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Het lopen van alledag vereist dat het lopen aangepast kan worden aan de omgeving. 
Zo zijn stapaanpassingen nodig om op veilige doelposities te stappen, om obstakels 
te ontwijken of om in een menigte te lopen. Deze stapaanpassingen gaan vaak 
minder goed bij ouderen, na een beroerte of na een beenamputatie. Dit uit zich in 
het feit dat valpartijen veelal plaatsvinden tijdens het lopen en dat hier vaak 
omgevingsfactoren bij betrokken zijn. Er is dus duidelijk behoefte aan methoden 
voor het evalueren en verbeteren van het aanpassingsvermogen tijdens het lopen in 
populaties met een verhoogd valrisico. De C-Mill is een geïnstrumenteerde 
loopband speciaal ontwikkeld voor het uitlokken van stapaanpassingen in relatie tot 
omgevingscontext tijdens het lopen. Omgevingscontext, zoals obstakels en 
stapdoelen, kunnen op het oppervlak van de loopband geprojecteerd worden. 
Hierdoor kunnen de taakspecifieke stapaanpassingen die nodig zijn voor veilig 
lopen in het dagelijks leven met behulp van de C-Mill worden nagebootst en 
geoefend. 
 Hoofdstuk 1 beschrijft de rationale en het doel van het onderzoek dat in 
dit proefschrift is beschreven, namelijk het onderzoeken van de bruikbaarheid, 
validiteit en effectiviteit van de C-Mill voor het evalueren en trainen van het 
loopspecifieke aanpassingsvermogen bij mensen met een beenamputatie, mensen 
met een beroerte en ouderen met een recente valgerelateerde heupfractuur. 
 Het doel van de studie beschreven in hoofdstuk 2 was om de validiteit te 
onderzoeken van een protocol voor het objectief evalueren van het 
aanpassingsvermogen tijdens het lopen met behulp van een geïnstrumenteerde 
loopband met geprojecteerde visuele obstakels en stapdoelen (de C-Mill). Twaalf 
personen met een transtibiale amputatie, twaalf met een transfemorale amputatie en 
twaalf gezonde personen (controle groep) namen deel aan deze studie. Deelnemers 
liepen op een zelf gekozen snelheid op de C-Mill terwijl visuele obstakels en 
stapdoelen op de loopband werden geprojecteerd. Het aanpassingsvermogen werd 
geëvalueerd in termen van anticipatoire en reactieve obstakel-ontwijk prestaties 
(met obstakels die respectievelijk 4 stappen en 1 stap van te voren zichtbaar 
werden) en de nauwkeurigheid van het stappen op regelmatige en onregelmatige 
patronen van stapdoelen. Daarnaast werden verschillende klinische testen 
uitgevoerd, waaronder standaard looptesten en zelfgerapporteerde valincidentie en 
valangst. De hoogste scores met betrekking tot het aanpassingsvermogen werden 
gevonden voor de controle groep, gevolgd door de transtibiale amputatie groep en 
tenslotte de transfemorale amputatie groep met de laagste scores. Deze resultaten 
wijzen op een adequate validiteit van het gebruikte evaluatieprotocol in termen van 
groepsdissociatie. Verder was er een matige correlatie tussen de anticipatoire 
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obstakel-ontwijk prestatie en de tijdscores op de standaard looptesten. De reactieve 
obstakel-ontwijk prestatie en de stap nauwkeurigheid waren niet gerelateerd aan de 
tijdscores op de standaard looptesten. Dit suggereert dat de scores met betrekking 
tot stapaanpassingen onder tijdsdruk een uniek, complementair construct van 
loopvaardigheid kwantificeren. Een aanvullend experiment toonde aan dat het 
aanpassingsvermogen tijdens het lopen werd beïnvloed door de loopsnelheid, met 
betere prestaties bij een lagere loopsnelheid. Verschillen in zelfgekozen 
loopsnelheid tussen de groepen verkleinen derhalve de verschillen in 
aanpassingsvermogen tussen groepen. De conclusie van dit hoofdstuk was dat het 
aanpassingsvermogen tijdens het lopen valide kan worden geëvalueerd met behulp 
van een geïnstrumenteerde loopband met een geprojecteerde visuele context. 
Wanneer rekening gehouden wordt met de loopsnelheid, geeft deze evaluatie 
unieke, kwantitatieve informatie over de loopvaardigheid van mensen met een 
beenamputatie. 
 Hoofdstuk 3 beschrijft een project dat gericht is op de implementatie van 
C-Mill training in de klinische praktijk als een voorwaarde voor het uitvoeren van 
trainingstudies gericht op de effectiviteit van C-Mill training. Hoewel de 
mogelijkheden voor therapie met de C-Mill talrijk zijn, werd C-Mill training ten 
tijde van deze studie nog maar zelden gebruikt in de revalidatie praktijk. Dit was 
met name te wijten aan het ontbreken van praktisch toepasbare protocollen voor het 
gebruik van de C-Mill in de behandelpraktijk voor specifieke, goed afgebakende 
doelgroepen. Het C-Mill implementatie project (Cimple) had tot doel de C-Mill te 
implementeren binnen de dagelijkse behandelpraktijk voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel en mensen met een beenprothese in twee Nederlandse 
revalidatiecentra (Reade en Heliomare). Een multidisciplinair projectteam, 
bestaande uit wetenschappers, ingenieurs, softwareontwikkelaars, patiënten en 
klinische professionals, specificeerde relevante revalidant groepen, definieerde in- 
en exclusie criteria en ontwikkelde trainingsprotocollen met betrekking tot de 
vooraf gedefinieerde revalidatiedoelen, welke werden geïmplementeerd gedurende 
een testfase met 55 patiënten. Tenslotte werd een gebruikershandleiding geschreven 
om (toekomstige) gebruikers een leidraad te geven bij het gebruik en de 
implementatie van de C-Mill in de praktijk. Als gevolg van Cimple, voldoet de C-
Mill aan de eisen en wensen van zowel fysiotherapeuten als patiënten. Mede 
hierdoor heeft de C-Mill zijn weg gevonden binnen de dagelijkse revalidatie 
behandelpraktijk in binnen- en buitenland. Cimple heeft bovendien geleid tot 
nieuwe onderzoekssamenwerkingsverbanden, resulterend in de volgende studies 
naar de validiteit en effectiviteit van C-Mill training. 
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 Het concept van C-Mill training werd geëvalueerd in hoofdstuk 4. Zestien 
personen in the chronische fase na een beroerte (leeftijd: 54.8±10.8 jaar) kregen 
tien sessies C-Mill training in een periode van 5-6 weken. Voor en na de 
interventieperiode werden klinische balans- en looptesten uitgevoerd (10 meter 
looptest, timed Up-and-Go test, Berg Balance scale, obstakel subtaak van de Emory 
functional ambulation profile, en de Trunk Impairment Scale) en werd de dagelijkse 
fysieke activiteit van de deelnemers geëvalueerd met behulp van een stappenteller. 
Daarnaast werd tijdens staan het vermogen om stapaanpassingen te maken in 
reactie op een plotseling verplaatsend stapdoel geëvalueerd met een 
geïnstrumenteerde Target-Stepping taak in het laboratorium, opnieuw voor en na de 
interventie. De ervaring van deelnemers met de training werd eveneens 
geëvalueerd. Scores op alle klinische testen verbeterden significant na C-Mill 
training, de Trunk Impairment Scale uitgezonderd. Fysieke activiteit nam toe met 
19.6% en verbeteringen in de Target-Stepping taak waren afhankelijk van de 
specifieke testconditie. Alle deelnemers waardeerden de training. Uit dit hoofdstuk 
werd geconcludeerd dat het concept van C-Mill training in de chronische fase na 
een beroerte veelbelovend is en toekomstig onderzoek in de vorm van een 
gerandomiseerde gecontroleerde trial nodig is om de resultaten te bevestigen. 
 De studie beschreven in hoofdstuk 5 is gericht op het evalueren van de 
aanname dat C-Mill training taakspecifieke oefening van het lopen biedt. De zestien 
personen in de chronische fase na een beroerte die deelnamen aan de studie 
beschreven in hoofdstuk 4 voerden ook een obstakel-ontwijk taak uit met en zonder 
een secundaire cognitieve auditieve Stroop taak. Op deze manier werd hun 
vermogen om stapaanpassingen te maken tijdens het lopen (dat wil zeggen, het 
percentage succesvol ontweken obstakels) geëvalueerd voor en na de tien C-Mill 
trainingssessies, als ook de bijbehorende aandachtskosten van (adaptief) lopen (dat 
wil zeggen, het percentage succesvol beantwoorde Stroop stimuli, gestratificeerd 
voor schreden vòòr, tijdens en na het obstakel ontwijken). Het percentage succesvol 
ontweken obstakels verbeterde significant na C-Mill training van 52.4±16.3% voor 
de interventieperiode naar 77.0±16.4% na de interventieperiode. Deze verbetering 
ging gepaard met een significante stijging in het percentage succesvol beantwoorde 
Stroop stimuli tijdens het obstakel ontwijken zelf. Daarnaast waren de 
waargenomen verbeteringen in de obstakeltaak en de Stroop taak sterk 
gecorreleerd. Deze resultaten geven aan dat het aanpassingsvermogen tijdens het 
lopen en de bijbehorende aandachtskosten succesvol kunnen worden getraind met 
behulp van de C-Mill, wat suggereert dat de onderliggende aanname van 
taakspecifieke oefening tijdens C-Mill training adequaat is. 
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 In de hoofdstukken 6, 7 en 8 wordt een gerandomiseerde gecontroleerde 
trial gepresenteerd, waarin de effecten van C-Mill loopband training, conventionele 
loopband training en gangbare fysiotherapie worden vergeleken voor het verbeteren 
van de loopvaardigheid en het reduceren van valincidentie en valangst in ouderen 
met een recente valgerelateerde heupfractuur. In hoofdstuk 6 wordt het design van 
deze trial beschreven waarin ouderen met een recente valgerelateerde heupfractuur 
werden geworven binnen de klinische revalidatie. Via blok randomisatie kregen ze 
zes weken C-Mill loopband training, conventionele loopband training of gangbare 
fysiotherapie toegewezen. Als primaire uitkomst werden variabelen gerelateerd aan 
loopvaardigheid onderzocht op vier momenten in het revalidatieproces (voor en na 
de interventie en 4 weken en 12 maanden later). Secundaire studie parameters 
waren maten gerelateerd aan valincidentie, valangst en algemene gezondheid. 
Daarnaast werd het aantal gemaakte stappen tijdens trainingen geregistreerd en 
werd de houding van deelnemers ten opzichte van de toegewezen interventie in 
kaart gebracht. 
 In hoofdstuk 7 werd het aantal stappen dat wordt gezet tijdens C-Mill 
loopband training, conventionele loopband training en gangbare fysiotherapie 
geëvalueerd in 70 ouderen met een recente valgerelateerde heupfractuur. Op deze 
manier werd de aanname onderzocht dat de twee loopband interventies gepaard 
gaan met meer oefening van het lopen in vergelijking met gangbare 
fysiotherapiesessies op een vaste ondergrond. Daarnaast werd de houding van 
deelnemers tegenover de drie vormen van training in kaart gebracht, wat relevant is 
gezien het feit dat een positieve houding ten opzichte van de training een 
voorwaarde is voor de effectiviteit ervan. De houding van deelnemers ten opzichte 
van de toegewezen interventie werd na de interventieperiode geëvalueerd met 
behulp van een speciaal ontworpen vragenlijst over ervaren nut, motivatie, plezier, 
uitdaging, genot (beoordeeld van 1 [laag] tot 10 [hoog]) en ervaren ongemak. Het 
aantal stappen dat werd uitgevoerd tijdens C-Mill loopband trainingssessies en 
conventionele loopband trainingssessies werd geregistreerd door de 
geïnstrumenteerde loopband. Het aantal uitgevoerde stappen per gangbare 
fysiotherapiesessie werd handmatig bepaald door twee waarnemers in een extra 
groep van 16 representatieve ouderen (85.1±6.3 jaar). Alle drie de trainingsgroepen 
beoordeelden de ontvangen training positief met mediaan scores van 7.0 of hoger 
voor nut, motivatie, plezier, uitdaging en genot, zonder significante verschillen 
tussen groepen. Deelnemers in de C-Mill loopband groep (803.4 [426.1–1,174.5] 
stappen) en de conventionele loopband groep (847.8 [416.8–1,415.5] stappen) 
zetten significant meer stappen per training sessie dan de extra groep per sessie 
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gangbare fysiotherapie (368.0 [135.0–1,179.5] stappen). Alle drie de vormen van 
training werden dus goed ontvangen door de ouderen met een valgerelateerde 
heupfractuur. Zoals verondersteld leidden C-Mill loopband training en 
conventionele loopband training met hun grotere aantal uitgevoerde stappen tot 
meer oefening van het lopen per trainingssessie dan gangbare fysiotherapie, zonder 
verschil tussen C-Mill loopband en conventionele loopband training. 
 In hoofdstuk 8 worden de resultaten van de gerandomiseerde 
gecontroleerde trial gerapporteerd in termen van loopvaardigheid, valincidentie en 
valangst. Uitkomstmaten met betrekking tot algemene loopvaardigheid, algemene 
gezondheid en valangst verbeterden significant in de tijd. Significante verschillen 
tussen de drie interventiegroepen werden echter alleen gevonden voor de 
Functional Ambulation Category en het dubbeltaak effect op loopsnelheid, welke in 
het voordeel waren van conventionele loopband training en C-Mill loopband 
training, respectievelijk. Over het algemeen resulteerden C-Mill loopband training, 
conventionele loopband training en gangbare fysiotherapie in vergelijkbare effecten 
op de loopvaardigheid, valincidentie en valangst van ouderen die revalideren van 
een valgerelateerde heupfractuur. Additionele post hoc subgroep analyses, 
gestratificeerd voor executieve functie en voor de getolereerde loopafstand vòòr de 
heupfractuur, lieten verschillende interventie effecten zien in het voordeel van C-
Mill loopband training en/of conventionele loopband training. Deze bevindingen 
rechtvaardigen verder onderzoek om de karakteristieken van individuen die het 
meeste baat hebben bij C-Mill en conventionele loopband training eenduidig te 
kunnen identificeren.  
 In hoofdstuk 9 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 
samengevat en bediscussieerd, met als kader het continuüm van translationeel 
onderzoek. Translatie heeft in dit kader betrekking op het proces van het omzetten 
van een wetenschappelijke bevinding naar een praktische toepassing, en uiteindelijk 
naar een verbetering van de volksgezondheid. Het gepresenteerde werk laat zien dat 
C-Mill loopband training zich met succes richt op taakspecifieke aanpassingen 
tijdens het lopen met grote hoeveelheden oefening, wat in lijn is met de 
onderliggende veronderstellingen van C-Mill loopband training. C-Mill loopband 
training blijkt daarnaast bruikbaar in termen van veiligheid en uitvoerbaarheid. De 
C-Mill blijkt dus een bruikbaar en valide middel voor het trainen van het 
aanpassingsvermogen van het lopen. C-Mill loopband training is effectief gebleken 
in het verbeteren van loop- en aanpassinggerelateerde uitkomstmaten bij personen 
in de chronische fase na een beroerte en bij ouderen met een recente valgerelateerde 
heupfractuur. Echter, de verwachte meerwaarde van C-Mill loopband training ten 
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opzichte van andere vormen van therapie werd niet aangetoond, mogelijk doordat 
dit nieuwe construct nog steeds sensitieve en alomvattende uitkomstmaten mist 
voor het evalueren van het loopspecifieke aanpassingsvermogen. Loopvaardigheid 
en het bijbehorende aanpassingsvermogen zijn complexe, veelzijdige constructen, 
die zich moeilijk alomvattend laten evalueren. De inzichten verkregen in dit 
proefschrift geven sturing op weg naar een bewezen klinische toepassing van de C-
Mill en onderstrepen het belang van een complementaire set van uitkomstmaten 
met betrekking tot loopvaardigheid, welke het volledige repertoire van 
vaardigheden die nodig zijn om veilig in het dagelijks leven te kunnen lopen 
adresseren. Twee mogelijke benaderingen met betrekking tot de toekomstige 
klinische toepassing van de C-Mill worden in dit hoofdstuk beschreven: in een 
wetenschappelijk bewezen protocol of als een therapeutisch hulpmiddel tijdens 
losse therapiesessies. Ongeacht de gekozen aanpak moet de klinische effectiviteit 
van de C-Mill (d.w.z. in de klinische praktijk) worden onderzocht om in de 
toekomst te kunnen komen tot een gevestigde therapiestandaard met impact op de 
volksgezondheid. Dit zou idealiter betekenen dat C-Mill evaluatie en training leidt 
tot veilig(er) lopen in het dagelijks leven, meer participatie en minder 
loopgerelateerde valpartijen. 
 
 
 
  


	Van Ooijen-44422-binnenwerk 231
	Van Ooijen-44422-binnenwerk 232
	Van Ooijen-44422-binnenwerk 233
	Van Ooijen-44422-binnenwerk 234
	Van Ooijen-44422-binnenwerk 235
	Van Ooijen-44422-binnenwerk 236
	Van Ooijen-44422-binnenwerk 237
	Van Ooijen-44422-binnenwerk 238



