijdens MIT, is er sterke evidentie dat deze 

anders dient te zijn naargelang het niveau van de sporter. Dit niveau heeft 

immers een invloed op de focus die een atleet legt tijdens het fysiek uitvoeren 

van een specifieke beweging (Horn, 2008). Pre-elite sporters, bijvoorbeeld, zijn 

over het algemeen nog meer extern gestuurd in hun bewegingen, daar waar 

elite sporters meer intern gestuurd zijn. De taakkarakteristieken van MIT dienen 

dus specifiek aangepast te worden aan het niveau van de sporter, teneinde de 

functionele equivalentie zo hoog mogelijk te houden. Elke sporter moet, met 

andere woorden, proberen zich zo concreet mogelijk details in te beelden die 

relevant zijn voor zijn/haar specifieke en niveaugebonden focus op de taak 

(BelievePerform, 2013). Verder zouden de gekozen taakkarakteristieken op hun 

beurt van belang zijn om het perspectief van de imagery te bepalen (Hardy, 

1997). Zo zouden specifieke taken eerder een extern dan wel intern imagery-

perspectief vereisen. Kort samengevat bepaalt het niveau van de sporter de 

taakkarakteristieken van MIT, en vereisen deze specifieke karakteristieken elk 

hun eigen MI-perspectief. 

 

Wanneer we het voorgaande betrekken op patiënten in een revalidatiecontext, 

is het ook hier aangewezen rekening te houden met het ‘niveau’ van de patiënt, 

zijnde het motorisch niveau op een specifiek moment in het revalidatieproces. 

Indien een patiënt nog maar net is gestart met het herleren van een specifieke 
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beweging of vaardigheid, dan zullen de focus op de taak en bijgevolg ook de 

taakkarakteristieken van de MIT anders zijn tegenover een patiënt die al verder 

staat in zijn/haar motorisch herstel en al langer oefent op diezelfde vaardigheid. 

Ook revaliderende patiënten moeten dus proberen zich zo concreet mogelijk 

details in te beelden die relevant zijn voor zijn/haar specifieke focus op de taak. 

Uiteraard is het aan het begeleidende therapeutenteam om de patiënt hierin te 

sturen. Net zoals in de sportcontext wordt het imagery-perspectief bijgevolg 

aangepast aan de specifieke taakkarakteristieken van de MIT.  

 

Timing De timing-component uit het PETTLEP-model wijst op de temporele 

karakteristieken van de uitgevoerde MI, bijvoorbeeld de timing, de duur of het 

tempo ervan. Indien motorische uitvoering en MI berusten op dezelfde 

motorische representatie, dan zouden deze temporele karakteristieken dezelfde 

moeten zijn: het tempo en de timing van een beweging, bijvoorbeeld, is 

dezelfde bij het uitvoeren, dan wel inbeelden van een beweging (Vogt, 1995). 

Verschillende studies hebben dit principe van temporele congruentie reeds 

bewezen. Bijgevolg is een realistische timing bij het inbeelden van een 

specifieke beweging van groot belang, zeker bij sporten waarbij het tempo / de 

timing van de bewegingen belangrijk is (Horn, 2008). Inbeelding op een real 

time manier is dus de meest functioneel equivalente manier. Echter, ook slow 

motion inbeelding kan zinvol zijn, bijvoorbeeld ter benadrukking en 

perfectionering van de moeilijkste deelaspecten van een beweging. 

 

Ook bovenstaande conclusies en adviezen kunnen worden getransfereerd naar 

de context van de revalidatie. Wanneer patiënten zich tijdens MIT specifieke 

bewegingen moeten inbeelden, dient dit te gebeuren met een realistische 

timing en snelheid (ook al kunnen CVA-patiënten de fysieke beweging initieel 

nog niet op het correcte tempo uitvoeren). Op die manier wordt de functionele 

equivalentie gemaximaliseerd, wat het effect van MIT bevordert. Indien een 

patiënt zich het reële tempo van een specifieke beweging niet meer kan 

herinneren, kan dit worden geïllustreerd aan de hand van videomateriaal of 

observatie van een andere uitvoerde persoon (bv. een therapeut). Wat betreft 
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het inbeelden van bewegingen in slow motion kan dit in een eerste fase zinvol 

zijn teneinde de verschillende deelstappen van een beweging vertraagd en in 

detail voor te stellen. Het is echter niet de bedoeling dit vertraagde tempo 

gedurende verschillende MI-sessies aan te houden, maar in een tweede fase 

over te schakelen op een realistische timing. 

 

Leren De learning-component, vervolgens, beschrijft het leren of de 

veranderingen in leren gedurende MIT. Wanneer een sporter (bij)leert, zullen 

zijn/haar motorische representatie en geassocieerde fysieke responsen 

veranderen over de tijd. Bijgevolg dient de inhoud van de MIT ook aangepast te 

worden naargelang dit leerproces, teneinde de functionele equivalentie te 

behouden (Holmes & Collins, 2001). Wanneer MIT wordt gecombineerd met 

een ander soort training of wanneer het aangewend wordt in een intensieve 

leerfase, dan is het essentieel dat de inhoud van het mentale bewegingsbeeld 

regelmatig wordt geüpdatet. 

 

Aangezien CVA-patiënten zich tijdens hun revalidatieperiode vrijwel continu in 

een intensieve leerfase bevinden, is de learning-component uit het PETTLEP-

model in de revalidatiecontext een belangrijke component. Immers, patiënten 

doorlopen in een aantal maanden heel wat fasen van het leerproces van een 

beweging. Bijgevolg dient de inhoud van de MI-sessies op regelmatige basis 

worden afgestemd op het leerproces van de patiënt. Op die manier kan de 

functionele equivalentie worden behouden, wat op zijn beurt een grotere 

effectiviteit van de MIT met zich meebrengt.  

  

Emotie Welke emoties ingebeeld moeten worden tijdens MI wordt omschreven 

binnen de component emotion van het PETTLEP-model. Emotie speelt zowel 

bij sportprestaties als bij mentale training een zeer belangrijke rol (Loehr, 1997). 

Bijgevolg is het van belang dat de sporter tijdens de MIT zich steeds dezelfde 

emoties inbeeldt als diegene die hij/zij ervaart tijdens de sportsituatie zelf. 

Immers, ‘emotionele imagery’ (i.e. het betrekken van emoties bij imagery) zou 

leiden tot een meer uitgewerkt efferent geheugenpatroon, en bijgevolg 



	
45	

bijdragen tot een ruimer associatief geheugennetwerk omtrent een specifieke 

beweging (Lang, 1985). De affectieve respons die een bepaalde beweging of 

sportsituatie uitlokt wordt het best weergegeven door het autonome systeem 

van de sporter (cfr. hartslag, ademhalingssnelheid…). Deze opgewekte 

affectieve respons moet in beschouwing genomen worden en vervolgens 

worden opgenomen in het imagery-beeld, teneinde de functionele equivalentie 

te behouden. Sterk negatieve emoties, zoals angst en paniek, kunnen echter 

beter vermeden worden tijdens MIT. Geconcludeerd kan worden dat MI niet 

dient uitgevoerd worden in een gerelaxeerde emotionele/fysieke staat, hoewel 

dit nog vaak – verkeerdelijk – wordt aangeraden. Immers, indien sport niet 

beoefend wordt in een gerelaxeerde staat, dan geldt hetzelfde voor MI van 

sport (Holmes & Collins, 2001). 

 

Wat betekent dit nu voor de toepassing van MI binnen de revalidatie? Daar het 

effect van emotionele imagery is aangetoond, dienen ook patiënten relevante 

emoties op te nemen in het mentale script van een beweging. Wanneer een 

patiënt zich bij het stellen van een bepaalde beweging gewoonlijk ‘uitgeput’, 

‘onzeker’ of ‘voldaan’… (etc.) voelt, dient hij/zij dergelijke emotie op te nemen in 

zijn/haar bewegingsscript. Op die manier wordt het associatief 

geheugennetwerk omtrent een bepaalde beweging verrijkt, wat bijgevolg leidt 

tot een hogere functionele equivalentie. Hoewel het binnen de sportcontext 

wordt afgeraden negatieve emoties zoals angst of onzekerheid te betrekken in 

de mentale scripts, kan dit voor revaliderende patiënten alsnog zinvol zijn. 

Immers, indien een patiënt tijdens het leerproces angstgevoelens ervaart bij het 

stellen van een bepaalde beweging (bijvoorbeeld: stappen), en deze angst ook 

wordt opgenomen in het mentale script van de beweging, kan de patiënt als het 

ware ‘wennen’ aan deze emotie. Op die manier is de patiënt mentaal 

voorbereid op het voelen van deze angstgevoelens tijdens het fysiek stellen van 

de beweging, en wordt hij/zij er niet door overrompeld. Daarnaast kan het 

toelaten van angstgevoelens in de mentale bewegingsscripts leiden tot de 

verwerking van deze negatieve emoties, zodat hun omvang geleidelijk afneemt.  
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Perspectief De component perspective, tenslotte, betreft het perspectief van 

waaruit de MI gebeurt. Een MI-perspectief dat in een sportcontext vaak wordt 

aangeraden is het interne kinesthetische perspectief (ook wel eerste 

persoonsperspectief genoemd), waarbij het subject het gevoel heeft dat hij of zij 

de beweging echt uitvoert. Dit perspectief zou immers leiden tot een grotere 

fysiologische respons tijdens het imagery proces, wat op zijn beurt leidt tot 

effectiever leren en beter prestaties (Perry & Morris, 1995). Echter, MI vanuit dit 

perspectief blijkt vooral voordelig bij ‘open’ vaardigheden en sporten waarbij 

timing van groot belang is. Bij sporten waarbij vorm en positie een groter belang 

dragen, wordt op zijn beurt externe visuele imagery aangeraden (derde 

persoonsperspectief), waarbij het subject zichzelf de beweging ziet uitvoeren 

vanop een afstand (BelievePerform, 2013). Immers, bij dit perspectief kan de 

sporter de precieze posities en bewegingen ‘zien’ gebeuren, wat meer 

informatie biedt over posities en zicht op de bewegingen van buitenaf (Hardy & 

Callow, 1999). Externe visuele imagery brengt hiermee voldoende 

propositionele informatie aan om toegang te krijgen tot de motorische 

representatie en zo ook het neurale netwerk te versterken. Voor gevorderde 

sporters kan het een meerwaarde zijn om tijdens het inbeelden steeds te 

switchen van een intern naar een extern perspectief – en omgekeerd – , 

teneinde zo veel mogelijk informatie in zich op te nemen, de MI levendiger, 

rijker en effectiever te maken en bijgevolg beter te presteren.  

Wanneer CVA-patiënten voor het eerst in contact komen met MI is het 

aangewezen de patiënt in eerste instantie een intern kinesthetisch perspectief 

aan te leren. Dit interne perspectief voelt immers het meest natuurlijk aan en is 

eenvoudiger uit te leggen aan de hand van het vooraf fysiek stellen van de 

beweging. Eenmaal de patiënt met dit interne perspectief is vertrouwd kan 

eventueel worden overgeschakeld of kan dit worden gecombineerd met een 

extern visueel perspectief. Dit kan echter pas wanneer de patiënt de nodige 

expertise in MI heeft opgebouwd.  
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Conclusie PETTLEP-model De uitwerking van het PETTLEP model zorgt voor 

heel wat handvaten voor sportpsychologen en sporters die werken met 

imagery-gebaseerde interventies, en bijgevolg ook voor therapeuten die met MI 

aan de slag willen. Het model schuift naar voor op welke manier de functionele 

equivalentie kan worden gemaximaliseerd, door middel van het opnemen van 

de voorgaande zeven elementen in de imagery-training (Horn, 2008). 

Onderzoek waarbij alle zeven de PETTLEP elementen werden geïncludeerd 

tijdens de MIT, toont reeds aan dat bij deze sporters de prestatie beter was dan 

bij sporters die minder of geen PETTLEP elementen includeerden in hun MIT 

(Smith, Wright, Allsopp, & Westhead, 2007). Mogelijke alternatieve argumenten 

voor de effectiviteit van MIT zijn verder veelal binnen dit model te kaderen. Het 

PETTLEP-model zou bijgevolg de nieuwe basis kunnen vormen voor 

onderzoek binnen dit gebied, en aansluitend ook voor de toepassing van MIT in 

de praktijk van de revalidatie. Zelf stellen Holmes en Collins dat hun model 

(nog) niet volledig is. Verder onderzoek zou de implicaties van het PETTLEP-

model in de praktijk van de sport en revalidatie moeten nagegaan en zo nodig 

kan het model worden uitgebreid of aangepast. 
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Bespreking 
	

Voorstel tot Integratie van MI binnen de Klinische Praktijk 

	
Voorgaand werden verschillende variabelen, principes en condities besproken 

die van tel zijn bij het opstellen en uitvoeren van een MI-interventie. Echter, hoe 

kunnen dergelijke losstaande conclusies en adviezen worden gecombineerd? 

Met andere woorden: op welke manier kunnen bovenstaande variabelen, 

principes en condities op een effectieve manier worden geïntegreerd in het 

vooropgestelde revalidatieprogramma van een patiënt? Onderstaand volgt een 

omvattend en bruikbaar voorstel voor de integratie van MIT binnen de praktijk 

van de revalidatie. 

 

Bij de implementatie van MIT binnen de revalidatie van een CVA-patiënt dient 

men met verschillende zaken rekening te houden. Een eerste iets is de mentale 

belastbaarheid van de patiënt. Veel patiënten zijn in de eerste weken na hun 

CVA mentaal en fysiek erg vermoeid en zwak, waardoor het vaak al moeilijk is 

om het vooropgestelde therapieschema vol te houden. Bijgevolg is het 

toevoegen van MIT aan de gangbare therapieën in deze revalidatiefase niet 

vanzelfsprekend. In eerste instantie moet worden nagegaan of de patiënt in 

kwestie voldoende bekwaam is om MI uit te voeren. Bij zware concentratie-, 

geheugen- en/of executieve problemen kan MIT niet worden opgestart. Bij 

voldoende bekwaamheid kan bij de patiënt verder worden afgetoetst of hij/zij 

wel belangstelling heeft voor MIT en of hij/zij er zich mentaal voor wil 

engageren, gezien het mentaal belastende karakter van MI. Zo ja kan MIT 

worden opgestart. In het beginstadium van de revalidatie is het belangrijk dat 

de MIT niet te veel van de patiënt vraagt: zowel de tijd die er aan wordt besteed 

als de energie die de patiënt er in moet steken moet beperkt blijven. Om dit te 

realiseren lijkt een korte, toegevoegde MI-sessie (‘added MI’), ondersteund 

door videotapes, in eerste instantie aangewezen. Het aantal herhalingen binnen 

eenzelfde MI-sessie blijft in deze fase beter beperkt. Verder kunnen deze 

sessies eveneens worden voorafgegaan en afgesloten met een 

relaxatiemoment, teneinde de patiënt voldoende rust te bieden. Het doel van 
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dergelijke korte MI-sessies is MI aan de patiënt te introduceren, zodat deze er 

vertrouwd mee kan worden. In dit stadium kan MI, aan de hand van scripts, 

worden toegepast op een tweetal belangrijke taken teneinde voorbereid te zijn 

op de volgende fysieke revalidatiesessie waarin dezelfde taken worden 

geoefend. Op die manier kan het leren van deze specifieke taken worden 

bevorderd (Malouin et al., 2013). Van belang is dat de patiënt zelf persoonlijke 

waarde hecht aan de gekozen taken. Al vanaf dit stadium dienen zo veel 

mogelijk PETTLEP-elementen worden opgenomen in de bewegingsscripts, 

teneinde de functionele equivalentie te maximaliseren. De focus in dergelijke 

initiërende sessies wordt tenslotte het best gelegd op strategie, motivatie en 

concentratie, zijnde prestatiebevorderende factoren (Pavio, 1985). 

 

Eens de patiënt vertrouwd is met MI en de belastbaarheid wat is toegenomen, 

kan MI stapsgewijs worden ingebed in de fysieke trainingen (‘embedded MI’), 

zodat taken in een therapiesessie zowel mentaal als fysiek worden geoefend. 

Hierbij is het aangewezen te beginnen met één simpele taak, om later uit te 

breiden naar meer en complexere taken, alsook naar meer herhalingen binnen 

één sessie. Binnen deze gecombineerde sessies ligt de focus van de MIT op 

het leren en optimaliseren van vaardigheden: de mentale inbeelding bevordert 

de daaropvolgende fysieke uitvoering van de taak, en biedt de fysieke herhaling 

sensorische feedback dat de levendigheid van de mentale beelden voedt 

(Malouin et al., 2013). Dergelijke inbedding van MI binnen de fysieke sessies 

vergt een nauwe en dynamische één-op-één interactie, waarbinnen de 

therapeut instructies en feedback geeft op maat van de patiënt. In dit stadium is 

controle van de toewijding van de patiënt en de kwaliteit van de MI(-beelden) 

aangewezen, opdat de MIT een positief effect zou (blijven) hebben. Wat betreft 

de duur van de training, het aantal mentale herhalingen, alsook de ratio tussen 

MI en FT, dient deze aangepast te worden aan de individuele capaciteiten van 

elke patiënt afzonderlijk, gezien het eisende karakter van dergelijke 

gecombineerde sessies. Binnen deze intensieve revalidatiefase is het verder 

van groot belang de inhoud van de MI-sessies aan te passen aan het 

leerproces van elke individuele patiënt (cfr. PETTLEP-model: learning), 
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teneinde de functionele equivalentie, en bijgevolg het effect van MIT te 

maximaliseren. Echter, ook aan de andere PETTLEP-componenten dient 

belang gehecht te worden bij het uitvoeren van de MI. Tenslotte is relaxatie 

enkel aangewezen voor zeer angstige of gestresseerde patiënten.  

 

Om de geleerde motorische vaardigheden, in een derde fase, te onderhouden, 

is er de blijvende nood aan mentale herhalingen van deze vaardigheden, ook 

wanneer de therapieën reeds zijn afgerond. Dit gebeurt best in een 

stimulerende context. Aangezien MI als ‘huiswerk’ vaak niet blijkt te werken 

(weinig motivatie, geen controle) is de ontwikkeling van dynamische, 

interactieve, individueel aangepaste applicaties een belangrijke stap en 

uitdaging naar de toekomst toe. Dit zou eveneens een regelmatige controle 

moeten inhouden met betrekking tot de kwaliteit van de MI-beelden en de 

toewijding ten opzichte van de MI-oefeningen. Dergelijk stap is cruciaal naar het 

autonoom uitvoeren van MIT toe, opdat dergelijke mentale training ook thuis 

kan worden voorgezet en het zijn positieve effect kan behouden (Jackson et al., 

2004). 
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Conclusie 
	
Ondanks de vele experimentele studies over motor imagery training binnen de 

revalidatiecontext, zijn er vooralsnog geen concrete en praktische richtlijnen 

omtrent deze cognitieve trainingsmethode voorhanden. Hoe dienen 

therapeuten met MIT aan de slag te gaan in de praktijk? Op welke manier 

kan/moet de mentale training precies toegepast worden in de reeds bestaande 

revalidatieprogramma’s? Deze thesis beschrijft de variabelen waarmee 

rekening gehouden dient te worden bij het toepassen van MI in de revalidatie 

om therapeuten en artsen binnen dergelijke settingen handvaten te bieden bij 

het gebruik van MIT bij CVA-patiënten. Om deze richtlijnen op een 

wetenschappelijk correcte manier vorm te geven, werd een zijsprong gemaakt 

naar de sportpsychologie. Daar men binnen de sportwereld reeds veel 

onderzoek heeft gewijd aan een zo efficiënt mogelijke toepassing van MI, staat 

men hier verder dan binnen de revalidatiecontext. Bijgevolg kan aan de hand 

van conclusies binnen de sportwereld de link worden gelegd naar de 

revalidatie.  

 

Zo kan worden besloten dat de manier waarop MIT moet worden gecombineerd 

met fysieke training afhangt van het doel van de MIT. Indien het doel ligt op het 

leren of optimaliseren van bewegingen wordt aangeraden de MI in te bedden 

binnen de FT. Hierbij worden mentale beelden geproduceerd tussen de fysieke 

herhalingen van de beweging door. Het aanbieden van MI buiten de FT is dan 

weer zinvol in de context van angst, vertrouwen en motivatie.  

Wat betreft het aanleren van MI-technieken is ook dit afhankelijk van het doel 

van de MI, en bijgevolg ook van de manier waarop de MIT wordt gecombineerd 

met de FT. Indien de MIT en FT gescheiden worden aangeboden, dan worden 

de instructies idealiter verschaft door middel van vooraf opgenomen 

audiotapes. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de context van het opbouwen van 

vertrouwen, of in het geval dat fysieke handelingen niet mogelijk zijn. Echter, 

wanneer de MIT is ingebed in de FT worden de MI-instructies beter mondeling 

overgebracht. Dit gebeurt doorgaans wanneer de focus ligt op het leren van 

bewegingen. 
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Relaxatie voorafgaand aan MIT kan zinvol zijn ter creatie van levendige 

beelden, in de context van (zelf)vertrouwen en motivatie, bij zeer gestresseerde 

patiënten en/of bij patiënten met beperkte concentratiemogelijkheden. Eens de 

beelden zijn gevormd dient de patiënt echter een arousalniveau op te wekken 

dat vergelijkbaar is met het arousalgehalte tijdens het fysiek uitvoeren van de 

ingebeelde beweging of vaardigheid. Dit om het aanleren en optimaliseren van 

de beweging zo efficiënt mogelijk te maken.  

De duur van een MI-sessie wordt beter kort gehouden om negatieve effecten 

zoals mentale vermoeidheid te voorkomen. Verder dient de duur van een MI 

training worden afgestemd op de individuele mentale vermoeidheidsgrenzen en 

concentratiemogelijkheden van elke patiënt.  

Wat betreft de ratio tussen MIT en FT kan worden gesteld dat het moeilijk is ‘de 

ideale dosis’ en ‘de ideale ratio’ van MIT en FT voorop te stellen, aangezien dit 

sterk afhangt van de taak die wordt getraind. Echter, vermits te veel mentale en 

fysieke training respectievelijk leiden tot mentale en fysieke uitputting, is voor 

beide types training een gematigde dosis aangewezen. Deze dosis hangt 

bijgevolg ook af van de mentale en fysieke belastbaarheid van elke patiënt. 

Daarbij aansluitend is er nog geen algemene consensus omtrent het ideale 

aantal mentale herhalingen in een MIT. Er kan wel worden aangeraden niet 

meer dan twee MI-trials per minuut uit te voeren, om overtraining en mentale 

vermoeidheid te vermijden. Verder is het aantal mentale herhalingen afhankelijk 

van de taak die wordt geoefend: MI-sessies die vaardigheidsgericht zijn, 

vereisen meer herhalingen dan sessies die focussen op cognitieve aspecten 

zoals angst, motivatie of vertrouwen. 

Verder is het van groot belang de MI-bekwaamheid van CVA-patiënten na te 

gaan alvorens MI op te starten, gezien de frequentie van aandachts-, taal- en 

werkgeheugenstoornissen na een CVA. Ernstige cognitieve deficieten 

belemmeren immers het potentiële positieve effect van MI. Aangezien deze 

bekwaamheid verbetert in de eerste weken na een CVA, is het belangrijk deze 

screening herhaaldelijk uit te voeren. 

Daarnaast is het evenzeer van belang om zowel bij patiënt als therapeut op 

regelmatige basis na te gaan of men nog steeds toegewijd is aan MIT. Immers, 
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indien MIT op een verkeerde manier wordt toegepast of uitgevoerd, kan dit 

leiden tot een significante daling in de prestaties. 

Wat betreft de evaluatie van MIT bij patiënten, tenslotte, is het van belang niet 

alleen kwantitatieve uitkomsten (bv wandelsnelheid, uitgeoefende kracht…) na 

te gaan, maar ook stil te staan bij kwalitatieve (bv kwaliteit van de bewegingen) 

en cognitieve (motivatie, eigeneffectiviteit) uitkomstmetingen.  

 

Naast de vraag naar de praktische richtlijnen omtrent de toepassing van MIT 

werd binnen deze thesis aansluitend gekeken naar belangrijke principes en 

condities die gelden bij het uitvoeren van MIT. Op welke manier dient MIT door 

patiënten idealiter worden uitgevoerd? Hoe kan een zo gunstig mogelijk effect 

worden bekomen? Opnieuw werd de zijsprong gemaakt naar de sportwereld:  

aan de hand van het PETTLEP-model van Holmes en Collins (2001) werden in 

deze thesis de zeven componenten uitgewerkt waaraan men binnen het 

opstellen van een MI-interventie aandacht moet schenken, zowel binnen de 

sport- als revalidatiecontext. De uitwerking van dit model zorgt voor heel wat 

handvaten voor therapeuten die (willen) werken met imagery-gebaseerde 

interventies. Het model schuift naar voor op welke manier de functionele 

equivalentie kan worden gemaximaliseerd door middel van het opnemen van 

deze zeven elementen in de imagery-training, om zo het potentiële 

rehabiliterende effect ervan te verhogen in de praktijk.  

 

De fysieke component betreft de fysieke staat van waaruit MI moet worden 

uitgevoerd. Hieromtrent wordt aangeraden de fysieke karakteristieken van 

motor imagery en motorische uitvoering zo gelijklopend mogelijk te houden. Op 

die manier wordt de functionele equivalentie gemaximaliseerd en wordt de 

patiënt zo actief mogelijk betrokken worden bij zijn/haar inbeeldingservaring. 

Wat de omgevingscomponent betreft moet worden gestreefd naar het 

betrekken van zo veel mogelijk omgevingscues in de mentale scripts, opdat de 

patiënt zich de omgeving heel concreet kan voorstellen. Hierbij gaat het zowel 

om wat de patiënt bij die specifieke beweging of vaardigheid zou zien, horen, 

ruiken of voelen. De taakcomponent omvat de precieze taakaspecten van de 
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MIT. Om deze taakaspecten te bepalen is het aangewezen rekening te houden 

met het individuele ‘bewegingsniveau’ van de patiënt. Patiënten moeten 

proberen zich zo concreet mogelijk details in te beelden die relevant zijn voor 

zijn/haar specifieke en individuele focus op de taak. De opdracht van het 

begeleidende therapeutenteam is de patiënt hierin te sturen. Wat betreft de 

timingcomponent wordt gesteld dat het inbeelden van specifieke bewegingen 

moet gebeuren met een realistische timing en snelheid. Op die manier wordt de 

functionele equivalentie gemaximaliseerd, wat het effect van de MIT bevordert. 

Echter, het inbeelden van bewegingen in slow motion kan in een eerste fase 

eveneens zinvol zijn, teneinde de verschillende deelstappen van een beweging 

vertraagd en in detail voor te stellen. De vijfde PETTLEP-component, de 

leercomponent, houdt rekening met veranderingen in leren gedurende de MIT. 

Aangezien revaliderende CVA-patiënten zich doorlopend in een intensieve 

leerfase bevinden, dient de inhoud van de MI-sessies regelmatig worden 

afgestemd op het leerproces van de patiënt. Op die manier kan de functionele 

equivalentie worden behouden, wat op zijn beurt een grotere effectiviteit van de 

MIT met zich meebrengt. De emotiecomponent benadrukt het belang om 

relevante emoties op te nemen in de mentale script van een beweging, opnieuw 

om de functionele equivalentie te maximaliseren. Met andere woorden: de 

emoties die een patiënt ervaart tijdens het stellen van een specifieke beweging 

moeten worden geïncludeerd in het bewegingsscript. Op die manier kan men 

gewoon worden aan bepaalde emoties tijdens het stellen van een bepaalde 

beweging, of kunnen dergelijke emoties geleidelijk aan worden verwerkt. Wat 

betreft de perspectiefcomponent, tenslotte, is het in eerste instantie 

aangewezen de patiënt een intern kinesthetisch perspectief aan te leren, 

aangezien dit perspectief natuurlijker aanvoelt en eenvoudig uit te leggen is aan 

de hand van het vooraf fysiek stellen van de beweging. Eenmaal de patiënt met 

dit interne perspectief is vertrouwd en enige expertise heeft opgebouwd, kan 

worden overgeschakeld of kan dit worden gecombineerd met een extern 

visueel perspectief. 
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Tot slot werd binnen deze thesis een voorstel uitgewerkt om de bovenstaande 

variabelen, principes en condities inzake MIT te integreren in het 

revalidatieprogramma van een patiënt. Dergelijk voorstel maakt de bekomen 

conclusies beter toepasbaar in de praktijk.  

 

Beperkingen en Kritische Bedenkingen 

 
Bij de ontwikkeling van een MI-interventie spelen zodanig veel variabelen een 

rol dat het vaak niet mogelijk deze allemaal in het onderzoeksdesign op te 

nemen. Bovendien zijn per onderzoek en specifieke doelgroep andere of 

bijkomende variabelen van belang. Bijgevolg is ook de bespreking van deze 

variabelen nooit allesomvattend. Aspecten zoals de leeftijd en het geslacht van 

de patiënt, alsook het feit of de MI individueel dan wel in groep wordt toegepast, 

zijn factoren die ook een rol spelen bij de implementatie van MIT binnen 

revalidatie, maar hier niet werden besproken. Alsnog werd in deze thesis 

ingegaan op de belangrijkste en meest doorslaggevende variabelen binnen een 

MI-interventie. 

 

Verder dienen we ons te realiseren dat de bekomen conclusies in deze thesis 

algemeen zijn geformuleerd, daar waar CVA-patiënten sterk verschillen van 

elkaar inzake hersenpathologie, cognitieve en fysieke mogelijkheden en 

persoonlijkheid. Bijgevolg is er niet zoiets als een eenduidig recept dat kan 

worden voorgeschoteld aan therapeuten die MI wensen toe te passen: de MI-

interventie dient steeds aangepast te zijn aan de specifieke individuele 

mogelijkheden, vaardigheden en noden van de patiënt. 

 

Tot slot kan men zich de vraag stellen in welke mate conclusies die toepasbaar 

zijn bij atleten, dit ook zijn bij patiënten met ernstige functionele en 

bewegingsdysfuncties. Echter, los van het verschil in bewegingsmogelijkheid, 

ligt zowel bij atleten als bij CVA-patiënten de focus op het (her)leren en 

optimaliseren van specifieke bewegingen en vaardigheden. Vanuit die 
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redenering zijn mentale technieken met het oog op het leren en trainen van 

bewegingen zinvol en toepasbaar bij zowel sporters als CVA-patiënten. 

 

Toekomstig Onderzoek 

 

Op basis van literatuurstudie werden in deze thesis verschillende praktische 

richtlijnen naar voor geschoven omtrent de toepassing en het uitvoeren van MIT 

in de praktijk van de revalidatie. Echter, toekomstig onderzoek is aangewezen 

om deze conclusies ook effectief te gaan toetsen in diverse revalidatiesettingen, 

en deze al dan niet te bevestigen. De resultaten van dergelijk onderzoek 

kunnen op die manier aanleiding vormen tot het al dan niet bijschaven of 

aanvullen van vooropgestelde modellen, conclusies en richtlijnen. 
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