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De Lokomat is een apparaat dat bestaat uit een tredmolen, een harnas voor 
lichaamsgewichtondersteuning en twee robot armen die de benen van neurologische 
patiënten kunnen begeleiden tijdens het lopen op de tredmolen. Het doel van dit 
proefschrift was om het gebruik van de Lokomat tijdens de revalidatie na beroerte of 
dwarslaesie te evalueren. Daartoe is de effectiviteit van de Lokomat in het verbeteren 
van de loopvaardigheid bestudeerd (hoofdstuk 4 & 7), zijn de effecten op het 
cardiorespiratoire systeem tijdens het lopen in de Lokomat beoordeeld (hoofdstuk 
3 & 6), is de spieractiviteit onderzocht tijdens lopen in het de Lokomat (hoofdstuk 2) 
en is de relatie tussen herstel van kracht van de paretische kniestrekkers en balans na 
beroerte bekeken (hoofdstuk 5). Hoofdstuk 2 tot en met 5 richten zich op patiënten 
met beroerte en hoofdstuk 6 en 7 richten zich op patiënten met dwarslaesie.

Om de invloed van de assistentie van de Lokomat en de verminderde 
vrijheidsgraden te evalueren op de spieractiviteit (elektromyografie) van beenspieren 
van patiënten na een beroerte hebben we de spieractiviteit tijdens lopen in de 
Lokomat vergeleken met de spieractiviteit tijdens normaal lopen (hoofdstuk 2). 
Bovendien werd de spieractiviteit in een groep gezonde proefpersonen vastgelegd 
tijdens normaal lopen. De resultaten lieten zien dat de activiteit in de meeste spieren, 
lager of gelijk was tijdens lopen in de Lokomat vergeleken met normaal lopen. Voor 
sommige spieren was er bovendien een patroon te zien dat niet correspondeerde 
met het patroon van gezonde personen die normaal liepen. We concludeerden dat 
Lokomat lopen een lagere spieractiviteit kan veroorzaken die mogelijk verklaard 
kan worden door de lichaamsgewichtondersteuning, de hulp van de orthosen of de 
verminderde vrijheidsgraden van de Lokomat.

In hoofdstuk 3 hebben we de invloed bestudeerd van de hulp van de Lokomat en 
de verminderde vrijheidsgraden tijdens lopen in de Lokomat op het cardiorespiratoire 
systeem door het meten van de hartslag (HR) en de zuurstofopname (V̇O2) 
tijdens lopen in de Lokomat en tijdens normaal lopen. We concludeerden dat de 
inspanningsintensiteit tijdens lopen in de Lokomat ‘licht’ was volgens algemene 
aanbevelingen voor inspanningsintensiteit en lager dan normaal lopen. Deze 
resultaten suggereren dat dit de therapie waarschijnlijk geen grote verandering in de 
cardiorespiratoire fitheid zal veroorzaken. Bovendien hebben we gedemonstreerd 
dat andere combinaties van instellingen van de Lokomat niet leidden tot hogere 
cardiorespiratoire intensiteit in gezonde proefpersonen. Deze resultaten suggereren 
dat het onwaarschijnlijk is dat er een substantiële inspanningsintensiteit gerealiseerd 
kan worden bij patiënten met de combinaties van instellingen die we hebben 
onderzocht in dit experiment. 

In hoofdstuk 4 hebben we de effectiviteit van Lokomat therapie onderzocht 
in het verbeteren van de loopvaardigheid in niet-zelfstandig lopende patiënten 
tijdens de revalidatie na een beroerte. De patiënten in de interventiegroep kregen 
gedurende 8 weken 2 uur per week Lokomat training in combinatie met 3 keer 30 
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minuten conventionele therapie gericht op loopvaardigheid. De controlegroep kreeg 
gedurende evenveel uur alleen conventionele therapie gericht op het verbeteren 
van de loopvaardigheid. Bij start van de studie, direct na de interventieperiode en 
op 24 en 36 weken na de start van de studie werd de loopvaardigheid vastgelegd. 
Tijdens de revalidatie gingen patiënten significant vooruit in de loopsnelheid, op 
functie en mobiliteit en op kracht van het paretische been. Er werden echter geen 
significante verschillen gevonden in de verbetering van uitkomstwaarden tussen 
de interventiegroep en de controlegroep. Bovendien was de ‘effect size’ van de 
verschillen in vooruitgang direct na de interventieperiode voor alle uitkomstwaarden 
klein. Daarom concludeerden we dat Lokomat therapie net zo effectief is als 
conventionele therapie in het verbeteren van de loopvaardigheid bij patiënten na 
een beroerte. 

In hoofdstuk 5 hebben we de relaties tussen balans en kracht van de paretische 
kniestrekkers bestudeerd op verschillende momenten tijdens het revalidatieproces. 
Balans en kracht kunnen na een beroerte beiden duidelijk aangedaan zijn. In 
verschillende cross-sectionele studies is er aangetoond dat deze variabelen 
gerelateerd zijn aan elkaar. Echter, tijdens de revalidatie veranderen beiden, en we 
weten niet wat dit voor invloed heeft op de relatie op verschillende momenten. 
Uit de resultaten bleek een significante relatie tussen de absolute waarden op 
verschillende meetmomenten die sterker leek te worden over de tijd. Deze bevinding 
kan worden verklaard door de combinatie van een relatie tussen initiële aandoening 
en de verbetering in functie en, ten tweede, dat functionele vaardigheden 
kunnen verbeteren door compensatie strategieën. Bovendien vonden we een 
significante relatie tussen veranderingen in kracht van de paretische kniestrekkers 
en veranderingen in balans over het interval van wk1-wk10 van de studie (relatief 
vroeg na revalidatie), terwijl er geen significante relatie was tussen veranderscores 
voor het interval van wk10-wk24 van de studie (relatief laat na revalidatie). Deze 
resultaten kunnen mogelijk worden verklaard doordat verbeteringen in functionele 
vaardigheden mogelijk meer gerelateerd zijn aan verbeteringen in vrijwillige activatie 
dan aan verbeteringen in de grootte van de spier. Een andere verklaring is mogelijk 
dat er inter-individuele verschillen zijn in verbetering van balans of verbeteringen van 
bijvoorbeeld sensorische functie die de balans beïnvloeden. 

Interventies gericht op het bevorderen van fysieke activiteit bij mensen 
met een dwarslaesie worden steeds belangrijker omdat fysieke activiteit de 
gezondheid kan bevorderen. Daarom hebben we in hoofdstuk 6 de effecten van 
een periode van Lokomat training op de cardiorespiratoire fitheid bestudeerd. Het 
trainingsprogramma bestond uit 24 trainingen met de Lokomat in combinatie met 
conventionele therapie. Om de cardiorespiratoire intensiteit vast te leggen werd 
zuurstofopname en hartfrequentie gemeten tijdens training met de Lokomat. 
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Cardiorespiratoire fitheid werd gemeten voor de interventieperiode en na de 
interventieperiode tijdens een inspanningstest met een arm ergometer. Resultaten 
lieten zien dat de inspanningsintensiteit tijdens lopen in de Lokomat’ licht’ was 
volgens algemene aanbevelingen voor inspanningsintensiteit. De resultaten van 
de inspanningtest lieten echter een significant lagere submaximale- en rusthartslag 
zien na interventie terwijl er geen significante verschillen waren in zuurstofopname, 
wijzend op een hoger slagvolume. Echter de zuurstofpulse verbeterde niet significant. 
We concludeerden daarom dat ondanks de lichte intensiteit van Lokomat therapie, 
deze interventie een positief effect zou kunnen hebben op cardiorespiratoire fitheid. 
Echter de verbetering in cardiorespiratoire fitheid is waarschijnlijk klein.

In hoofdstuk 7 hebben we de effecten bestudeerd van een interventie van 24 
Lokomat trainingen met extra conventionele therapie gericht op het verbeteren van 
loopvaardigheid, verdeeld over maximaal 4 maanden. Alhoewel er op groepsniveau 
significante verbeteringen gevonden werden was er behoorlijk wat variatie in de 
grootte van de verbetering binnen de groep patiënten. Bovendien suggereert 
dat het uitblijven van een effect op alle uitkomstwaarden die gerelateerd zijn aan 
loopvaardigheid dat de verbeteringen klein waren. We concludeerden dat patiënten 
sommige aspecten van loopvaardigheid verbeteren tijdens de interventie met 
Lokomat therapy en extra conventionele therapie, maar de verbeteringen zijn in de 
meeste patienten klein.

Tot slot zijn de implicaties van recente inzichten bediscussieerd en worden er 
aanbevelingen voor toekomstig onderzoek gedaan in hoofdstuk 8. De literatuur 
over dierstudies en motorisch leren suggereren dat herstel van functionele 
vaardigheden na neurologisch letsel mogelijk is door oefening. Er is echter nog 
steeds een kloof tussen het veronderstelde mogelijke  herstel na een beroerte en 
na dwarslaesie en wat we tot nu toe hebben bereikt met interventies. Onderzoek 
moet zich richten op het optimaliseren van therapie op basis van wat we nu weten. 
Bovendien is het essentieel om kennis te vergaren over hoe de Lokomat optimaal 
gebruik moet worden in termen van instellingen zoals de snelheid, hoeveelheid 
lichaamsgewichtsondersteuning, hoeveelheid en type hulp van de orthosen en de 
duur en frequentie van de trainingen, voordat er een definitief oordeel gegeven kan 
worden over de effectiviteit van de Lokomat of vergelijkbare apparaten. Onderzoek 
moet zich ook richten op het identificeren van eventuele subgroepen van patiënten 
die mogelijk profijt hebben van deze therapie. Om hierin te slagen is het essentieel 
dat verschillende revalidatie instituten gaan samenwerken om deze informatie te 
verzamelen. Verder in de toekomst zullen nieuwe behandelingen ontwikkeld worden 
die onze kennis over motorisch leren combineren met nieuwe therapieën (zoals 
brein of ruggenmerg stimulatie). In deze toekomstige ontwikkelingen is er mogelijk 
nog een belangrijke rol weggelegd voor robotische systemen.


