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Het uiteindelijke doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten
met ALS. Dit doel hopen we te bereiken door: de multidisciplinaire behandelrichtlijn ALS:
ergotherapie, fysiotherapie en logopedie bij te stellen d.m.v. een update van de literatuur en
nieuwe inzichten binnen de beroepsgroepen; het daadwerkelijke gebruik van de richtlijn binnen
de beroepsgroepen ergotherapie, fysiotherapie en logopedie te evalueren en op basis van de
belemmerende en bevorderende factoren die therapeuten ervaren in het gebruik van de richtlijn,
het werken volgens de richtlijn te bevorderen; een patiëntversie van de multidisciplinaire richtlijn
ALS te ontwikkelen en zowel een Nederlandse als een Engelse versie van de multidisciplinaire
behandelrichtlijn ALS uit te brengen zodat de richtlijn ook internationaal verspreid kan worden.
The ultimate goal of the project is to improve the quality of care for patients with ALS. We aim to
achieve this goal by: adjusting the multidisciplinary treatment directive ALS: ergotherapy,

physiotherapy and speech therapy by means of An update of the literature and new insights
within the occupational groups; Evaluate the actual use of the directive in the occupational
groups of occupational therapy, physiotherapy and speech therapy and, on the basis of the
obstructive and promotional factors experienced by therapists in the use of the Directive, to
promote working according to the Directive; To develop a patient version of the multidisciplinary
directive ALS and to issue both a Dutch and an English version of the multidisciplinary treatment
directive ALS so that the directive can also be spread internationally.
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