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Lopen, het lijkt zo simpel, maar het kan als gevolg van een pathologie zoals een 

beenamputatie of een Cerebro-Vasculair Accident (CVA) een zeer uitdagende taak 

worden. Opnieuw leren lopen is vaak één van de belangrijkste doelen tijdens de 

revalidatie, maar niet elke patiënt behaalt dit doel uiteindelijk. Een belangrijke 

oorzaak hiervoor is dat lopen bij patiënten over het algemeen veel meer energie kost 

dan bij gezonde personen. In eerder onderzoek is gesuggereerd dat dit deels 

verklaard kan worden door problemen met het dragen van het lichaamsgewicht, of 

met het voortbewegen zelf, zoals de afzet of de beenzwaai. In dit proefschrift is 

gekeken naar een ander belangrijk aspect van het lopen, waarvan bekend is dat het bij 

mensen met een beenamputatie en mensen na een CVA ook vaak is aangedaan, 

namelijk balanscontrole. Het doel van dit proefschrift was om de energetische kosten 

van balanscontrole in kaart te brengen en te verklaren bij zowel valide personen als 

personen met een beenamputatie en na een CVA. Deze samenvatting geeft een kort 

overzicht van de belangrijkste bevindingen van de studies, die in dit proefschrift 

beschreven zijn.  
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ENERGETISCHE KOSTEN VAN BALANSCONTROLE BIJ VALIDE PERSONEN 

In de eerste twee studies in dit proefschrift, beschreven in hoofdstuk 2 en 3, lag de 

focus op het onderzoeken van de energetische kosten van balanscontrole bij valide 

personen. Hierbij werd ook onderzocht of loopsnelheid van invloed is op de 

energetische kosten van balanscontrole. Loopsnelheid wordt in de literatuur door 

sommigen gezien als een strategie om balans te handhaven, en door anderen juist als 

een oorzaak van een verminderde balans. In beide gevallen zou loopsnelheid een 

effect kunnen hebben op de energetische kosten van balanscontrole.  

 

In hoofdstuk 2 is gekeken naar onverstoord lopen. In dit experiment hebben we 

proefpersonen op verschillende snelheden laten lopen op een lopende band met en 

zonder externe zijwaartse stabilisatie. De externe zijwaartse stabilisatie bestond uit 

zeer stijve elastische touwen, die aan één kant vastzaten aan een frame om het middel 

van de proefpersoon, en aan de andere kant aan een vaste opstelling (Figuur 4, p.3). 

Door de stijve touwen werd de proefpersoon in de zijwaartse richting als het ware ‘in 

balans’ gehouden. We onderzochten het effect van verschillende stijfheden van de 

elastische touwen op de energetische kosten van het lopen, en in hoeverre 

loopsnelheid hierop van invloed is.  

De resultaten lieten zien dat lopen met externe stabilisatie zorgt voor een reductie 

in energetische kosten (uitgedrukt in J kg-1 m-1) van gemiddeld 6%. Daarnaast vonden 

we dat de proefpersonen met externe stabilisatie met minder brede stappen en met 

minder variatie in stapbreedte liepen dan tijdens lopen zonder externe stabilisatie. 

Beide uitkomstmaten kunnen worden gezien als een afspiegeling van één van de 

belangrijkste strategieën van balansregulatie in zijwaartse richting tijdens het lopen, 

namelijk de voetplaatsingsstrategie. Deze strategie brengt in theorie energetische 

kosten met zich mee vanwege het verplaatsen van het lichaamszwaartepunt en de 

spieractivatie, die nodig is voor de plaatsing van de voet op de juiste locatie. Een 

afname in stapbreedte en variatie in stapbreedte tijdens het lopen met externe 

stabilisatie duidt erop dat de proefpersonen minder afhankelijk werden van deze 

strategie voor de balanshandhaving. Dit zou de afname in energieverbruik kunnen 

verklaren. 
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De resultaten lieten verder zien dat het verhogen van de stijfheid van de elastische 

touwen zorgde voor grotere effecten op zowel de energetische kosten als de 

mediolaterale loopparameters. Een verhoging van de stijfheid tot 1260 N∙m-1 leidde 

tot de grootste afname in energetische kosten (7.5%). Een verdere verhoging van de 

stijfheid had geen effect meer. Daarnaast bleek het effect op energieverbruik en 

variatie in stapbreedte onafhankelijk van de loopsnelheid.  

Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat de mediolaterale balanscontrole 

tijdens onverstoord lopen op een loopband een significante bijdrage levert aan de 

energetische kosten van het lopen, onafhankelijk van de loopsnelheid.  

 

In tegenstelling tot de onverstoorde loopsituatie in hoofdstuk 2 komen mensen in 

het dagelijks leven regelmatig allerlei bedreigingen voor de balanscontrole tegen 

tijdens het lopen. In sommige situaties kunnen veelgebruikte balans-

controlestrategiëen, zoals de voetplaatsingsstrategie niet ingezet worden (denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het lopen over een smal bruggetje, of op een smalle en 

drukke stoep). Bovendien kunnen de consequenties van balansverlies soms ernstig 

zijn, bijvoorbeeld wanneer er onder dat smalle bruggetje een waterval stroomt. 

Dergelijke condities zouden ertoe kunnen leiden dat iemand meer moeite doet om de 

balans te handhaven, wat mogelijk leidt tot hogere energetische kosten. In hoofdstuk 

3 hebben we geprobeerd dergelijke situaties van bedreiging voor de balanscontrole 

na te bootsen door het toedienen van mechanische verstoringen tijdens het lopen 

door middel van een korte zijwaartse ruk aan het bekken, terwijl de proefpersonen 

werden geïnstrueerd om binnen een op de loopband geprojecteerd pad te blijven 

lopen (Figuur 7, p. 3). Hiermee werden vier gradaties van balansbedreiging 

gecreëerd: geen bedreiging (breed pad zonder verstoring), lage bedreiging (breed 

pad met verstoring), middelmatige bedreiging (medium pad met verstoring) en hoge 

bedreiging (smal pad met verstoring), die ook weer op verschillende loopsnelheden 

werden toegepast. Uit de resultaten blijkt dat de energetische kosten van het lopen bij 

de twee condities met de hoogste bedreiging inderdaad verhoogd zijn ten opzicht van 

het lopen zonder bedreiging (6.7% en 13% resp.). Bij de conditie met de hoogste 

bedreiging ging dit bovendien gepaard met een kortere schredetijd en -lengte, minder 

brede passen met een kleinere variatie in stapbreedte en een verhoogde 
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spieractivatie van de beenspieren met grotere spiercoactivatie. Deze veranderingen 

in het looppatroon lijken te duiden op een aanpassing in balanscontrolestrategieën. 

Bij bij een hoge balansbedreiging wordt de voetplaatsingsstrategie minder gebruikt 

(min of meer gedwongen door het smalle pad) en wordt er meer gebruik wordt 

gemaakt van andere controlestrategieën, zoals coactivatie. Uiteindelijk lijkt dit te 

leiden tot een minder efficiënt looppatroon in termen van energetische kosten. Uit 

analyse van de snelheid waarop de proefpersonen weer terug waren in hun normale 

looppatroon na de verstoringen bleek overigens dat deze veranderingen in het 

looppatroon er niet toe leidden dat de proefpersonen de verstoring ook sneller op 

konden lossen. Ook in deze studie waren de gevonden resultaten onafhankelijk van 

de loopsnelheid van de proefpersonen.  

 

ENERGETSICHE KOSTEN VAN BALANSCONTROLE BIJ MENSEN MET EEN BEENAMPUTATIE 

EN MENSEN NA EEN CVA 

In de hoofdstukken 4-6 komt het pathologische gaan aan de orde, waarbij de 

energetische kosten van balanscontrole zijn onderzocht bij mensen met 

musculoskeletale beperking (beenamputatie) of een neurologische beperking (CVA). 

In hoofdstuk 4 werd dezelfde experimentele opzet gebruikt als in hoofdstuk 2, om 

zodoende de energetische kosten van balanscontrole bij personen met een 

beenamputatie in kaart te brengen en te vergelijken met de resultaten van de valide 

personen uit de hoofdstukken 2 en 3. We verwachtten dat lopen met externe 

stabilisatie bij personen met een beenamputatie tot een grotere afname in 

energetische kosten zou leiden in vergelijking met valide personen. In tegenstelling 

tot deze verwachting vonden we dat personen met een onderbeenamputatie 

eenzelfde afname in energetische kosten lieten zien als gevolg van de stabilisatie als 

valide personen (-5% en -3% resp.). De mensen met een bovenbeenamputatie lieten 

zelfs een toename in energetische kosten zien tijdens het lopen met stabilisatie 

(+6.5%). Bij deze laatste groep was tijdens het lopen met stabilisatie zowel de 

stapbreedte als de zijwaartse bekkenbeweging nog altijd groter dan bij valide 

personen lopend zonder stabilisatie. Dit duidt erop dat de personen met een 

bovenbeenamputatie weerstand boden tegen de elastische touwen. Mogelijk 
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hinderen de stijve elastische touwen het gebruik van functionele 

compensatiestrategieën waarbij de bekkenbeweging wordt gebruikt. Hierdoor levert 

de stabilisatie-opstelling mogelijk een nadeel op voor de personen met een 

bovenbeenamputatie, waarmee eventuele positieve effecten met betrekking tot 

balanscontrole teniet worden gedaan. Wellicht gelden deze problemen in mindere 

mate ook voor de personen met een onderbeenamputatie.  

 

Omdat bij de CVA-populatie vergelijkbare effecten van de stabilisatie-opstelling te 

verwachten waren, hebben we bij de studies in hoofdstuk 5 en 6 gebruik gemaakt van 

een andere manier van het faciliteren van balanscontrole, namelijk door middel van 

het gebruik van een wandelstok of de leuning van de loopband. Bijkomend voordeel 

hierbij is dat dit ook een klinisch meer relevante manier van facilitatie betreft. Een 

wandelstok of leuning kan zowel biomechanische (fysieke steun) als 

somatosensorische (extra sensorische informatie) voordelen bieden voor 

balanscontrole, en zou op deze manier kunnen bijdragen aan een verlaging van de 

energetische kosten van het lopen bij deze populatie. Een nadeel van het lopen met 

een stok is echter dat een stok moet worden meegedragen tijdens het lopen wat juist 

extra energetische kosten met zich mee zou kunnen brengen.  

In hoofdstuk 5 hebben we daarom het effect van het gebruik van een stok en van 

een leuning onderzocht bij twee groepen CVA-patiënten: één groep die in het 

dagelijks leven zonder loophulpmiddel liep, en één groep die in het dagelijks leven 

gebruik maakte van een loophulpmiddel (stok of rollator). Op een loopband zorgde 

het gebruik van de leuning bij beide groepen voor een gemiddelde daling in 

energetische kosten van 16% ten opzichte van lopen op dezelfde loopband zonder 

gebruik te maken van de leuning. Opmerkelijk was dat het gebruik van een stok 

tijdens het lopen door een gang alleen energetisch voordelig bleek (-8.4%) voor de 

groep, die ook in het dagelijks leven een loophulpmiddel gebruikte, en niet voor de 

groep die in het dagelijks leven zonder loophulpmiddel liep. Bij deze laatste groep 

namen de energetische kosten tijdens het lopen met een stok zelfs toe (+6.1%), 

hoewel deze toename lager is dan wat in de literatuur wordt gerapporteerd bij valide 

personen. Deze studie laat zien dat het faciliteren van balanscontrole door middel van 

een leuning of stok effectief kan zijn in het verlagen van de energetische kosten 
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tijdens lopen bij CVA-patiënten, maar dat dit effect afhankelijk is van de manier van 

faciliteren en van de loopvaardigheid van de patiënt.  

 

In hoofdstuk 6 is dieper ingegaan op het effect van het gebruik van een leuning 

tijdens het lopen op een loopband. Het doel van deze studie was te onderzoeken of 

het effect van de leuning op de energetische kosten met name wordt veroorzaakt 

door biomechanische aspecten, somatosensorische aspecten, of beide. Een tweede 

doel was te onderzoeken welke veranderingen in het looppatroon, zowel wat betreft 

spatiotemporele stapparameters als spieractivatie, gerelateerd waren aan het effect 

op de energetische kosten. De CVA-patiënten liepen in deze studie wederom op een 

loopband, maar nu onder drie condities: 1) zonder steun van de leuning, 2) met 

slechts licht contact met de leuning (light touch), waardoor alleen somatosensorische 

input werd verkregen maar geen fysieke steun, en 3) stevige steunname aan de 

leuning, waarbij ook fysieke steun mogelijk was. De resultaten laten zien dat de light 

touch-conditie geen effect had op de energetische kosten. Stevige steunname van de 

leuning had dat wel: de energetische kosten waren in deze conditie significant lager 

(11%) dan in de situatie zonder steun van de leuning. Naast een reductie in 

energetische kosten vonden in deze conditie ook veranderingen in het 

spatiotemporele stapparameters plaats, die over het algemeen gezien kunnen worden 

als een normalisatie van het looppatroon, zoals een afname in stapbreedte, een 

toename in staplengte en verbeterde staplengtesymmetrie. Dit ging gepaard met een 

algehele daling in spieractivatie van de beenspieren, met minder co-contractie en een 

meer constant spieractivatiepatroon. De toename in schredetijd en –lengte, de 

verbeterde staplengtesymmetrie en de daling in spieractivatie waren het sterkst 

geassocieerd met de daling in de energetische kosten. Uit deze studie kan 

geconcludeerd worden dat het gebruik van een leuning de balanscontrole faciliteert, 

maar dat hiervoor meer nodig is dan alleen somatosensorische input. Het gebruik van 

de leuning leidt tot een efficiënter looppatroon waarvoor minder spieractivatie 

noodzakelijk is.  

 

In het laatste hoofdstuk van dit proefschrift zijn de resultaten uit de verschillende 

studies geanalyseerd in het licht van het overkoepelende doel van dit proefschrift, 
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namelijk het evalueren en verklaren van de energetische kosten van balanscontrole 

tijdens het normale en pathologische lopen. De studies in dit proefschrift hebben 

bijgedragen aan de beperkte kennis over dit onderwerp. De resultaten hebben 

duidelijk gemaakt dat er energetische kosten gemoeid zijn met balanscontrole tijdens 

het lopen en dat de hoogte van deze kosten afhankelijk is van de mate van bedreiging 

voor balanscontrole, maar niet van de snelheid van lopen. Helaas kan op basis van de 

resultaten van de studie bij personen met een beenamputatie geen conclusie worden 

getrokken met betrekking tot de energetische kosten van balanscontrole bij deze 

groep. De resultaten van de studies bij CVA-patiënten suggereren dat de energetische 

kosten tijdens onverstoord lopen hoger zijn dan bij valide personen, en vergelijkbaar 

zijn met de energetische kosten van valide personen situaties die een dreiging 

vormen voor balanscontrole. Dit duidt erop dat problemen met balanscontrole 

kunnen bijdragen aan de hoge energetische kosten van het lopen bij deze 

patiëntenpopulatie. Een substantiële verlaging van deze kosten kan tot stand 

gebracht worden door het faciliteren van balanscontrole, bijvoorbeeld door middel 

van een wandelstok. De veranderingen in het looppatroon, die gepaard gaan met deze 

facilitatie, zijn te verklaren in het licht van veranderde balanscontrolestrategieën.  

Een belangrijk aandachtspunt voor toekomstig onderzoek zou de differentiatie van 

de energetische kosten voor de verschillende balanscontrolestrategieën kunnen zijn, 

om zodoende de energetische kosten van balanscontrole beter te begrijpen. Dit zou 

ook aanknopingspunten kunnen bieden voor behandelaars, door bijvoorbeeld in te 

zetten op het gebruik van energetisch efficiënte balanscontrolestrategieën.  Meer 

klinisch gericht onderzoek zou zich in de toekomst kunnen richten op het effect van 

verschillende therapeutische strategieën ter verbetering van de balanscontrole om zo 

de energetische kosten van het pathologische lopen te verlagen. 

 


