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Samenvatting

De druppel glijdt langs de fles naar beneden
Zoals de traan over mijn wang

De fles nog gevuld
Maar ik drink hem langzaam leeg

En voel dat de tranen ruimte maken

24 juni 2015



148 Muscles on the edge

Dankzij het grote aantal vrijheidsgraden in het neuromusculaire systeem kan 
het menselijk lichaam vele verschillende bewegingen uitvoeren. Dit zorgt 
voor grote flexibiliteit, maar vereist een gedegen controle van vele spieren 
op precies de juiste manier tijdens alledaagse bewegingen, zoals bijvoorbeeld 
houdingscontrole en lopen. Tijdens deze simpel lijkende taken worden de spieren 
naar alle waarschijnlijkheid als zogenoemde motorische modules aangestuurd. 
Gesynchroniseerde activiteit in het neuromusculaire systeem kan het aantal 
spieren dat afzonderlijk gecontroleerd wordt reduceren waardoor het aantal 
vrijheidsgraden aanzienlijk afneemt. De groepering van spieractiviteit lijkt (mede) 
opgelegd te worden door neurale structuren die gezamenlijk verantwoordelijk 
zijn voor de motorische aansturing. De introductie in Hoofdstuk I schetst het 
vrijheidsgradenprobleem dat voor het eerst geïntroduceerd werd door Bernstein 
(1967). Het extreem grote aantal vrijheidsgraden in het neuromusculaire systeem 
maakt een een-op-een controle van alle spieren afzonderlijk onwaarschijnlijk. 
Het is aannemelijker dat spieren gecombineerd worden gecontroleerd in groepen 
die afhankelijk zijn van de taak. De studie samengevat in Hoofdstuk II laat 
zien dat intermusculaire coherentie zich in verschillende frequentiebanden 
manifesteert die representatief zijn voor verschillende interacties tussen spieren 
gerelateerd aan de activiteit van diverse neurale structuren. In dit hoofdstuk 
heb ik netwerkanalyse gebruikt om de overeenkomsten in spieractiviteit weer 
te geven tijdens een taak waarbij men met beide armen moest richten op 
een doel. Dit gaf de mogelijkheid om specifieke topologische patronen van 
interacties tussen spieren te kwantificeren met maten uit de grafentheorie. Het 
onderscheid van intermusculaire coherentie in verschillende frequentiebanden 
suggereert dat er verschillende spinale en supra-spinale mechanismes betrokken 
zijn in de aansturing met zowel mono- als polysynaptische projecties op spinale 
motorische neuronen. In Hoofdstuk III zoomde ik verder in op het gebruik 
van spiernetwerken gebaseerd op intermusculaire coherentie en liet ik zien dat 
intermusculaire coherentie gedeeltelijk verklaard kan worden door de anatomische 
eigenschappen van het spierskeletsysteem. Bilaterale connectiviteit tussen 
homologe spieren kan echter niet verklaard worden door de (bio)mechanisch 
opgelegde beperkingen en lijkt het gevolg te zijn van gecorreleerde activiteit 
van spinale motorische neuronen. Bovendien is intermusculaire coherentie 
sterk afhankelijk van de uitgevoerde taak en de bestudeerde frequentie en is er 
blijkbaar sprake van een multiplex netwerkorganisatie van het neuromusculaire 
systeem. In het opvolgende Hoofdstuk IV kwantificeerde ik overeenkomsten 
in spieractiviteit verder met behulp van zogenoemde informatie decompositie. 
Deze methode test of de activiteit van een spier voorspeld kan worden op basis 
van het eigen verleden of van de activiteit van andere spieren. Netwerkanalyse – 
dit keer gebaseerd op informatietheoretische maten – leverde een gedetailleerde 
beschrijving van taakafhankelijke connectiviteit tussen meerdere spieren tijdens 
houdingscontrole en bij het richten op een doel. Deze studie onderschrijft dat 
intermusculaire connectiviteit toebehoord aan specifieke neurale structuren die 
aangewend worden tijdens de controle van meerdere spieren. In Hoofdstuk 
V richtte ik mij op de combinatie van de meer traditionele spiersynergieën 
en intermusculaire coherentie. De focus van het experimentele paradigma lag 
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op overgangen in de coördinatie tussen de ledematen tijdens het lopen op 
een loopband. Een verandering van de snelheid induceert een verandering in 
de stabiliteit van de relatieve dynamica tussen de armen en de benen. Deze 
verandering wordt vergezeld door gelijktijdige aanpassingen in de spiersynergieën 
en modulaties in intermusculaire coherentie. De analyse onthulde een modulair 
netwerk voor spiersynergieën en coherentie waarvan de modulatie afhangt van de 
coördinatie tussen de ledematen. De duidelijke verschillen tussen spiersynergie- 
en coherentienetwerken suggereren dat beiden verschillende interacties tussen 
spieren weergeven. Vermoedelijk wordt (het verdwijnen van) stabiliteit en de 
overgang tussen coördinatiepatronen tussen de ledematen veroorzaakt door 
modulaties in het coherentie spiernetwerk. Hoofdstuk VI sluit af met de 
toepassing van spiersynergie- en netwerkanalyse om de ontwikkeling van lopen 
van gezonde peuters te bestuderen. Op het moment dat een kind voor het 
eerst zelfstandig gaat lopen worden spiersynergieën en spiersynergienetwerken 
beïnvloed wanneer het lichaamsgewicht wordt ondersteunt. Ondanks dat de 
spieractivatiepatronen voldoende ontwikkeld zijn om zelfstandig te kunnen 
lopen, blijven deze patronen zich verder ontwikkelen na de eerste zelfstandige 
stappen. In dit experiment kon ik proprioceptieve informatie identificeren 
als fase-afhankelijke determinant van het looppatroon van peuters. In mijn 
epiloog (Hoofdstuk VII) evalueerde ik de voor- en nadelen van het gebruik 
van tijd-, frequentie- en netwerkanalyse in het bestuderen van motorische 
aansturing. Op het moment dat deze analysetechnieken op de juiste manier 
worden gecombineerd, geven ze de mogelijkheid om verschillende interacties in 
het neuromusculaire systeem te identificeren en te interpreteren. Functionele, 
anatomische en neurale connectiviteit ligt ten grondslag aan gesynchroniseerde 
spieractiviteit en zorgt voor een modulaire structuur in de aansturing van 
spieren. In deze aansturing zijn verschillende neurale structuren betrokken die 
gezamenlijk spinale motorische neuronen activeren. Ondanks dat de analyses 
veelomvattend zijn, pleiten de resultaten van de verschillende studies voor het 
gebruik van tijd- en frequentieanalyses in combinatie met netwerkanalyses om 
informatie te onttrekken over de activiteit van vele spieren en hiermee over de 
aansturing van beweging.




