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SAMENVATTING

BEROERTE
Dit proefschrift gaat over het duiden van de mogelijkheden van revalidatie na een 
beroerte, ook bekend als CVA1. Het onderzoekt de toegevoegde waarde van 
transcraniële magnetische stimulatie (TMS, zie onder) om de kansen op herstel bij 
verstoorde handvaardigheid te voorspellen.

Het Engelse woord voor beroerte is “stroke”, een woord dat in haar betekenis, meer 
nog dan het Nederlandse woord “beroering”, het onverwachte in zich draagt. Beide 
woorden kunnen het strijken van de hand van een geliefde betekenen, maar “stroke” 
geeft tegelijkertijd ook het geweld weer waaraan Hippocrates refereerde in de eerste 
definitie van een beroerte rond 400 voor Christus. Hij noemde het apoplexie, wat 
letterlijk vertaald “met geweld neergeslagen” betekent. De onverwachte enorme 
consequenties voor het dagelijks leven van een dergelijke klap worden daarmee 
goed weergegeven.  

De definitie van CVA is niet eenduidig. Eenvoudig gezegd wordt bij een beroerte of 
CVA de bloedvoorziening naar een deel van de hersenen geblokkeerd. Wanneer 
hersencellen langer dan een paar minuten geen zuurstof krijgen houden ze op te 
werken en na een iets langere tijd sterven ze.
De oorzaak van een CVA kan de directe afsluiting van de bloedvoorziening 
(ischemie) zijn, meestal door een prop in een bloedvat. Ook kan een lokale 
uitgebreide bloeding door het barsten van een bloedvat de oorzaak zijn. Dan zorgt 
de druk op het hersenweefsel dat de bloedvoorziening stopt.  

De symptomen van een CVA hangen af van welk deel van de hersenen is getroffen. 
Specifieke functies zoals beweging, coördinatie, spraak en aandacht gaan gepaard 
met lokale neurale activiteit. Wanneer zo’n specifiek gebied in de hersenen is 
aangedaan, gaat het met de bijbehorende functie mis.
Wanneer de bloedvoorziening op tijd terugkomt, kan een deel van het neurale 
netwerk herstellen. Dat deel overleeft, maar pas na enige tijd functioneert het weer 
normaal. Het deel waarin de gestoorde functie vrijwel herstelt, wordt de penumbra 
genoemd. Dit gebied biedt samen met de onaangedane structuren een perspectief 
op herstel.

1   CVA: cerebrovasculair accident



163

A
P

P
E

N
D

IXCVA’s vormen een belangrijke oorzaak van lichamelijke beperkingen en 
belemmeringen van deelname aan de samenleving. De WHO2 schat dat per jaar, 
wereldwijd rond 15 miljoen mensen per jaar een CVA krijgen. In 2015 was het de 
belangrijkste oorzaak van verloren gezonde levensjaren in Nederland.
Een derde van de patiënten blijft achter met een al dan niet sterke achteruitgang 
van handvaardigheid. Vooral verlies van functies van de bovenste extremiteit heeft 
een enorme impact op de sociale participatie, zelfs meer dan men zou verwachten 
op basis van puur de uitval als zodanig.

Revalidatie heeft als uiteindelijk doel het zo goed mogelijk herstellen van de sociale 
rol van de patiënt en om hem of haar in staat te stellen het leven bijna letterlijk weer 
“in eigen hand” te nemen. 

REVALIDATIEBEHANDELING EN MECHANISMEN VAN HERSTEL
Revalidatiebehandeling volgt de structuur van de International Classification of 
Functioning (ICF). Hierin worden de beperkingen door een aandoening van een 
persoon in relatie gebracht tot diens activiteiten en deelname aan de maatschappij. 
Daarbij komen ook persoonlijke factoren en omstandigheden aan bod. Op deze 
manier ontstaat een individueel overzicht waarmee iemands capaciteiten kunnen 
worden vergeleken met de daadwerkelijke ondernomen activiteiten, met als doel 
het verschil te verkleinen. Na een CVA kan hierbij de focus liggen ofwel op herstel 
van de oorspronkelijke functie, ofwel op compensatie hiervan. 

Om vanaf het begin een goede keuze te maken tussen de fasering van deze twee 
complementaire benaderingen, is het nodig te weten welke potentie er is voor 
verbetering. In de eerste fase waarin de behandeling gericht is op herstel van de 
oorspronkelijke situatie, wordt gebruik gemaakt van de opklaring van de penumbra. 
Een adequate keuze zorgt dat de behandeling optimaal wordt afgestemd op 
de potentie voor herstel en de mogelijkheden, maar ook de beperkingen van 
de individuele patiënt. In de tweede fase zullen compensatiestrategieën een 
belangrijker rol gaan spelen.  Het werk in dit proefschrift gaat over een diagnostische 
benadering die onderscheid kan maken tussen beide fasen van herstel.

Er zijn tests ontwikkeld om het actuele niveau van functioneren in maat en getal weer 
te geven. Daarnaast zijn verschillende modellen ontwikkeld die een voorspelling 
geven om daarmee richting te geven aan de revalidatiebehandeling. Zo voorspelt 

2   WHO: World Health Organization
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het ‘proportional recovery model’ correct een uitkomst bij de meerderheid van 
patiënten met mild tot matige beperkingen in handvaardigheid, gebaseerd op een 
enkele test, de Fugl-Meyer Assessment. Uiteindelijk laten deze patiënten ongeveer 
70% van de maximaal haalbare verbetering zien. Daarnaast zijn verschillende 
andere predictie-algoritmen ontwikkeld die tests en beeldvormende technieken 
samenvoegen. Het vermogen om willekeurig de vingers te strekken is een goede 
voorspeller en dus een veelgebruikte invoerparameter voor deze modellen. Toch 
blijft het nog steeds moeilijk om vast te stellen welke patiënten zullen voldoen aan 
de voorspellingen. Dat betekent dat aan de individuele patiënt met beperkingen 
van handvaardigheid na een CVA nog niet kan worden verteld of de hand ooit nog 
functioneel ingezet kan worden.

TRANSCRANIËLE MAGNETISCHE STIMULATIE (TMS)
TMS is een techniek die informatie geeft over de elektrofysiologische geleiding in 
het zenuwstelsel vanaf de hersenschors (cortex). Door middel van een kort, maar 
sterk magnetisch veld wordt een elektrische ontlading opgewekt in zenuwweefsel. 
Dit leidt tot zogenaamde actiepotentialen die door de zenuwcellen actief worden 
doorgegeven. Vanuit de motorische cortex, een oppervlakkig deel van de 
hersenen dat bijdraagt aan bewegingssturing, worden deze actiepotentialen 
doorgegeven via motoneuronen in het ruggenmerg om uiteindelijk spiercellen te 
activeren. Met oppervlakte-elektroden die de (bio)elektrische spieractiviteit meten 
kan deze spieractiviteit als elektrisch signaal geregistreerd worden op de huid 
boven de spierbuiken. De opgetelde elektrische activiteit die is gemeten vormt 
het elektromyogram (EMG), wat na TMS zogeheten motor evoked potentials 
(MEPs) vertoont. Indien de spieren voorafgaand aan de MEP aangespannen 
waren, ontstaat na een MEP een periode waarin er geen enkele bioelektrische 
spieractiviteit waarneembaar is. Dit interval is wordt de silent period (SP) genoemd. 

TMS kan voorspellingen van herstel na een CVA verbeteren. Het voordeel van 
TMS boven klinische tests is dat er een directe inschatting gemaakt kan worden 
van aanwezige functies zonder afhankelijk te zijn van de mate waarin iemand 
een opdracht kan uitvoeren. Dit is relevant omdat mensen in de eigen uitvoering 
beperkt kunnen zijn door een verminderd bewustzijn, stoornissen van het denken 
of een spraak- en begripsstoornis (afasie) ten gevolge van het CVA.
Bij de toepassing van TMS blijkt de af- of aanwezigheid van een MEP in arm- 
of handspieren de beste voorspeller van handvaardigheid. Er zijn echter door 
onderzoekers op dit gebied verschillende definities en werkwijzen gehanteerd 
waardoor resultaten moeilijk te vergelijken zijn. Bovendien zijn er verschillende 
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De meeste studies richten zich op kleine oppervlakkige handspieren, of op grote 
spieren van bovenarm en schouder. De spieren van de onderarm, cruciaal voor 
strekken van de vingers, zijn hierdoor ondervertegenwoordigd. 

Het onderzoek zoals beschreven in dit proefschrift had als doel om te verhelderen 
welke TMS-variabelen zich goed lenen voor adequate voorspelling en monitoren van 
handvaardigheid na een CVA. Door het fundamentele karakter van het onderzoek, 
werden gezonde proefpersonen onderzocht in vrijwel alle hoofdstukken. Alleen in 
het laatste hoofdstuk werden metingen bij CVA-patiënten verricht.

DEEL 1: DEFINITIE VAN DE SILENT PERIOD
Tijdens aanspanning van een spier is de SP is de periode tussen het einde van de 
MEP respons op een TMS impuls en de terugkeer naar het EMG-signaal zoals dat 
eruit ziet voorafgaand aan de stimulus. In de praktijk is het echter lastig om vast 
te stellen wanneer de SP is afgelopen. In de wetenschappelijke literatuur worden 
voor de SP verscheidene definities gehanteerd, wat een reden kan zijn voor de 
verschillen in bevindingen. De variabele is niet eenvoudig te koppelen aan een 
verklarend mechanisme, wat jammer is omdat veranderingen in de SP mogelijk 
informatie geven over de fase waarin het herstel zich bevindt. 

Om deze lacune op te vullen, behandelt Hoofdstuk 2 karakteristieken van een 
stimulus-respons curve van de SP als functie van de intensiteit van de TMS-
stimulus, en de invloed van de definitie van afkappunten van de SP hierop. In deze 
studie werden geen verschillen gevonden voor de proximale spieren, maar wel 
voor de distale spieren. Bij deze laatste maakte het uit of het EMG-signaal was 
gelijkgericht (alle EMG-activiteit van een positief teken voorzien). De definitie waarbij 
het afkappunt als eerste minimale activiteit na de MEP werd gesteld liet bij deze 
spieren een significant verschil zien ten opzichte van andere, latere, afkappunten. 
Het feit dat er voor de proximale armspieren geen verschillen werden gevonden 
en voor de distale handspieren wel, is te verklaren doordat er proximaal minder 
remmende (inhibitoire) verbindingen zijn dan distaal. Het laatste afkappunt na 
de MEP werd als meest geschikt beschouwd om te gebruiken in onderzoek 
en klinische toepassingen, omdat dit het minst werd beïnvloed door mate van 
spieraanspanning en detectie ervan het meest gemakkelijk te automatiseren is.

Hoofdstuk 3 beschrijft het effect van de definitie van SP op overeenstemming 
tussen verschillende beoordelaars. Beoordelaars waren het vaak oneens over 



166

de af- of aanwezigheid van een SP. Dit had belangrijke consequenties voor het 
opstellen van stimulus-respons curves en de bijbehorende parameters zoals 
steilheid en plateauwaarde. De beoordelaars waren het heel vaak wel eens bij 
hoge stimulusintensiteiten en voor het afkappunt dat wordt gedefinieerd als een 
terugkeer naar een EMG-signaal als voorafgaand aan de stimulus (SP3). Deze 
resultaten zijn een verdere onderbouwing van het standpunt in Hoofdstuk 2 dat dit 
laatste afkappunt de voorkeur verdient. Daarnaast wordt geadviseerd metingen bij 
hoge stimulusintensiteit te gebruiken in plaats van stimulus-respons curves, indien 
in een onderzoek meerdere beoordelaars zijn betrokken.

DEEL 2: MEP VARIABELEN VAN ONDERARMSPIEREN
De registratie van een MEP is relevant om de kansen op herstel te schatten, 
simpelweg omdat met de aanwezigheid van een respons aangetoond is dat in 
ieder geval een deel van de neurale banen tussen motorische cortex en spieren 
nog intact is. 
Het is echter nodig een uniforme werkwijze te bereiken voor wat betreft de 
doelspieren bij toepassen van TMS. Onderzoek naar klinische voorspellers van 
herstel na een CVA toont dat strekken van de vingers en abductie van de schouder 
het meest informatief zijn. Het tweede deel van dit proefschrift onderzoekt daarom 
het gebruik van de strekspieren van pols en hand voor prognostische TMS-studies. 
Van belang is daarbij zowel de verbetering van de voorspellende waarde van een 
test als het verlagen van het risico op foutpositieve uitkomsten die kunnen ontstaan 
bij dichotome resultaten.

Hoofdstuk 4 verkent de uitvoerbaarheid van selectieve meting van onderarmspieren 
bij TMS met multikanaals EMG bij één gezonde proefpersoon. Drie elektrodenringen 
werden rondom de onderarm van de proefpersoon geplaatst om te bepalen in 
hoeverre vertekening van het EMG-signaal van de bedoelde spier door signalen 
van omliggende spieren optreedt. Bij deze proefpersoon was deze zogenaamde 
volumegeleiding zodanig aanwezig dat het niet mogelijk was om het EMG-signaal 
van strekspieren te onderscheiden van dat van buigspieren, zowel na directe 
elektrische stimulatie van de zenuwen naar de spieren in de arm als na een TMS 
impuls. 

Hoofdstuk 5 werkt deze onderzoeksopzet verder uit in een groep van twaalf 
gezonde proefpersonen. Het aantal elektroden werd uitgebreid en in 5 ringen 
geplaatst. Registraties van alle mogelijke elektrodenparen na elektrische stimulatie 
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(MEP), werden vergeleken met betrekking tot drie verschillende variabelen. Van 
de eerste variabele, de amplitude van de CMAP, wordt verwacht dat hiermee een 
elektrodenpaar kan worden aangewezen dat een signaal registreert dat zeker 
afkomstig is van de doelspieren. De tweede variabele, de MEP-amplitude, is 
minder geschikt voor het bepalen van het  meest selectieve elektrodenpaar dan de 
CMAP-amplitude omdat TMS gelijktijdig meer spiergroepen stimuleert. De derde 
set aan variabelen betrof ratio’s van CMAP-amplitudes van spieren geïnnerveerd 
door de nervi medianus en radialis. Deze ratio’s vertegenwoordigen specificiteit 
voor spiergroepen van de geregistreerde signalen, respectievelijk flexoren en 
extensoren in de onderarm. Er werden optimale elektrodenparen gevonden voor 
CMAP-amplitude en voor CMAP ratio’s, zowel per individu als voor de groep van 
proefpersonen. Voor de CMAP-amplitude bij stimulatie van de nervus medianus 
kwamen de individuele lokaties van de optimale elektrodenparen overeen met die 
van de groep proefpersonen als geheel. Voor de nervus radialis was dit niet het 
geval. Het patroon van maximale amplitudes bij TMS  bleek een per proefpersoon 
gewogen som te zijn van de patronen van de maximale CMAP amplitudes bij 
stimulatie van de nervus medianus en de nervus radialis, maar de relatieve bijdrage 
van ieder van de patronen verschilde per individu. 

Hoofdstuk 6 is, zoals al aangegeven, het enige hoofdstuk in dit proefschrift waarin 
daadwerkelijk metingen bij CVA-patiënten zijn verricht. Dit hoofdstuk evalueert de 
voorspellende waarde van MEP-amplitude van de m. extensor digitorum communis 
(EDC) in de subacute fase na CVA. Voor de beschreven studie onderging een groep 
van subacute CVA-patiënten TMS binnen vier weken en klinische tests op één en 
26 weken na het CVA. Het doel was om vast te stellen of TMS toevoegt aan de 
voorspellende waarde van het strekken van de vingers en van meer uitgebreide 
tests. Een tweede doel was om te bepalen welke spiergroepen zich het best lenen 
voor deze metingen. Daartoe werden behalve de EDC, ook de m. biceps brachii in 
de bovenarm en m. abductor digiti minimi in de hand met elkaar vergeleken. Zoals 
verwacht waren MEP-amplitude van de EDC en lange termijn handvaardigheid het 
sterkst aan elkaar gerelateerd, maar de voorspellende waarde van klinische tests 
was alsnog minstens zo sterk. 
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CONCLUSIE
Het onderzoek in dit proefschrift probeerde na te gaan of metingen met behulp 
van TMS de voorspelling van herstel van de handvaardigheid na CVA en de 
therapiekeuze kunnen verbeteren. 
Vanuit de literatuur was er geen eenduidige definitie beschikbaar voor TMS-
variabelen, in het bijzonder waar dat de SP betreft. Op de vraag hoe de SP het 
beste is af te grenzen, is een belangrijk antwoord gegeven. Hoe deze variabele 
te gebruiken voor een relevante voorspelling blijft onderwerp voor toekomstige 
studies.

Verder is het plaatsen van elektroden, zodanig dat er selectief aan een specifieke 
spier(groep) gemeten kan worden, niet goed mogelijk. Voor een deel van de 
centrale vraag lijkt dat overigens niet heel problematisch. Selectiviteit is wellicht niet 
eens nodig. Als er maar ergens uit de arm- en handspieren een teken van reactie 
is, geeft dat aan dat de verbinding met de hersenen nog (deels) aanwezig is.
 
Er zijn voor de hand liggende indicaties dat metingen met behulp van TMS kunnen 
bijdragen als voorspellers van de handvaardigheid na een CVA. Desalniettemin zijn 
met de tot dusver behaalde resultaten, inclusief die beschreven in dit proefschrift, 
geen betere voorspellingen te bereiken dan met klinische tests. De TMS-variabele 
die de voorspelling van de functie na een CVA kan verbeteren is vooralsnog, 
letterlijk, hooguit een potentiaal in potentie.


