
Workshop 6-min wandeltest

• Criteria testen

• Evaluatie 

• Praktijk 

• Valkuilen 



Criteria Testen 

• Betrouwbaar

• Norm- en referentiegroepen 

• Inschatten van risico’s

• Uitvoerbaar 

• Veilig 



6-min wandeltest: functioneel 

uithoudingsvermogen evalueren 

Troosters et al. ERJ, 2002
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6-min wandeltest: functioneel 

uithoudingsvermogen evalueren 

Data from PROactive consortium



Indicaties 6-min wandeltest:

• Functionele status (éénmalige meting) 

– COPD, pré-LTX, mucoviscidose, ILL, LTX, PHT

• Pre-post behandeling 

– LTX, LVRS, Revalidatie, COPD, PHT, ILL

• Predictor van mortaliteit 

– COPD, PHT, ILL

ATS statements 2002



Indicaties 6-min wandeltest:

• Opstarten O2 therapie  

– Patiënten die enkel bij inspanning desatureren (SpO2< 88%) 

– Patiënten met parenchymateuze longafwijkingen (fibrose-emfyseem) bewezen op 

CT 

– Cut off scores voor O2 conventie: 

-SpO2<88%

-TL,CO<40%

-FEV1<30%



Functionele inspanningscapaciteit 

Data from study balance status and
falls in patients with COPD, Leuven.
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Functionele inspanningscapaciteit 
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Data from study balance status and
falls in patients with COPD, Leuven.



Functionele inspanningscapaciteit  

• Pré-LTX patiënten: cut off score: 250m 

• Bepaling van de trainingsmodaliteit –revalidatie 

(ref)



• Meten van effecten van medicatie / revalidatie 

Pre-post behandeling: MCID=30m 



Predictor van mortaliteit  COPD

Singh SJ, Puhan MA, Andrianopoulos V, et al. An official systematic review of the European Respiratory Society/American Thoracic Society: measurement 
properties of field walking tests in chronic respiratory disease. Eur Respir J, 2014; 44: 1447–1478.



Predictor van mortaliteit PAH 



Predictor van mortaliteit  PAH

Singh SJ, Puhan MA, Andrianopoulos V, et al. An official systematic review of the European Respiratory Society/American Thoracic Society: measurement 
properties of field walking tests in chronic respiratory disease. Eur Respir J, 2014; 44: 1447–1478.



Predictor van mortaliteit  ILL

Singh SJ, Puhan MA, Andrianopoulos V, et al. An official systematic review of the European Respiratory Society/American Thoracic Society: measurement 
properties of field walking tests in chronic respiratory disease. Eur Respir J, 2014; 44: 1447–1478.



6-min wandeltest

• 6 min wandelafstand is de primaire outcome van de 6MWT

• Normwaarden geven predicted values

• Leeftijd van de P

• Geslacht van de P

• Lengte van de P

• Gewicht van de P



Referentiewaarden 6-min wandeltest
Geiger J Pediatr 2007  (3 to 16+ yrs, n=280 boys, 248 girls)

Boys 6MWDpred = 196.72+(39.81*AGE)-(1.36*AGE2)+(1.3228*HEIGHT)

Girls 6MWDpred = 188.61+(51.50*AGE)-(1.86*AGE2)+(0.8610*HEIGHT)

Chetta Respir Med 2006 1 (20-50 yrs, n=102)

All 6MWDpred=518.9-(2.816*AGE)+(1.25*HEIGHT)-39.07(♀)

Gibbons J Cardiopulm Rehab (20-79 yrs n=79)

All 6MWDpred=868.8-(2.29*AGE)-74.7(♀)

Enright AJRCCM 1998 (40-80 yrs n=117 men, 173 women)

Male 6MWDpred=-309-(5.02*AGE)+(7.57*HEIGHT) -(1.76*WEIGHT) 

Female 6MWDpred=+667-(5.78*AGE)+(2.11*HEIGHT)-(2.29*WEIGHT)

Camari Respir Med 2006  (50-75 yrs n=70)

All 6MWDpred=216.9-(1.75*AGE)+(4.12*HEIGHT)-(1.15*WEIGHT)-34.04(♀)

Troosters Eur Respir J 1999 (50-85 yrs n=51) 

All 6MWDpred=269.3-(5.32*AGE)+(5.14*HEIGHT)-(1.798*WEIGHT)-51.3(♀)



6-min wandeltest benodigdheden 

Holland, A. E., Spruit, M. A., Troosters, T., Puhan, M. A., Pepin, V., Saey, D., … Singh, S. J. (2014). An official European Respiratory Society/American 
Thoracic Society technical standard: field walking tests in chronic respiratory disease. The European Respiratory Journal, 44(6), 1428–1446.

• Min. 1 stoel, gepositioneerd aan het einde van het wandeltraject

• Gevalideerde schaal voor  meten van dyspnoe en zwaarte van de benen (borgscore)

• Saturatiemeter 

• Chronometer

• Aantekeningen per meter langs het traject (afstand)

• Toegang tot zuurstof en telefoon in het geval van nood 

• Noodplan

• Draagbaar zuurstofsupplement indien noodzakelijk voor patiënt

• Map met notitieformulier en pen



6-min wandeltest eisen testleider

Holland, A. E., Spruit, M. A., Troosters, T., Puhan, M. A., Pepin, V., Saey, D., … Singh, S. J. (2014). An official European Respiratory Society/American 
Thoracic Society technical standard: field walking tests in chronic respiratory disease. The European Respiratory Journal, 44(6), 1428–1446.

• Certificaat cardiopulmonary reanimatie (minimaal Basic Life Support certificaat)

• Geprefeerd: Training, ervaring, certificering in gezondheids-gerelateerde domein

• ≠ dokters hoeven niet aanwezig te zijn tijdens de test, tenzij specifiek 

aangevraagd



6-min wandeltest eisen locatie

Holland, A. E., Spruit, M. A., Troosters, T., Puhan, M. A., Pepin, V., Saey, D., … Singh, S. J. (2014). An official European Respiratory Society/American 
Thoracic Society technical standard: field walking tests in chronic respiratory disease. The European Respiratory Journal, 44(6), 1428–1446.

• Rustig traject of kine oefenzaal of specifieke toegewijde testruimte (effen terrein) 

• Comfortabele temperatuur

• Mogelijkheid tot snelle, adequate respons bij nood: 

-Bekende locatie van reanimatiekar 

-Beschikbare benodigheden: O2 suppletie, sublinguale nitroglycerine / 

salbutamol (puffer of vernevelaar) 

-Telefoon om hulp aan te kunnen vragen bij noodgevallen



Contra-indicaties 6-min wandeltest:

• ABSOLUTE: 

• Instabiele angina pectoris gedurende voorbije maand

• Myocardinfarct gedurende voorbije maand

• RELATIEVE: 

• Hartritme rust: > 120sl/min

• Systolische bloeddruk: >180 mmHg

• Diastolische bloeddruk: >100mmHg 



Praktijk 6-min wandeltest

• Schat zelf in of de patiënt in staat is om een 6MWT uit te 

voeren. Indien je denkt dat dit niet zo is, overleg dan met de 

arts van je afdeling, of verwijzend arts. 

• Zorg ervoor dat de patiënt gepast schoeisel aan heeft.

• Indien de patiënt thuis een hulpmiddel gebruikt, laat je de test 

uitvoeren MET het hulpmiddel.



Praktijk 6-min wandeltest

• Zorg dat de patiënt uitgerust aan de test kan beginnen. Neem 

de patiënt zo nodig in een rolstoel mee naar de plaats van de 

test. 

• Bevestig de zuurstofsaturatiemeter en noteer de 

hartfrequentie in rust en zuurstofsaturatie. 

• De zuurstofsaturatie wordt pas betrouwbaar gemeten indien 

de hartslag afgelezen op de saturatiemeter overeenkomt met 

de gepalpeerde hartfrequentie. 



Praktijk 6-min wandeltest

• Informeer de patiënt over het doel van de test: het bepalen 

van de maximale wandelafstand in 6 minuten: 

• ‘De bedoeling van de test is om zo ver als mogelijk te 

wandelen in zes minuten. U zal in deze gang heen en weer 

lopen tussen de merktekens, zo veel keer als u kan in zes 

minuten.’

• ‘Ik zal u laten weten telkens er een minuut verstreken is en na 

zes minuten zal ik u vragen om te blijven staan waar u dan 

staat. ‘



Praktijk 6-min wandeltest

• ‘U mag vertragen of stoppen om uit te rusten als dat 

noodzakelijk is, maar herneem het wandelen van zodra u dat 

weer kan. ‘

• ‘Zoals gezegd, het is de bedoeling om zo ver mogelijk te 

wandelen in zes minuten, zonder te lopen.’



Praktijk 6-min wandeltest

• Informeer de patiënt dat je een halve pas achter de patiënt 

mee wandelt.  

• Zo laat je de patiënt zijn tempo zelf bepalen. 

• Zo geef je de patiënt het gevoel dat u in zijn/haar omgeving 

bent om hem bij te staan, mocht dat nodig zijn.



Praktijk 6-min wandeltest

• Indien de patiënt de test met zuurstofsupplement uitvoert, dan 

wordt de zuurstoftank gedragen door de testleider.

• Patiënten met zuurstoftherapie: steeds controleren hoeveel 

zuurstofsupplement er bij een voorgaande test werd 

toegediend.

• Tenzij er een duidelijke indicatie is om het 

zuurstofsupplement te verhogen, wordt  dezelfde hoeveelheid 

zuurstofsupplement toegediend.



Praktijk 6-min wandeltest

• Noteer iedere gelopen ronde of gang hartfrequentie en 

zuurstofsaturatie.  

• Noteer dus belangrijke veranderingen van de saturatie.

• De test wordt onderbroken indien de transcutaan gemeten 

zuurstofsaturatie daalt tot 80%. Zodra de zuurstofsaturatie 

terug 85% bedraagt, mag de test hervat worden.



Praktijk 6-min wandeltest

• Afname van de BORGSCORE van dyspnoe en zwaarte

Borgscore Dyspnoe

0. helemaal niet

0.5     nagenoeg niet

1. zeer weinig

2. weinig

3. matig

4. tamelijk sterk

5. sterk

6.

7. zeer sterk

8.

9.

10. helemaal geen adem meer

Borgscore Zwaarte

0.      niet voelbaar

0.5      heel erg licht

1. erg licht 

2. licht 

3. matig

4. redelijk zwaar

5. zwaar

6.

7. erg zwaar

8.

9.

10. heel erg zwaar, maximaal



Praktijk 6-min wandeltest

• ‘Hebt u nog vragen?’

• ‘Start!’ en standaard aanmoediging:

• 1 min ‘U doet het prima, u hebt nog 5 minuten te gaan.’

• 2 min ‘Ga door, prima, u hebt nog 4 minuten te gaan.’

• 3 min ‘U doet het prima, u bent nu halfweg.’

• 4 min ‘Ga door, prima, u hebt nog slechts 2 minuten te gaan.’

• 5 min ‘U doet het prima, u hebt nog slechts 1 minuut te gaan.’

• 6 min ‘Stopt u alstublieft waar u nu bent.’



Praktijk 6-min wandeltest

• Indien de patiënt het wandelen onderbreekt: elke 30 

seconden eens de SpO2 >85%: 

• ‘Start u alstublieft opnieuw met wandelen van zodra u voelt 

dat het weer gaat.’



Praktijk 6-min wandeltest

• Na het stopzetten: 

-Noteer de afstand 

-Afname van de BORGSCORE van dyspnoe en zwaarte

-Laagste saturatie, Hoogste hartfrequentie

-Andere eventuele bijzonderheden. 

(gewrichtspijnen, duizeligheid, verhoogd valrisico,…)



Praktijk 6-min wandeltest

• De test wordt herhaald met voldoende tussenpauze 

(minimaal 30 minuten) om storende vermoeidheidseffecten te 

vermijden.

• De beste test wordt als representatief beschouwd



Praktijk 6-min wandeltest

• Voor bepaalde zorgprogramma’s of in de context van 

sommige studies wordt owv veiligheid of standaardisatie 

soms van dit protocol afgeweken. 

• Zo wordt bij patiënten met pulmonale hypertensie 

bijvoorbeeld een niet aangemoedigde wandeltest gedaan. Bij 

deze patiënten wordt de test ook niet onderbroken owv lage 

zuurstofsaturatiewaarden. 



Valkuilen instructies aanmoediging

• Verschil van 30,5 m bij geven van extra –aanmoediging:

• Verschil van 53 m  wanneer men vraagt naar ‘snel’ stappen –

versus ‘zo ver’ als mogelijk 



Valkuilen door gebruik van rollator

Probst VS, Troosters T, Coosemans I, et al. Mechanisms of improvement in exercise capacity using a rollator in patients with COPD. 
Chest 2004; 126: 1102–1107.



Recht circuit versus rond circuit

• Verschil van 13 m (3%) tot 19m (5%) meer bij rond circuit



Valkuilen bij O2 gebruik 

• De O2 dient door de therapeut gedragen 

te worden, verschil van 24 m versus zou 

de P dit zelf dragen. 



Valkuilen SpO2 meting

• Aanbevolen continu te meten met de saturatiemeter 

• Laagste SpO2 noteren, verschilt soms met eind Sp O2 

• Laagste SpO2 indicator voor ernst van de ziekte en 

prognose 



Vingerprobe-Voorhoofdprobe

http://www.saturatiemeter.nl/saturatiemeter-professional-c-13/nonin-onyx-9500-pulsoximeter-p-16
http://www.saturatiemeter.nl/saturatiemeter-professional-c-13/nonin-onyx-9500-pulsoximeter-p-16


Hoe werkt de saturatiemeter?

• Hemoglobine gebonden aan zuurstofmoleculen heeft een rodere kleur dan 

hemoglobine die geen zuurstof vasthoudt. 

• Verschil in kleur -waargenomen -saturatiemeter. 

• Saturatiemeter stuurt infrarode lichtgolven door de huid en vangt  het 

teruggekaatste licht terug op. 



Oorzaken van foutieve percutane saturatiemetingen

Vals hoge metingen Vals lage metingen

• Aanwezigheid van koolstofmonoxide 

(CO).  Vb. CO-vergiftiging, 

sigarettenrook;

• Vingerprobe mogen niet op het oor 

gebruikt worden. 

• Slechte bloedcirculatie en koude  

extremiteiten. Vb. door vasculaire 

aandoeningen;

• Gelijktijdig gebruik van de meter met de 

bloeddrukmeter aan eenzelfde extremiteit 

(afsluiten van de bloedbaan); 

• Belemmering van de lichttransmissie ter 

hoogte van de meetplaats Vb. door: 

donkere nagellak (voornamelijk blauw en 

zwart), tatoeëringen, vuile of natte lens; 

• Onjuist aanbrengen van de meter.







veronica.barbier@uzleuven.be

016/340530


