
Duid alles aan wat van toepassing is

Indien er niets van toepassing is kan je verder gaan zonder iets aan te duiden.

Ga verder

Overgewicht of obesitas

Prediabetes of metabool syndroom

Diabetes Mellitus type 2

Diabetes Mellitus type 1 laag risico

Matige hypertensie

Coronair lijden laag risico

Cerebrovasculair accident

Hartfalen

ouder dan 65 jaar

met autonome dysfunctie of polyneuropathie

met perifere neuropathie

Milde hypertensie

Diabetes Mellitus type 1 matig risico

Coronair lijden matig risico

met chronisch nierfalen

met nierdialyse

met eindstadium nierfalen

met excessieve hyperglycemie (>270mg/dL) (ernstige hyperglycemie 

of ketonurie)

met autonome dysfunctie of polyneuropathie

met perifere neuropathie

met chronisch nierfalen

met nierdialyse

met eindstadium nierfalen

met excessieve hyperglycemie (>270mg/dL) (ernstige hyperglycemie 

of ketonurie)

Matig cardiovasculair risico

Hoog cardiovasculair risico

Laag cardiovasculair risico



zie SCORE tabel 

65 plussers die reeds gevallen zijn laatste 12 maanden en thuis wonen

T-score < -1 SD > -2,5 SD; T-score < -2,5 SD

RA, spondylartropathieen (bechterew, artritis psoriatica, crohn met gewrichtsklachten, syndroom van reiter)

op basis van kliniek

RA, spondylartropathieen (bechterew, artritis psoriatica, crohn met gewrichtsklachten, syndroom van reiter)

op basis van kliniek

2 dagen - 4 weken

langer dan 4 weken

voorgeschiedenis van kanker zonder voorgeschiedenis van anthracycline behandeling

Klachten, symptomen van dementie. Diagnostische work-out in 2e lijn. Beginnende dementie

Klachten, symptomen van angst. Diagnose obv DSM-V criteria.

Klachten, symptomen van depressie. Diagnose obv DSM-V criteria. 

Zonder medicatie

Klachten, symptomen van depressie. Diagnose obv DSM-V criteria. 

Met medicatie zonder complicaties

Burn-out, stress, psychosomatische klachten obv anamnese en kliniek

Slaapproblemen

Hartfalen

Ritmestoornissen

Algemeen cardiovasculair risicoprofiel

Astma

COPD

Oudere met valrisico

Osteoporose

Matige artrose

Matige artritis

Subacute of chronische lage rugpijn

Kanker matig risco

HIV

Dementie

Angststoornis

Milde depressie

Burn-out, Stress, Psychosomatische klachten

Slaapproblemen

CVS mild, zonder neuroendocriene en autonome dysfunctie

Milde artrose

Milde artritis

Acute lage rugpijn

Kanker laag risico

Matig tot ernstige depressie

CVS matig met neuroendocriene en autonome dysfunctie



Ga verder



Indien er niets van toepassing is kan je verder gaan zonder iets aan te duiden.

Overgewicht: BMI tussen 25 en 30. Obesitas: BMI > 30 of middelomtrek >102cm (man), >88cm (vrouw).

Prediabetes: Gestoorde nuchtere glycemie 110-125 mg/dL; HbA1c 6-6,4%; OGTT na 2 uur: 140-199 mg/dL. 

Metabool syndroom: 

• Buikomtrek (abdominale obesitas): >94 cm mannen, >80 cm vrouwen)

plus tenminste twee van de volgende kenmerken:

• verhoogd suikergehalte (nuchtere plasmaglycemie): >100 mg/dL (5,6 mmol/L) of eerdere diagnose van diabetes)

• verstoorde vetzuurhuishouding (triglyceriden =150 mg/dL (1,7 mmol/L) of een behandeling hiervoor

• HDL-cholesterol <40 mg/dL bij mannen, < 50 mg/dl bij vrouwen, of een behandeling hiervoor

• bloeddruk > 130/85 mmHg of een behandeling van hypertensie

Nuchtere glycemie ≥126 mg/dl; HbA1c ≥6,5% (48 mmol/mol); Niet-nuchtere glycemie >200 mg/dl in aanwezigheid van klassieke 

symptomen van hyperglycemie; OGTT na 2 uur ≥200 mg/dl 

EN diagnose DM type 1 gesteld/bevestigd in 2e lijn obv anamnese, familiale voorgeschiedenis en extra testen (insulin and C-peptide 

levels and immune markers).

<30j of <10j diabeet EN afwezigheid van tekenen of symptomen CV aandoeningen en diabetes gerelateerde complicaties

Cardiovasculaire en cardiale aandoeningen zijn onder controle EN

Nog fysiek actief EN

Weinig tot geen symptomen EN

Meer dan 5 MET

Recente deelname aan cardiale revalidatie biedt extra bescherming
>75 jaar OF

aerobe capasiteit is niet gekend

(inspanningsgebonden ongewenste effecten zijn het grootst bij het starten of verhogen van de intensiteit)
Cardiovasculaire en cardiale aandoeningen  is progressief of ernstig OF

Patiënt is sedentair en inactief OF

Verminderde fysiologische functies OF

andere comorbiditeiten

Bloeddruk tussen 140/90 mmHg  - 160/90 mmHg (met of zonder medicatie) EN medisch stabiel  EN  ≤75j

Medisch stabiel EN BD >160/90 mmHg < 200/110 mmHg EN ≤75j

Medisch stabiel EN cardiovasculair rehabilitatieprogramma zonder klachten of als ze fysiek actief zijn voor meer dan 20 min, minstens 

3x/week zonder symptomen EN aerobe conditie meer dan 5 METs* EN <75j

Medisch stabiel EN fysiek actief voor meer dan 20 min/w zonder symptomen EN aerobe conditie niet gekend OF <75j

Hersenbloeding, herseninfarct

Nuchtere glycemie ≥126 mg/dl; 

HbA1c ≥6,5% (48 mmol/mol); 

Niet-nuchtere glycemie >200 mg/dl in aanwezigheid van klassieke symptomen van hyperglycemie; 

OGTT na 2 uur ≥200 mg/dl

Nuchtere glycemie ≥126 mg/dl; HbA1c ≥6,5% (48 mmol/mol); Niet-nuchtere glycemie >200 mg/dl in aanwezigheid van klassieke 

symptomen van hyperglycemie; OGTT na 2 uur ≥200 mg/dl 

EN diagnose DM type 1 gesteld/bevestigd in 2e lijn obv anamnese, familiale voorgeschiedenis en extra testen (insulin and C-peptide 

levels and immune markers).

>30j of >10j diabeet of tekenen of symptomen van CV aandoeningen en diabetes gerelateerde complicaties

met excessieve hyperglycemie (>270mg/dL) (ernstige hyperglycemie 

met excessieve hyperglycemie (>270mg/dL) (ernstige hyperglycemie 



Klinisch syndroom gekenmerkt door drie elementen: 

1/symptomen van hartfalen: dyspneu in rust of bij inspanning, vermoeidheid, enkelzwelling; 

2/tekenen van hartfalen: tachycardie, tachypneu, crepitaties, pleurale effusie, gestegen centraalveneuze druk (CVD), perifere 

oedemen, hepatomegalie, derde harttoon, hartgeruis, gestegen natriuretische peptiden; 

3/via beeldvorming verkregen bewijs van een structurele of functionele abnormaliteit van het hart in rust: cardiomegalie, 

abnormaliteit op echocardiografie.

Medisch stabiel en NYHA classe 1 of 2 EN > 20 min minstens 3x/w EN aerobe conditie meer dan 5 METs

Klinisch of obv ECG

unifocale premature ventriculaire contracties of niet-aanhoudende VKF

medisch stabiel EN fysiek actief voor meer dan 20 min minstens 3x/w

zie SCORE tabel 

Symptomen van kortademigheid, piepende ademhaling, benauwdheid of hoest EN een meting van de snel wisselende 

luchtwegenobstructie, met een piekstroommeter of spirometer: PEF (Peak Expiratory Flow) toename met 15% en minimaal 60 L/min 

na inhalatie van een kortwerkend ß2 -agonist (minimaal 2 puffs) 

OF spontane PEF variatie van minstens 20% tussen de 2 maximale en de 2 minimale waarden binnen een interval van twee weken 

OF stijging van de FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 seconde) met minstens 10% van de verwachte waarde na inhalatie van een 

kortwerkend ß2 -mimeticum 

OF een positieve bronchiale provocatietest (histamine, methacholine of inspanningstest).

Symptomen van kortademigheid, sputumproductie of hoest de voorgeschiedenis van roken (minstens 10 pakjaren1 ) 

of gedocumenteerde blootstelling aan toxische partikels of gassen FEV1/VC < 0,7 (Tiffeneau Index) 

of FEV1/FVC < 0,7 (Forced Expiratory Volume in 1 second/ (Forced) Vital Capacity)

65 plussers die reeds gevallen zijn laatste 12 maanden en thuis wonen

T-score < -1 SD > -2,5 SD; T-score < -2,5 SD

Degeneratieve gewrichtsaandoening met klachten ten gevolge van een abnormale belasting van een normaal gewricht of een normale 

belasting van een abnormaal gewricht. 

goed gecontroleerd zonder progressieve schade aan gewricht

Degeneratieve gewrichtsaandoening met klachten ten gevolge van een abnormale belasting van een normaal gewricht of een normale 

belasting van een abnormaal gewricht. 

intermittente mobiliteitsproblemen of progressieve schade aan gewricht

RA, spondylartropathieen (bechterew, artritis psoriatica, crohn met gewrichtsklachten, syndroom van reiter)

op basis van kliniek

RA, spondylartropathieen (bechterew, artritis psoriatica, crohn met gewrichtsklachten, syndroom van reiter)

op basis van kliniek

2 dagen - 4 weken

langer dan 4 weken

voorgeschiedenis van kanker zonder voorgeschiedenis van anthracycline behandeling

onder behandeling of voorgeschiedenis van chemotherapie (vooral anthracyclines). Longca, bronchusca, multiple myeloom, hoofd en 

nek kankers: extra aandacht want hoger risico op neg effecten

HIV antibody (serial rapid tests or ELISA or by noting the presence of HIV, using HIV-RNA or HIV-DNA and/or ultra-sensitive HIV p24 

antigen with an absent HIV antibody)

Klachten, symptomen van dementie. Diagnostische work-out in 2e lijn. Beginnende dementie

Klachten, symptomen van angst. Diagnose obv DSM-V criteria.

Klachten, symptomen van depressie. Diagnose obv DSM-V criteria. 

Zonder medicatie

Klachten, symptomen van depressie. Diagnose obv DSM-V criteria. 

Met medicatie zonder complicaties

Burn-out, stress, psychosomatische klachten obv anamnese en kliniek

Slaapproblemen

Belangrijke chronische vermoeidheid, met aanwezigheid van minstens 4 van de 8 nevencriteria, en met uitsluiting door een arts van 

andere oorzaken van vermoeidheid. Nevencriteria: 1. Ernstige geheugen- of concentratiestoornissen, keelpijn, gevoelige kliertjes in 

hals of oksel, spierpijnen, verspreide gewrichtspijnen, hoofdpijn, niet-verkwikkende slaap, vermoeidheid die langer dan 24u na een 

inspanning aanhoudt.

Belangrijke chronische vermoeidheid, met aanwezigheid van minstens 4 van de 8 nevencriteria, en met uitsluiting door een arts van 

andere oorzaken van vermoeidheid. Nevencriteria: 1. Ernstige geheugen- of concentratiestoornissen, keelpijn, gevoelige kliertjes in 

hals of oksel, spierpijnen, verspreide gewrichtspijnen, hoofdpijn, niet-verkwikkende slaap, vermoeidheid die langer dan 24u na een 

inspanning aanhoudt.








