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Controle van de romp bij lagerugpijnpatiënten  

In hoofdstuk 1 worden de achtergrond en de doelen van mijn onderzoek beschreven. Lage 

rugpijn  is  een  belangrijk  maatschappelijk  probleem,  zowel  op  het  gebied  van 

volksgezondheid als op sociaal‐economisch vlak. Interventies om lage rugpijn te voorkomen 

en  te behandelen zijn slechts  in beperkte mate succesvol.  In de  literatuur worden diverse 

aanwijzingen  voor  veranderingen  in motorische  controle  gevonden  bij mensen met  lage 

rugpijn. De precieze aard van de relatie tussen veranderd bewegingsgedrag en lage rugpijn 

is  echter  tot  op  heden  onbekend.  Het  is  bijvoorbeeld  onduidelijk  of  verschillen  in 

bewegingsgedrag tussen mensen met en zonder lage rugpijn een oorzaak of juist een gevolg 

zijn van lage rugpijn. Bovendien weten we niet welke mechanismen aan deze veranderingen 

in motorische  controle  ten  grondslag  liggen. Uit  eerdere  studies  zijn  er  aanwijzingen  dat 

mensen met lage rugpijn de stijfheid van hun romp verhogen, door spieren aan weerszijden 

van de wervelkolom gelijktijdig  te activeren  (dit heet antagonistische co‐activatie), om  zo 

hun  pijnlijke  rug  te  beschermen.  Er  zijn  ook  aanwijzingen  uit  eerder  onderzoek  dat  de 

proprioceptie (het ‘bewegingsgevoel’) verslechterd is bij mensen met lage rugpijn. Het gaat 

hierbij  om  proprioceptieve  informatie  uit  spierspoeltjes  (sensoren  voor  lengte  en 

lengteverandering van  spieren) in de onderrug, die kwalitatief slechter zou kunnen zijn door 

de  pijn,  of  minder  wordt  meegewogen  bij  het  integreren  van  alle  beschikbare 

informatiebronnen (o.a. visueel, tactiel en proprioceptief) tijdens een beweging.  

Het  doel  van  dit  proefschrift  is  om  meer  inzicht  te  verkrijgen  in  veranderde 

motorische  controle  bij mensen met  lage  rugpijn.  Daartoe  hebben  we  de  kwaliteit  van 

controle van de  romp  tijdens diverse experimentele  taken en condities vergeleken  tussen 

mensen  met  en  zonder  lage  rugpijn.  In  een  deel  van  de  metingen  hebben  we 

proprioceptieve  informatie  uit  de  onderrug  verstoord  door middel  van  lokale  (lumbale) 

spiervibratie. Als het effect van deze spiervibratie verschilt tussen de groepen deelnemers 

met  en  zonder  rugpijn,  duidt  dat  op  een  veranderde  weging  of  kwaliteit  van  de 

proprioceptieve  informatie  uit  de  lumbale  spieren.  We  hebben  tijdens    diverse 

experimenten  de  rompbewegingen  geregistreerd  en  gelijktijdig  de  activatie  van 

rompspieren gemeten met behulp van elektromyografie (EMG). Deze EMG‐signalen kunnen 

inzicht verschaffen in de aansturing van de verschillende spieren. 
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In  hoofdstuk  2  hebben  we  onderzocht  hoe  gezonde  mensen  de  precisie  van  hun 

romphouding  reguleren.  Tijdens  de  experimenten  kregen  deelnemers  instantane  visuele 

feedback van hun romphoek op een computerscherm. Als ze voorover bogen, bewoog een 

zwarte  stip  op  het  scherm  naar  boven,  en  bij  achterover  buigen,  bewoog  diezelfde  stip 

omlaag. De stip op het scherm bewoog naar links en naar rechts wanneer de proefpersoon 

met zijn romp naar links en rechts boog. Het bekken en de benen waren hierbij gefixeerd in 

de  experimentele opstelling. Op het  computerscherm werd  een  geel  vierkant doelgebied 

geprojecteerd en proefpersonen kregen de opdracht om hier  zo goed mogelijk binnen  te 

blijven.  Door  de  locatie  van  het  doelgebied  te  veranderen,  moesten  de  proefpersonen 

steeds  verschillende  houdingen  aannemen.  Door  de  afmeting  en  de  vorm  van  het 

doelgebied te veranderen, konden we de precisie‐eisen in beide richtingen (voor/achter en 

links/rechts)  afzonderlijk manipuleren. De  visuele  feedback  van  romphoek was  tijdens de 

metingen  alleen  zichtbaar  als  proefpersonen  buiten  het  doelgebied  kwamen.  We 

onderzochten vijf verschillende doelen (een horizontale en een verticale rechthoek en een 

klein,  middelgroot  en  groot  vierkant)  en  vijf  verschillende  romphoeken  (zelfgekozen 

neutrale houding, 20o voorover en 10o achterover of naar  links of  rechts gebogen). Bij de 

rechthoekige  doelgebieden  bleek  dat  proefpersonen  hun  romphouding  richtingspecifiek 

controleren. Dus de variabiliteit van romphouding werd beperkt in de richting van de smalle 

zijde,  terwijl de beschikbare  ruimte  in de andere  richting gebruikt werd. We vonden geen 

effecten van de afmetingen van het doel op spieractivatie, waaruit we concludeerden dat 

precisie  van  rompcontrole  niet  verhoogd  wordt  door  toename  in  co‐activatie  van 

rompspieren.  In  plaats  daarvan  bleken  proefpersonen  in  ieder  geval  visuele  en mogelijk 

proprioceptieve feedback te gebruiken om hun romphouding steeds in de juiste richting te 

corrigeren. Uit  aanvullende  analyses  (niet  gepubliceerd)  bleek  dat  ook mensen met  lage 

rugpijn de precisie van hun romphouding richtingspecifiek controleren en geen co‐activatie 

van rompspieren gebruiken om precisie te verhogen. 

In  hoofdstuk  3  hebben  we  de  precisie  van  rompbeweging  gemeten  tijdens  een 

dynamische taak bij mensen met en zonder  lage rugpijn. Ook tijdens dit experiment zaten 

proefpersonen met hun bekken gefixeerd en kregen ze instantane visuele feedback van hun 

romphoek.  De  taak  was  om  een  geel  vierkant  doelgebied,  dat  bewoog  over  een 

spiraalvormig  traject,  te  volgen  door  circulaire  rompbewegingen  te maken  (naar  voren, 

opzij, naar achteren, opzij, enz.).  In een deel van de metingen werd  lumbale proprioceptie 
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verstoord  door  lokale  spiervibratie.  De  resultaten  lieten  zien  dat  mensen  met  rugpijn 

grotere  fouten maakten dan mensen  zonder  rugpijn.  Lumbale  spiervibratie  resulteerde  in 

een  toename van  fouten bij deelnemers zonder  lage  rugpijn, maar had geen effect op de 

prestatie bij mensen met  lage  rugpijn. Dit wijst erop dat de  slechtere precisiecontrole bij 

lagerugpijnpatiënten  verklaard  zou  kunnen  worden  door  problemen  met  lumbale 

proprioceptie. Er waren geen verschillen  in ratio’s van co‐activatie van rompspieren tussen 

deelnemers met  en  zonder  lage  rugpijn. Daarnaast werden  fouten op de  volgtaak  groter 

wanneer de bewegingsuitslag (romphoek) toenam, en werden fouten niet kleiner wanneer 

antagonistische  spieractiviteit  (in  de  richting  van  de  zwaartekracht)  toenam.  Dit  leidde 

wederom  tot  de  conclusie  dat  noch  gezonde  deelnemers,  noch  lagerugpijnpatiënten,  de 

precisie van rompcontrole verhogen door antagonistische co‐activatie. 

In hoofdstuk 4 hebben we precisiecontrole van een neutrale romphouding (rechtop) 

bestudeerd  bij  mensen  met  en  zonder  lage  rugpijn.  Wederom  kregen  deelnemers 

instantane visuele feedback van hun romphoek en werd  lumbale proprioceptie  in een deel 

van de metingen verstoord door lokale spiervibratie. Proefpersonen kozen voor elke meting 

zelf een comfortabele neutrale houding, en de precisie‐eisen werden gemanipuleerd door 

een klein (hoge precisie‐eisen) of groot (lage precisie‐eisen) vierkant doelgebied rond de zelf 

gekozen  houding  te  projecteren.  Net  als  in  hoofdstuk  2 was  de  visuele  feedback  alleen 

zichtbaar als deelnemers buiten het doelgebied kwamen. Als het doelgebied klein was, dus 

romphouding heel precies gecontroleerd moest worden, presteerden de mensen met  lage 

rugpijn net zo goed als gezonde deelnemers. Bij het grote doelgebied, dus als romphouding 

niet  zo  precies  gecontroleerd  hoefde  te  worden,  bleven  bijna  alle  deelnemers  de  hele 

meting  binnen  het  doelgebied.  Echter,  deelnemers met  rugpijn  bewogen  verder  van  het 

midden  van  het  doelgebied  dan  deelnemers  zonder  rugpijn.  Lumbale  spiervibratie 

resulteerde  in minder  precieze  controle  van  romphouding  in  beide  groepen.  Ratio’s  van 

antagonistische  co‐activatie  verschilden  niet  tussen  groepen  en  vibratiecondities.  Deze 

resultaten wijzen  uit  dat  de weging  van  lumbale  proprioceptie  niet  verschilde  tussen  de 

groepen, terwijl dat bij de taak in hoofdstuk 3 wel het geval was. Mensen met lage rugpijn 

leken minder goed in staat om laagfrequente beweging van de romp waar te nemen. 

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 was precieze controle van de romp steeds het expliciete 

doel  van  de  experimentele  taak.  In  hoofdstuk  5  daarentegen,  voerden  deelnemers  een 

balanstaak uit op een  instabiele stoel  (zonder poten, met een halve bol onder de zitting). 
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Hierbij  is  adequate  controle  van  de  romp  een  impliciete  vereiste  om  een  hoger  doel  te 

bereiken:  beweging  van  de  instabiele  stoel  beperken.  Tijdens  deze  taak  hebben  we  de 

beweging  van  het  lichaamszwaartepunt,  de  houding  en  bewegingen  van  de  romp  en  de 

activatie  van  rompspieren  gemeten.  De  balanstaak werd  uitgevoerd  in  condities met  en 

zonder lumbale spiervibratie en met de ogen open en gesloten. De resultaten lieten zien dat 

de effecten van spiervibratie en het sluiten van de ogen niet verschilden tussen mensen met 

en zonder rugpijn.  Interessant genoeg grepen de  lagerugpijnpatiënten beduidend vaker de 

veiligheidsbalk  vast, hoewel de bewegingen  van hun  lichaamszwaartepunt niet  significant 

groter  waren.  Dit  suggereert  dat  de mensen met  lage  rugpijn  voorzichtiger  zijn  en  dus 

minder risico nemen. Verder was de romphouding duidelijk verschillend tussen mensen met 

en  zonder  rugpijn: mensen met  lage  rugpijn  zaten  gemiddeld  zo’n  20o meer  rechtop.  In 

tegenstelling  tot  onze  verwachting, maakten mensen met  lage  rugpijn  grotere  thoraco‐

lumbale  bewegingen  in  het  sagittale  vlak  (voorover  en  achterover  buigen  in  de 

wervelkolom) en was de relatieve activiteit van de m. longissimus (een spier die aanhechting 

op  afzonderlijke  lumbale wervels)  ten  opzichte  van  de m.  iliocostalis  (een  spier  die  alle 

lumbale  wervels  overspant)  lager  vergeleken  met  gezonde  deelnemers.  Dit  verschil  in 

rompspieractivatie  kan  een  oorzaak  of  gevolg  zijn  van  de  grotere  thoraco‐lumbale 

bewegingen en zou ook gerelateerd kunnen zijn aan de verschillen  in romphouding tussen 

beide groepen.  

Om  de  interpretatie  van  rompspier‐EMG  in  toekomstige  studies  te  verbeteren, 

hebben  we  in  hoofdstuk  6  een  methode  ontwikkeld  en  geëvalueerd  om  het 

electrocardiogram  (ECG,  ofwel  de  hartslag)  uit  EMG‐signalen  te  filteren.  De methode  is 

gebaseerd  op  ‘independent  component  analysis’  (ICA),  een  manier  om  verschillende 

bronsignalen  op  te  sporen  in  complexe  signalen  zoals  EMG.  Om  realistische  ECG‐

contaminatie na te bootsen maar tegelijkertijd over ongecontamineerde referentiesignalen 

te  beschikken,  hebben  we  16  EMG‐signalen  van  perifere  spieren  (in  armen  en  benen) 

gemeten  en  daar  16  aparte  ECG‐signalen,  gemeten  op  conventionele  locaties  voor 

rompspier‐EMG, bij opgeteld. Het opsporen en  identificeren van bronsignalen met behulp 

van ICA hebben we gedaan met en zonder een apart opgenomen ECG‐signaal als onderdeel 

van  de  dataset.  De  bronsignalen  die  substantiële  ECG‐contaminatie  bevatten  werden 

automatisch geïdentificeerd. De resultaten  lieten zien dat bij ECG‐filtering op basis van  ICA 

de  frequentie‐inhoud  van  het  EMG  grotendeels  behouden  bleef.  In  termen  van  EMG‐
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amplitude was het filter op basis van ICA vooral succesvol wanneer een apart ECG‐signaal in 

de  dataset  was  opgenomen.  Onze  testprocedure  bracht  belangrijke  verschillen  tussen 

methoden voor ECG‐filtering aan het licht, die resulteerden in specifieke aanbevelingen om 

de optimale techniek te selecteren. Deze keuze is afhankelijk van de dataset die opgenomen 

is en de uitkomstmaat waarin men is geïnteresseerd. 

In hoofdstuk  7 worden  tenslotte de belangrijkste bevindingen  van de  voorgaande 

hoofdstukken  in  relatie  tot elkaar bediscussieerd. De  resultaten  van deze  studies hebben 

bijgedragen  aan  een  beter  begrip  van  veranderde  motorische  controle  bij 

lagerugpijnpatiënten. Verschillen  in de kwaliteit van  rompcontrole  tussen mensen met en 

zonder  lage rugpijn zijn over het algemeen subtiel. De verminderde kwaliteit van controle 

lijkt gerelateerd aan verminderde weging en/of kwaliteit van proprioceptieve informatie uit 

lumbale spierspoeltjes. Het belang van deze proprioceptieve informatie blijkt te verschillen 

per  taak,  afhankelijk  van  de  beschikbaarheid  van  andere  informatiebronnen. We hebben 

geen indicaties voor verhoogde rompstijfheid door antagonistische co‐activatie gevonden bij 

mensen  met  lage  rugpijn.  Bovendien  was  verhoogde  antagonistische  co‐activatie  niet 

gerelateerd aan  verhoogde precisie  van  rompcontrole. Het  verwijderen  van ECG uit EMG 

signalen  met  behulp  van  ICA  kan  bijdragen  aan  een  betere  interpretatie  van 

rompspieractiviteit  in  toekomstige  studies  naar  de  complexe  relatie  tussen  motorische 

controle en lage rugpijn. 

 


