
ABR-column 11, Zwaarwegend 

Dit is al weer het 11e artikel waarin ik probeer te beschrijven wat de achterliggende principes van 
de ABR (Advanced Biomechanical Rehabilitation) zijn, en waarom dit bij kinderen met ernstige 
handicaps van groot belang kan zijn. Ik wordt daarbij goed geholpen door de kinderen van de 
Klas op Wielen. Alle artikelen zijn te vinden op https://www.klasopwielenalkmaar.nl/abr.html 


Vanuit de ABR wordt benadrukt dat het belang van de ademhaling enorm groot is. 

ABR richt zich daarom ook vooral op het verbeteren van het totale ademhalingsmechanisme. 

In het 7e artikel (“Opgelucht”) kun je teruglezen waarvoor die ademhaling zo belangrijk is. 

Deze afbeelding vatte dat samen:


Leven zonder ademhaling is onmogelijk, leven met een moeizame ademhaling is zeer 
oncomfortabel en soms levensbedreigend. 


In mijn carrière als fysiotherapeut bij Esdege_Reigersdaal heb ik geregeld kinderen in ademnood 
proberen te helpen. Ik hield hun armen hoger zodat ze wat dieper konden inademen, en bracht ze 
van de ene in de andere houding zodat de troep in hun longen makkelijker op te hoesten was. 

De arts schreef antibiotica voor als zich weer een ontsteking had aangediend, en de 
verpleegkundigen hielpen het kind door slijm uit de mond te zuigen of te vegen. Het was soms 
letterlijk dweilen met de kraan open…


We bestreden feitelijk de symptomen van de moeizame ademhaling. Natuurlijk waren de kinderen 
en de ouders ons dankbaar als dat enigszins of tijdelijk gelukt was. Maar vaak was het daarna 
gewoon wachten op de volgende ademhalingscrisis. 


Wat we niet deden is het kind helpen om zijn/haar ademhaling zelf te verbeteren. Een betere basis 
bieden. Kunnen we ademhaling dan verbeteren? 

Als je kijkt naar de foto’s van de vorderingen van Fygo in het 10e artikel (“Fygo heeft het gedaan”) 
dan lijkt het daar wel op. Fygo’s vermogen om adem te halen, stevig te hoesten en daarmee zelf 
zijn ziektekiemen te bestrijden is fors toegenomen. 

Wij moeten Fygo evengoed nog steeds helpen, zoals onlangs toen hij voedsel in zijn longen had 
gekregen (een van de vervelendste oorzaken van een longontsteking). Maar zijn vermogen om 
dergelijke ellende te overwinnen is zichtbaar toegenomen. Kijk de foto’s er nog maar eens op na.


https://www.klasopwielenalkmaar.nl/abr.html


Okay, voldoende over die ademhaling, toch? Ik denk het nog niet…

Het belang van die ademhaling is zo groot voor elk mens dat er nog veel beter over gedacht, 
gesproken en geschreven moet worden. 

Bijvoorbeeld over de mechanismen die er als oorzaak/complicatie onder liggen.


Voorbeeld. 
Op de afbeelding hierboven zie je in het midden een dikke groene pijl, met een plaatje van een 
gewicht erboven. Die pijl en het gewicht duiden op de totale kracht die de borstkas van een 
volwassene (in rug-lig) naar beneden drukt. Maar liefst 7,8 kilo! 

(West, J.B., Williams, Wilkins, 1990, “Respiratory Physiology”) 

Deze totale kracht wordt gevormd door de zwaartekracht die alle massa van de borstkas (ribben, 
spieren, vet, bindweefsel)) naar beneden trekt, en de kracht die de longvliezen in dezelfde richting 
uitoefenen (intrapleurale druk).


Op de onderstaande foto’s van Fygo doet de ABR-onderzoekster er nog een heel gemeen 
schepje bovenop. 

Links, voor de start van de ABR, leidt dat tot een totaal instorten van de borstkas.

Rechts, na een jaar ABR, is dat instorten veel minder en is er veel meer volume in de borstkas. 

(De suggestie dat er links meer druk wordt uitgeoefend dan rechts zal door de mensen die Fygo dagelijks 
hanteren worden tegengesproken, zij voelen dit elke dag bij hem tijdens de verzorging.) 

Blijkbaar kunnen we Fygo helpen zodat hij zijn ademhaling kan verbeteren. Of dat met ABR 
gebeurt of met een andere aanpak zal Fygo waarschijnlijk een zorg zijn. Als het maar lukt.
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Tegenkracht & flexibiliteit bieden 

Hiernaast een afbeelding van een ribbenkast die 
niet is “ingestort”. Zoals op de vorige pagina is 
aangegeven moet daarvoor in rug-lig een 
tegenkracht op worden uitgeoefend van 7,8 kilo. 
Continu.

Bij Fygo waarschijnlijk 5 kilo omdat hij kleiner is.


De bovenste 7 ribben (14 als je links en rechts 
optelt) hebben ieder 2 gewrichten aan de 
wervelkolom, en ieder ook 1 gewricht aan het 
borstbeen. Dat zijn in totaal dus 42 gewrichten. 

Dan heb je 3 ribben (6 links/rechts) die ieder 2 
gewrichten aan de wervelkolom hebben, maar via 
de 7e rib aanhechten aan het borstbeen. Die 
noemen we daarom de “valse ribben”. Zij hebben 
samen dus 18 gewrichten. 

En dan hebben we nog 2 (4) zwevende ribben die 
alleen aan de wervelkolom vastzitten. Nog eens 8!


In totaal zijn er dus 68 gewrichten voor de ribben. Maar ook de bewegelijkheid van de wervels 
onderling bepaalt het vermogen om adem te kunnen halen. Dus nog 12 gewrichten erbij…


Wat is er in ieder geval door de ABR gedaan? 

• Er is gewerkt aan de flexibiliteit van al die 80 bovenstaande gewrichten. Als het bindweefsel 

(kapsels, banden) rondom die gewrichten “verschrompeld” is, dan is de mogelijkheid om 
goed adem te halen sterk beperkt. Tappen en rollen zijn waarschijnlijk belangrijk geweest.


• Er is gewerkt aan de “stevigheid van binnenuit”. Alle weefsels en organen in de borstkas zijn 
“wakker geschud” en van verschrompeld naar “goed doorvoed” gegaan. Tappen en rollen 
zijn daarbij ook weer belangrijk geweest, maar tevens de wraps die omgedaan zijn (al dan 
niet met visco-elastische elementen). Fygo is inmiddels als hij ligt veel beter in staat om die 
continue druk van 5 kilo op zijn borstkas te weerstaan.


Als we Fygo in zijn stoel zetten worden de krachten anders. Dan drukt de zwaartekracht de 
(grote!) massa van zijn hoofd en nek naar beneden, zijn borstkas in. 

Fygo houdt het dan ook niet zo lang uit in zijn stoel weten we.


Op de foto’s rechts zie je de 
verschillen in weerstand 
tegen die druk van boven 
naar beneden (december 
2017 versus februari 2019). 


Nog steeds vormen zijn 
hoofd en nek een zware last. 

Maar de stevigheid om daar 
van binnenuit een 
tegenkracht tegenover te 
stellen is gelukkig enorm 
toegenomen bij Fygo. Als hij 
dat kan vasthouden, en liefst 
nog kan uitbreiden, dan kan 
hij zich veel beter “staande” 
houden in deze wereld.
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