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Samenvatting 
 
Verankering in ritmische bewegingen: van theorie naar therapie  
Melvyn Roerdink 
Bewegingen van armen en benen zijn dikwijls ritmisch van aard, hetgeen 
zich uit in sinusachtige oscillaties, die vaak ook met sinusfuncties worden 
gemodelleerd. Goed beschouwd zijn deze bewegingen echter zelden perfect 
harmonisch en symmetrisch. Ze verschillen bijvoorbeeld in pieksnelheid en 
vloeiendheid, terwijl bepaalde delen van de bewegingscyclus meer of 
minder variabel zijn. Soms is duidelijk sprake van een gereduceerde 
variabiliteit rond een bepaald punt, hetgeen in de literatuur wordt aangeduid 
met de term ‘verankering’ (anchoring in het Engels). De term verankering is 
niet neutraal maar verwijst naar het idee dat de sturing van de bewegingen is 
afgestemd op een bepaald punt (of bepaalde punten) in de bewegingscyclus. 
Hoe die afstemming precies tot stand komt, en welke principes ten grondslag 
liggen aan verankering, is echter onbekend. Hoewel aanvankelijk, in de 
oorspronkelijke notie van verankering, geopperd werd dat 
verankeringspunten een reflectie zouden zijn van informationele factoren, 
kunnen neuromusculaire en intentionele factoren in principe ook een rol 
spelen. Dit proefschrift beoogt het effect van informationele, 
neuromusculaire, en intentionele factoren op verankering in ritmische 
bewegingen te ontrafelen, en de opgedane kennis en inzichten te vertalen 
naar therapeutische toepassingen. In de studies beschreven in Hoofdstukken 
2 tot en met 5, waarin handbewegingen afgestemd moesten worden op 
visuele of auditieve ritmische stimuli, wordt de theoretische basis gelegd 
voor de therapeutische toepassing van deze verankeringseffecten. Zoals 
beschreven in Hoofdstuk 6 en 7 werd onderzocht op welke wijze lopen op 
geleide van externe akoestische ritmen het aangedane gangbeeld beïnvloedt 
van mensen die een cerebraal vasculair accident (CVA) hebben 
doorgemaakt. De resultaten uit deze studies vormen de basis voor de 
ontwikkeling van een geïnstrumenteerde loopband voor de 
revalidatiepraktijk, beschreven in Hoofdstuk 8 en 9, met als noviteiten 



  

directe feedback en de mogelijkheid visuele en auditieve ondersteuning van 
het lopen aan te bieden op basis van het actueel gerealiseerde looppatroon. 

Hoofdstuk 2 beschrijft een experiment waarin proefpersonen met hun 
voorkeurshand (rotatie rond de pols) een oscillerend visueel signaal moesten 
volgen (een zogenoemde ritmische volgtaak). Het doel van het experiment 
was het effect van directe en getransformeerde visuele feedback van de 
handbeweging op de nauwkeurigheid en stabiliteit van de taakuitvoering, 
evenals het daarmee samenhangende kijkgedrag, te bepalen. De 
taakuitvoering was het best als het doelsignaal gelijk op bewoog met het al 
dan niet getransformeerde feedbacksignaal, dat wil zeggen, indien een in-
fase visueel patroon moest worden gerealiseerd. Uit de analyse van het 
kijkgedrag kwam naar voren dat de blik het oscillerende doelsignaal volgde 
bij trage ritmen, maar dat proefpersonen bij snellere ritmen hun blik richtten 
op een specifieke locatie. Fixatie op een van de omkeerpunten van het 
doelsignaal ging gepaard met een afname van de variabiliteit van de 
overeenkomstige omkeerpunten van de handbeweging. Deze vorm van 
visueel-motorische verankering impliceert 1) dat taakspecifieke visuele 
informatie niet continu, maar op gezette (discrete) tijdstippen wordt 
opgepikt, en 2) dat handbewegingen worden afgestemd of verankerd op 
bepaalde, discrete punten in de bewegingscyclus.  

Dit eerste experiment maakte niet alleen duidelijk dat visueel-
motorische verankering sterk afhangt van de kijkrichting, maar ook dat – 
gegeven de systematische verschuivingen in polshoek tussen condities met 
en zonder visuele feedback – neuromusculaire factoren mogelijk een 
bijdrage leveren aan verankering in ritmische bewegingen. Geen van deze 
aspecten was echter expliciet gemanipuleerd in Hoofdstuk 2. In Hoofdstuk 3 
wordt een experiment beschreven dat tot doel had om in een ritmische 
volgtaak de relatieve bijdrage van visuele en neuromusculaire factoren op 
waargenomen verankeringsver-schijnselen te onderzoeken. Beide factoren 
bleken hierop van invloed te zijn, en wel onafhankelijk van elkaar (geen 
interactie). Net als in Hoofdstuk 2 hingen de verankeringsverschijnselen 
samen met de kijkrichting. Verder bleek dat wanneer de hand zo werd 
gepositioneerd dat de polsoscillaties werden uitgevoerd ten opzichte van een 



  

lichte mate van polsflexie de variabiliteit van piekflexie kleiner was dan die 
van piekextensie (het omgekeerde gold voor ritmische volg-bewegingen met 
de pols in een licht geëxtendeerde houding). Gedetailleerde analyse van de 
volgbewegingen in termen van snelheids- en Hooke’s-profielen toonde aan 
dat de volgbewegingen sterker werden beïnvloed door manipulaties van 
polshoek dan van kijkrichting. Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 gaan dieper in 
op de sturingsprocessen die ten grondslag liggen aan de onafhankelijke 
effecten van kijkrichting en polshoek op verankering in ritmische 
bewegingen. 

Als eerste werd getracht inzicht te krijgen in de informationele basis 
van verankering in een ritmische volgtaak (Hoofdstuk 4). Hiertoe werd 
onderscheid gemaakt tussen informatie over de spatiële locatie van de 
omkeerpunten van het doelsignaal en informatie over de precieze timing van 
de omkeerpunten van de handbeweging. De directe relatie tussen de beoogde 
timing van de hand-beweging en doelsignaal-gerelateerde timing-informatie 
(zoals waargenomen op basis van het omkeerpunt van het doelsignaal 
waarop de blik was gericht) werd ontkoppeld door de proefpersonen het 
doelsignaal in tegengestelde richting te laten volgen (bewegen in antifase 
met het doelsignaal). De relatieve bijdrage van de twee bronnen van 
informatie op de verankering werd onderzocht door de variabiliteit van het 
omkeerpunt van de handbeweging dat overeenkwam met de kijkrichting te 
vergelijken met de variabiliteit van het omkeerpunt waar de blik niet op 
gericht was. Uit de resultaten bleek een sterke koppeling tussen kijkrichting 
en handbeweging, ook wel ‘blikverankering’ genoemd (gaze anchoring in 
het Engels), maar ook dat de ritmische handbeweging gestuurd werd naar 
een specifiek omkeerpunt op basis van doelsignaal-gerelateerde timing-
informatie. Deze bevindingen hebben mogelijk implicaties voor de duiding 
van het stabiliteitsverschil tussen ritmische in- en antifasecoördinatie: de 
twee vormen van verankering vallen samen op één specifiek omkeerpunt bij 
in-fasecoördinatie (één verankeringspunt), terwijl bij antifasecoördinatie de 
be-wegingen worden afgestemd op beide omkeerpunten (twee 
verankeringspunten). 



  

De neuromusculaire en/of informationele oorsprong van verankerings-
verschijnselen werd nader onder de loep genomen in Hoofdstuk 5, waarbij, 
naast manipulatie van polshoek, proefpersonen hun handbewegingen 
moesten afstemmen op het ritme van een metronoom. De proefpersonen 
werden geïnstrueerd om de metronoom te volgen in verschillende 
configuraties: flexie-op-de-toon, extensie-op-de-toon, of flexie-en-extensie-
op-de-toon (een zogenoemde ‘dubbele metronoom’ met toontjes voor beide 
omkeerpunten). Daarnaast werd de taak ook uitgevoerd zonder metronoom. 
De variaties in polshoek hadden een sterker verankeringseffect dan de 
verschillende metronoomconfiguraties. Dit bleek uit het feit dat wanneer de 
neuromusculaire en informationele verankeringsfactoren aangrepen op 
verschillende omkeerpunten (bijvoorbeeld: extensie-op-de-toon voor 
ritmische polsbeweging-en in een flexiehouding), de waargenomen 
verankeringsverschijnselen in over-eenstemming waren met de 
neuromusculaire invloeden (de effecten van polshoek). In de dubbele-
metronoomconfiguratie bleken de ritmische bewegingen bij voorkeur te 
worden afgestemd op piekflexie (piekextensie) wanneer de pols 
gepositioneerd was in een lichte flexie- (extensie-)houding. Deze voorkeur 
ontstaat waarschijnlijk doordat de neuromusculaire en informationele 
oorsprong van verankering in ritmische bewegingen samenvalt voor deze 
punten. De precieze locatie van verankering in de bewegingscyclus hangt 
dus af van de additieve effecten van neuromusculaire en informationele 
factoren die onafhankelijk van elkaar kunnen leiden tot verankering in 
ritmische bewegingen. Deze conclusie, getrokken op basis van interpretatie 
van analyses van bewegingstrajecten, werd ondersteund door 
overeenstemmende karakteristieken in de activiteit van de betrokken spieren. 

In Hoofdstuk 6 werd de mogelijkheid verkend dat de verkregen 
inzichten met betrekking tot verankering een basis kunnen vormen voor 
therapeutische toepassingen. In een experiment werd de effectiviteit 
onderzocht van het gebruik van externe akoestische ritmen tijdens het lopen 
op een loopband ter bevordering van het aangedane gangbeeld bij patiënten 
die een CVA hebben doorgemaakt. Evenals in Hoofdstuk 5 werd 
verondersteld dat de akoestische stimuli leiden tot verankering in de 



  

loopbeweging, zodat de passen worden afgestemd op het akoestische ritme. 
Variatie in de frequentie van het akoestische ritme bleek veranderingen in de 
stapfrequentie (of cadans) te bewerkstelligen, zowel bij gezonde ouderen als 
bij CVA-patiënten. Bovendien bleek dat CVA-patiënten minder 
asymmetrisch gingen lopen in reactie op het externe ritme. Deze resultaten 
suggereerden dat het gebruik van externe akoestische ritmen in combinatie 
met een loopband een effectieve, en in de fysiotherapie toepasbare, methode 
is om de cadans en het gangbeeld van CVA-patiënten te beïnvloeden. 
Hoewel de metronoom de passen van zowel het aangedane als het minder 
aangedane been voorschreef, bleek dat CVA-patiënten voornamelijk de 
passen van het ‘goede’ been coördineerden met het ritme. Kennelijk is dit 
voor deze patiënten de meest efficiënte manier om een asymmetrisch 
looppatroon af te stemmen op een symmetrisch extern ritme. 

Het onderzoek in Hoofdstuk 7 had tot doel meer inzicht te krijgen in 
de wijze waarop externe ritmen het beste kunnen worden aangeboden bij 
CVA-patiënten die lopen op een lopende band. Verschillende 
metronoomconfiguraties werden getest: geen ritme, stimuli voor beide 
voetplaatsingen (net als in Hoofdstuk 6), stimuli voor voetplaatsingen van 
alleen het aangedane been, en stimuli voor voetplaatsingen van alleen het 
minst aangedane been. De meeste CVA-patiënten konden hun loopritme 
synchroniseren met de externe ritmen, onafhankelijk van de configuratie. De 
koppeling tussen stimuli en voetplaatsingen was echter het meest stabiel 
indien de voetplaatsingen voor beide benen werden voorgeschreven. 
Bovendien bleek dat wanneer het ritme werd verstoord, het looppatroon 
sneller werd aangepast in deze configuratie dan wanneer de metronoom 
slechts stimuli gaf voor één van beide benen. Strikt genomen was deze 
bevinding echter alleen significant voor de gezonde proefpersonen, die ter 
controle dienden. De betekenis van deze resultaten voor looptraining binnen 
de revalidatiepraktijk is dat het gebruik van externe ritmen waarschijnlijk het 
meest effectief is wanneer de voetplaatsingen voor beide benen wordt 
voorgeschreven. Uit de aanpassingen na ritmeverstoringen bleek bovendien 
dat CVA-patiënten moeite hadden om weer in het ritme te komen als zij 
daartoe hun pas moesten versnellen (hetgeen het geval was als een 



  

metronoomtoon eerder klonk dan verwacht). Ritmeverstoringen tijdens 
looptraining op geleide van externe stimuli kunnen zo dus niet alleen zinvol 
gebruikt worden ter evaluatie van de stabiliteit van de koppeling tussen 
voetplaatsingen en externe stimuli, maar ook om het aanpassingsvermogen 
tijdens het lopen te evalueren en te trainen binnen de revalidatie. 

In Hoofdstuk 6 en 7 werd de effectiviteit van het gebruik van externe 
ritmen ter evaluatie en interventie van het aangedane lopen aangetoond. 
Deze en gerelateerde methoden van looptraining binnen de revalidatie 
zouden hun voordeel kunnen doen met zogenoemde bewegingsafhankelijke 
controle van gebeurtenissen (movement-dependent event control in het 
Engels), dat wil zeggen, toepassingen waarbij het moment waarop een 
specifieke gebeurtenis (zoals een akoestische stimulus of een visueel 
obstakel) plaatsvindt, afhankelijk is van karakteristieken van het actueel 
gerealiseerde gangpatroon (zoals hielcontact of het begin van de zwaaifase). 
Voorwaarde hiervoor is dat zulke karakteristieken snel en accuraat bepaald 
worden. In Hoofdstuk 8 wordt de haalbaarheid van snelle (online) 
hielcontactdetectie bepaald tijdens het lopen op een geïnstrumenteerde 
loopband. Er werd een goede overeenkomst gevonden tussen de resultaten 
van deze manier van hielcontactdetectie en die op basis van hielmarker-
trajectregistratie (de gouden standaard). Hetzelfde gold voor geselecteerde 
spatiële en temporele gangbeeldparameters. Deze positieve resultaten maken 
toepassingen mogelijk van bewegingsafhankelijke controle van externe 
gebeurtenissen in de revalidatiepraktijk, zoals het gebruik van akoestische 
stimuli die overeenkomen met het huidige looppatroon of directe feedback 
van gangbeeldparameters op een computerscherm. 

Het laatste hoofdstuk, de epiloog, bestaat uit een overzicht van de 
belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift, gevolgd door een discussie 
van hun theoretische en therapeutische implicaties. De bevinding dat 
verankering op bepaalde punten in de bewegingscyclus niet alleen gebaseerd 
is op taakspecifieke informatie, maar ook op het benutten van de op dit punt 
benutbare neuromusculaire eigenschappen (hetgeen mogelijk resulteert in 
een meer economische taakuitvoering), geeft aan het oorspronkelijke idee 
van verankering een bredere inhoud. De oorsprong van verankering kan 



  

informationeel, neuromusculair, maar ook intentioneel van aard zijn. Deze 
factoren blijken de verankering onafhankelijk van elkaar te beïnvloeden. Het 
aantal en de locatie van sturings- of verankeringspunten in de 
bewegingscyclus ligt niet vast, maar hangt af van hoe stabiel of nauwkeurig 
een taak moet worden uitgevoerd (meer sturingspunten zou kunnen leiden 
tot een betere prestatie) en hoe economisch een taak kan of moet worden 
uitgevoerd (minder sturingspunten zou in dit opzicht voordeliger kunnen 
zijn). Verder wordt de compatibiliteit van de notie van verankering in 
ritmische bewegingen met gerelateerde concepten zoals gaze anchoring 
(Neggers, Bekkering), event timing (Ivry, Zelaznik) en Betonung 
(Wachholder, Altenburger) beschouwd in relatie tot Pressings 
(sturings)theorie over referentiële dynamica (referential dynamics). Naast 
deze bijdragen aan de theoretische duiding van verankering in ritmische 
bewegingscoördinatie heeft dit proefschrift ook praktische implicaties, in het 
bijzonder met betrekking tot het gebruik van externe ritmen in de revalidatie 
van het aangedane lopen van CVA-patiënten. Deze ritmen kunnen gebruikt 
worden om het gangbeeld van CVA-patiënten te normaliseren, voornamelijk 
in termen van een verminderde asymmetrie. Daarnaast kunnen externe 
ritmen worden gebruikt om het lopen te moduleren; door bijvoorbeeld de 
frequentie van het ritme te variëren kan de cadans beïnvloed worden. Ten 
slotte kan door verstoringen in het ritme het aanpassingsvermogen tijdens 
het lopen geëvalueerd en mogelijk ook getraind worden. In het tweede deel 
van de epiloog wordt beschreven hoe de geïnstrumenteerde loopband is 
aangepast tot een revalidatiehulpmiddel, bestemd voor evaluatie en training 
van het aangedane gangpatroon. Deze technologische ontwikkeling 
faciliteert interventies in een therapeutische omgeving ter bevordering van 
het aangedane lopen op basis van verankering in ritmische bewegingen. 
Diverse mogelijkheden op het gebied van revalidatietoepassingen en -
onderzoek worden beschreven, met als doel de theorie van verankering in 
ritmische bewegingen verder te vertalen naar therapievormen. 
 


