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De wijde wereld in wandelen 

Valrisico schatten door het meten van  
lopen in het dagelijks leven 

 

Om een stap verder te komen in het schatten van valrisico heb ik het lopen in 
het dagelijks leven bestudeerd. In het laboratorium is al eerder aangetoond dat 
de manier van lopen van ouderen van invloed is op hun kans om te vallen. 
Daarom heb ik onderzocht of we de manier van lopen ook in het dagelijks leven 
kunnen karakteriseren en of deze ook informatie bevat over het valrisico. De 
manier van lopen heb ik daarbij bekeken als een verzameling van 
loopeigenschappen, waaronder de snelheid, regelmatigheid en symmetrie van 
het lopen, alsmede de schrededuur en de fluctuaties hierin. Om deze 
loopeigenschappen te bepalen, droegen deelnemers een week lang een 
bewegingsmeter, de MoveMonitor®. Deze bewegingsmeter werd gedragen op 
de onderrug en registreerde de versnellingen van de dagelijkse bewegingen van 
de deelnemers aan het onderzoek. In dit proefschrift heb ik eerst bepaald of de 
methodes om de genoemde loopeigenschappen te schatten valide zijn, aan de 
hand van een benchmark test voor de nauwkeurigheid en precisie van de 
schatters. Vervolgens heb ik de haalbaarheid van het schatten van de 
loopeigenschappen in het dagelijks leven onderzocht; eerst door de mogelijke 
schattingsfouten als gevolg van het verkeerd plaatsen van de bewegingsmeter in 
kaart te brengen en vervolgens door de betrouwbaarheid van wekelijkse 
schattingen te bepalen. Ten slotte heb ik gekeken naar de voorspellende waarde 
van de loopeigenschappen in het dagelijks leven voor vallen.  

Validiteit van schattingen van loopeigenschappen 
Een eerste aandachtspunt bij het bepalen van een eigenschap van lopen is de 
nauwkeurigheid en precisie van de gebruikte schattingsmethode op basis van de 
gemeten versnellingen. Deze nauwkeurigheid en precisie zijn vooral lastig te 
bepalen bij eigenschappen waarvoor geen standaard manier van meten, in 
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bijvoorbeeld het laboratorium, bestaat. In Hoofdstuk 2 heb ik dit specifiek 
bekeken voor schattingen van de maximale Lyapunov-exponent, een op de 
theorie over dynamische systemen gebaseerde maat voor stabiliteit, met behulp 
van algoritmen van Wolf en Rosenstein. Hiervoor heb ik een methode 
ontwikkeld waarmee de nauwkeurigheid en precisie van de schatters wordt 
beoordeeld op basis van simulaties van systemen met bekende 
stabiliteitseigenschappen, te weten de Lorenz- en Rössler-aantrekkers en de Van 
der Pol-oscillator. Het bleek dat voor (gesimuleerde) meetseries van voldoende 
duur (meer dan ongeveer 10.000 meetpunten, wat voor metingen van lopen 
overeenkomt met ongeveer 100 schreden), het algoritme van Wolf een 
nauwkeuriger schatting opleverde dan dat van Rosenstein. Voor kortere 
meetseries deed het laatste algoritme het juist beter. De precisie was in alle 
gevallen, ongeacht duur van de meetserie en ruisniveau, voor het algoritme van 
Rosenstein beter.  

Loopeigenschappen in het dagelijks leven 
Om het lopen van ouderen buiten het laboratorium, in het dagelijks leven te 
bestuderen, moest ik met een aantal extra factoren rekening houden. Allereerst 
werden de deelnemers bij de metingen gevraagd om de bewegingsmeter op hun 
onderrug te dragen met een band om hun middel, maar door verkeerde plaatsing 
of door verschuivingen gedurende de dag is het mogelijk dat deelnemers de 
bewegingsmeter soms op een andere plaats droegen dan bedoeld. Om te bepalen 
hoe dit de schattingen van de loopeigenschappen kan beïnvloeden heb ik de 
studie uitgevoerd die staat beschreven in Hoofdstuk 3. In deze studie werden 21 
gezonde volwassenen tijdens het lopen gemeten met drie bewegingsmeters 
bevestigd op verschillende plaatsen: twee centraal op de rug ter hoogte van de 
taille (L2) en ter hoogte van het bekken (L5, de bedoelde plaatsing in het 
dagelijks leven) en een rechtsvoor op heuphoogte (SIAS). Het bleek dat voor 
veelgebruikte loopeigenschappen zoals regelmatigheid van lopen, schrededuur, 
loopsnelheid en hun fluctuaties, de plaatsing van de bewegingsmeter weinig 
invloed had op de schattingen. Echter, voor minder gebruikelijke maten, zoals 
symmetrie, vloeiendheid en stabiliteit, was de overeenkomst tussen schattingen 
van de L2- en L5-plaatsingen over het algemeen goed maar de overeenkomst 
met de SIAS-plaatsing niet. Deze uitkomsten geven aan dat het belangrijk is om 
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de deelnemers te instrueren dat de sensor in het midden van de rug gedragen 
dient te worden en op te letten dat deze niet naar de zij- of voorkant van de 
romp verschuift.  

Een volgende uitdaging betrof de vraag of de loopeigenschappen gemeten in het 
dagelijks leven vergelijkbare informatie opleveren als dezelfde eigenschappen 
gemeten onder gecontroleerde omstandigheden in het laboratorium. In 
Hoofdstuk 4 werden hiervoor bij 18 ouderen de loopeigenschappen zoals 
bepaald tijdens lopen op een loopband vergeleken met gemiddelde 
loopeigenschappen zoals gemeten in het dagelijks leven. De verwachting was 
dat de persoonlijke en fysieke capaciteiten van de deelnemers van invloed 
zouden zijn op de correlaties tussen de loopeigenschappen op de loopband en in 
het dagelijks leven. Voor ongeveer de helft van de loopeigenschappen bleek dit 
inderdaad het geval. Verder was de verwachting dat de verschillen in 
omstandigheden en omgeving tussen beide metingen terug te zien zouden zijn 
als systematische verschillen tussen de loopeigenschappen. Voor ongeveer 
driekwart van de eigenschappen bleken er systematische verschillen te zijn 
tussen beide situaties. Deze uitkomsten laten zien dat loopeigenschappen in het 
dagelijks leven gevoelig zijn voor zowel persoonlijke capaciteiten als voor de 
omgeving. Mogelijk kunnen we daarom in het dagelijks leven naast 
persoonlijke factoren, zoals bepaald in de kliniek of het laboratorium, ook 
omgevingsfactoren voor valrisico vinden.  

De gevoeligheid van loopeigenschappen voor de omgeving zou ertoe kunnen 
leiden dat ze minder betrouwbaar te schatten zijn in het dagelijks leven, waar de 
omgeving sterk kan variëren, sterker dan in het laboratorium. In Hoofdstuk 5 
heb ik de betrouwbaarheid van de schattingen onderzocht door bij 64 
deelnemers van 65 jaar en ouder de gemiddelde loopeigenschappen zoals 
bepaald tijdens twee verschillende weken te vergelijken. Het bleek dat vrijwel 
alle eigenschappen goed overeen kwamen en voldoende betrouwbaar waren om 
vergelijkingen te maken tussen groepen.  
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Valrisico schatten op basis van loopmetingen in het 
dagelijks leven 
In het laatste deel van het proefschrift heb ik gekeken naar de voorspellende 
waarde van loopeigenschappen in het dagelijks leven voor het risico op vallen. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de associaties tussen de loopeigenschappen in het 
dagelijks leven en het aantal keren dat 110 deelnemers van 65 jaar en ouder 
aangaven in het voorafgaande jaar te zijn gevallen. Dit aantal vallen bleek 
gerelateerd aan de percentages hoog- en laagfrequent signaal in respectievelijk 
de zijwaartse richting en de voorwaartse en verticale richting, alsmede de 
vloeiendheid, stabiliteit en amplitude van de dominante frequentie, alle in 
verticale richting. Dit suggereert dat loopeigenschappen gemeten in het 
dagelijks leven voorspellende waarde hebben voor het optreden van 
valincidenten, en kunnen bijdragen aan modellen voor valrisico. In Hoofdstuk 6 
heb ik opnieuw de associaties met vallen bepaald, maar nu met het al dan niet 
vallen in de zes maanden volgend op de meting in een groep van 202 ouderen. 
De eerder in Hoofdstuk 5 gevonden verbanden met vallen voorafgaand aan de 
meting werden bevestigd voor vallen in de toekomst. Daarnaast vonden we dat 
loopsnelheid en schredefrequentie, regelmatigheid, bewegingsintensiteit en 
symmetrie in voorwaartse en verticale richting, en de entropie in verticale 
richting voorspellend waren voor vallen.  

Omdat loopeigenschappen in het dagelijks leven zo gevoelig zijn voor 
omgevingsfactoren, kunnen ze sterk variëren tussen loopepisodes. In Hoofdstuk 
6 heb ik daarom ten slotte onderzocht of de uiterste waarden van de 
loopeigenschappen binnen een week meer informatie bevatten over het valrisico 
dan de eerder gebruikte gemiddelde waarden. Dit zou kunnen als deze uiterste 
waarden de meest risicovolle momenten die iemand meemaakte 
vertegenwoordigen of juist het lopen onder de meest gunstige omstandigheden 
gedurende de week. Hiertoe werd het verband met valrisico van de uiterste 
waarden vergeleken met die van de gemiddelde waarden bepaald over een 
week. Het bleek dat de uiterste waarden met een sterker verband met vallen in 
alle gevallen de meest gunstige omstandigheden voor lopen 
vertegenwoordigden: lage uitersten voor fluctuaties, instabiliteit en entropie, en 
hoge uitersten voor regelmatigheid en symmetrie. Daarnaast werden drie 
modellen voor het bepalen van valrisico vergeleken. Het eerste model was 
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gebaseerd op antwoorden op vragenlijsten, aan het volgende model werden de 
gemiddelde loopeigenschappen in het dagelijks leven en de totale duur van de 
dagelijkse activiteiten toegevoegd, en in het laatste model werden de 
gemiddelde waarden van de loopeigenschappen vervangen door de uiterste 
waarden wanneer deze een sterkere relatie met vallen hadden laten zien. De 
modellen voor valrisico waarin de informatie over de loopeigenschappen en 
duur van dagelijkse activiteiten werd meegenomen bleken beter te voorspellen 
of iemand in de zes maanden volgend op de meting zou vallen dan het model op 
basis van alleen vragenlijsten. Ondanks de sterkere relaties van de uiterste 
waarden met valrisico, bleek het vervangen van de gemiddelde 
loopeigenschappen door de uiterste waarden het model niet wezenlijk te 
verbeteren. Uiterste waarden die de optimale prestatie gedurende een week 
weergeven, bevatten dus mogelijk toegevoegde informatie over vallen, maar om 
hier bij het voorspellen van het valrisico van te profiteren, is verder onderzoek 
nodig.  

Conclusie 
De resultaten in dit proefschrift tonen aan dat het schatten van 
loopeigenschappen in het dagelijks leven haalbaar is en toegevoegde waarde 
heeft voor het schatten van valrisico bij ouderen. Bij de analyse van (korte) 
meetseries van loopepisodes in het dagelijks leven, vormen de validiteit en 
interpretatie een punt van aandacht voor sommige schatters, zoals de schatting 
van de stabiliteit op basis van het algoritme van Wolf. Toch kunnen uit een 
week van versnellingen van iemands bewegingen betrouwbare schattingen van 
loopeigenschappen worden verkregen, die over het algemeen ook bestand zijn 
tegen te verwachten fouten in de plaatsing van de bewegingsmeter en 
samenhangen met voorafgaande en toekomstige vallen. Tot slot kunnen de in 
het dagelijks leven geschatte loopeigenschappen en hoeveelheid activiteit een 
substantiële verbetering geven aan alleen op vragenlijsten gebaseerde modellen 
voor het voorspellen van het valrisico.  
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