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SAMENVATTING 



Ongeveer 45% van alle mensen na een beroerte valt tenminste één keer per jaar. Een val kan leiden 

tot tijdelijk letsel zoals een gebroken heup. Ook leidt vallen bij mensen met een beroerte regelmatig 

tot chronische invaliditeit. Het voorkomen van vallen is daarom erg belangrijk en daarmee het 

uiteindelijke doel van dit onderzoek.  

Een eerste stap naar het voorkomen van vallen is het identificeren van mensen met een verhoogd 

valrisico. Valrisico wordt bepaald door het afnemen van een balans test zoals een ‘Berg balance 

scale’ of een ‘Time up and go test’. Hoewel deze testen enige voorspellende waarde hebben, zijn 

uitkomsten van verschillende studies vaak inconsistent en daarmee zeer beperkt bruikbaar in de 

praktijk.  

De meeste vallen gebeuren tijdens het lopen. Mogelijk zijn er verschillen in de kwaliteit van lopen 

tussen mensen die wel en niet vallen. Het bestuderen van ‘hoe’ iemand loopt ofwel de kwaliteit van 

lopen, zou dus informatie kunnen opleveren over het valrisico. Deze hypothese is reeds onderzocht 

bij ouderen zonder beroerte. Het blijkt dat bij ouderen de kwaliteit van lopen voorspellend is voor 

het valrisico. Daarom heb ik in dit proefschrift het lopen bij mensen met een beroerte bestudeerd en 

onderzocht of de manier van lopen gerelateerd is aan valrisico.  

Tot slot heb ik onderzocht of we het lopen van mensen met beroerte en een daarmee gepaard gaand 

verhoogd valrisico hebben kunnen verbeteren door middel van looptrainingen. Een belangrijk 

onderdeel hierbij was het creëren van een verstoring  tijdens het lopen. Hiermee heb ik gepoogd zo 

goed mogelijk het dagelijks leven te simuleren.  

Het meten van loopkarakteristieken 
In dit proefschrift heb ik het lopen bij mensen met een beroerte op drie verschillende manieren 

gemeten. De kwaliteit van lopen wordt in deze dissertatie uitgedrukt in loopkarakteristieken. Bij elke 

methode heb ik bestudeerd in welke mate loopkarakteristieken voorspellend zijn voor het valrisico 

bij mensen met een beroerte.  

Allereerst heb ik het lopen in een gestandaardiseerde, laboratoriumomgeving gemeten. Het voordeel 

van deze methode is dat alle factoren die het lopen kunnen beïnvloeden, zijn beperkt tot een 

minimum. Ten tweede heb ik het lopen van de deelnemers met behulp van een beweegmonitor 

bestudeerd in het dagelijks leven. Een sterk argument om deze methode te gebruiken is dat ik het 

lopen kan bestuderen op dezelfde locatie als waar de daadwerkelijke valincidenten plaatsvinden. Ten 

derde heb ik in dit proefschrift het lopen gemeten terwijl het lopen werd verstoord. Aangezien veel 

mensen met beroerte aangeven te zijn gevallen doordat ze struikelden of weggleden, lijkt het 



bestuderen van de reacties op een loopverstoring mogelijk informatie te kunnen opleveren over het 

valrisico. Immers, de adequaatheid van de reactie op een loopverstoring zal bepalend zijn of iemand 

daadwerkelijk valt of niet.    

Loopkarakteristieken in het laboratorium. 
Een belangrijke vraag is of loopkarakteristieken bij mensen met een beroerte beter het valrisico 

voorspellen dan de huidige conventionele testen. In hoofdstuk 4 hebben we onder andere 

loopkarakteristieken bepaald in een gestandaardiseerde laboratoriumomgeving. Ook hebben we een 

zestal veelgebruikte klinische testen bij dezelfde groep mensen afgenomen.  Het onderzoek laat zien 

dat bepaalde loopkarakteristieken zoals loopsnelheid, variabiliteit van lopen, loopsymmetrie en de 

divergentie van het lopen voorspellend zijn voor vallen. Daarnaast blijkt uit hoofdstuk 4 dat deze 

loopkarakteristieken betere voorspellers zijn in vergelijking met de klinische testen. 

Loopkarakteristieken lijken dus een meerwaarde te hebben ten op zichtte van de huidige standaard 

testen. 

Loopkarakteristieken in het dagelijks leven. 
Het meten van loopkarakteristieken in het dagelijks leven heeft enkele methodologische uitdagingen. 

Een van deze uitdagingen is dat voorafgaand aan het bepalen van hoe iemand loopt in het dagelijks 

leven, het noodzakelijk is te bepalen wanneer iemand loopt. Vervolgens kunnen de als lopen 

geïdentificeerde stukken worden geanalyseerd om de loopkarakteristieken in het dagelijks leven te 

bepalen. In Hoofdstuk 2 heb ik daarom bepaald of we het lopen op een valide manier kunnen 

kwantificeren ten op zichtte van een gouden standaard, namelijk video-observatie. Ook heb ik 

bekeken of de bevindingen reproduceerbaar zijn door de test twee weken later te herhalen. De 

resultaten zijn valide en reproduceerbaar en daarmee bruikbaar voor het identificeren van 

loopactiviteit in het dagelijks leven. In hoofdstuk 3 en 4 zijn loopkarakteristieken in het dagelijks 

leven bepaald. In hoofdstuk 3 heb ik bepaald of de associatie tussen loopkarakteristieken en vallen 

anders is bij mensen met een beroerte dan bij mensen zonder beroerte. Uit de resultaten blijkt dat 

loopkarakteristieken gemeten in het dagelijks leven anders zijn geassocieerd met vallen dan bij 

mensen zonder een beroerte. Vervolgens heb ik in hoofdstuk 4 bepaald hoe accuraat 

loopkarakteristieken in het dagelijks leven valrisico voorspellen bij mensen met een beroerte.  Uit de 

resultaten blijkt dat loopkarakteristieken in het dagelijks leven valrisico kunnen voorspellen en dat 

deze voorspellingen beter zijn dan de huidige klinische testen. Verder blijkt uit hoofdstuk 4 dat de 

voorspelling van valrisico op basis van loopkarakteristieken in het dagelijks leven even accuraat is als 

die op basis van de loopkarakteristieken gemeten in een laboratorium.   



Het verstoren van lopen. 
Een regelmatig gerapporteerde oorzaak van vallen is struikelen en uitglijden. Het bestuderen van de 

adequaatheid van reactie op een loopverstoring zou daarom kunnen bijdragen aan het identificeren 

van mensen met een verhoogd valrisico. Immers, mensen die adequater reageren op een 

loopverstoring zullen na een verstoring minder vaak vallen. Daarom heb ik in hoofdstuk 5 en 6  

bestudeerd of de loopaanpassingen door een verstoring afwijken bij mensen met een beroerte en 

verhoogd valrisico, ten opzichte van mensen met beroerte en een laag valrisico. In hoofdstuk 5 heb ik 

zes verschillende, onverwachte loopverstoringen bestudeerd. Alle zes de verstoringen leidden tot 

een verandering van het looppatroon ten opzichte van onverstoord lopen. Echter, er werden geen 

verschillen gevonden in de loopaanpassingen nadat het lopen was verstoord tussen de twee 

groepen. In hoofdstuk 6 heb ik bestudeerd hoe dezelfde deelnemers als die uit hoofdstuk 5 het lopen 

aanpassen wanneer zij een verwachte verstoring tijdens het lopen ondergaan. Voorbeelden van 

verwachte loopverstoringen in het dagelijks leven zijn: het opstappen van een stoeprand en het 

overstappen van een drempel. Uit de resultaten blijkt dat er geen verschillen zijn in 

loopaanpassingen bij mensen met een beroerte tussen hoog en laag valrisico. Ook is in hoofdstuk 6 

bestudeerd of de loopaanpassingen reproduceerbaar zijn voor evaluatieve doeleinden tijdens 

training. Uit de resultaten blijkt dat de loopaanpassingen meer reproduceerbaar worden naarmate 

de verwachte verstoringen moeilijker  worden, door het vergroten van de obstakels.     

Verbeteren van loopkarakteristieken 
Nu we beter kunnen identificeren wie een verhoogd valrisico heeft, is de volgende vraag of we het 

valrisico in deze groep kunnen verlagen? Daarom heb ik in hoofdstuk 7 bestudeerd of een specifieke 

looptraining het valrisico kan verlagen bij mensen met een beroerte. Tien mensen met een beroerte 

hebben deelgenomen. De deelnemers waren in de 6 maanden voorafgaand aan de start van de 

interventie tenminste één keer gevallen.  

De looptraining bestond uit een tiental trainingssessies en werd uitgevoerd in een periode van vijf 

weken. Naast de reguliere looptraining werd het lopen ook verstoord door middel van verwachte en 

onverwachte verstoringen. De intensiteit en frequentie van deze verstoringen werden in de loop van 

de trainingsperiode verhoogd. Tevens werd de training uitdagender doordat de deelnemers 

eveneens een visuele taak kregen in combinatie met de verstoringen. Voorafgaand en na afloop van 

de trainingssessies werd het lopen geëvalueerd aan de hand van de met vallen geassocieerde 

loopkarakteristieken. De resultaten laten zien dat de loopkarakteristieken gemeten in de 

laboratoriumomgeving aanzienlijk verbeterden en dat het voorspelde valrisico verminderde. Het 

lopen werd ook geëvalueerd met de loopkarakteristieken uit het dagelijks leven. Hieruit bleek dat de 



loopkarakteristieken in het dagelijks leven niet verbeterden en het voorspelde valrisico dus ook niet. 

Wel gingen de deelnemers meer lopen.   

Conclusie 
De resultaten van dit onderzoek geven aan dat het meten van loopkarakteristieken zowel in een 

laboratoriumomgeving als in het dagelijks leven meer accuraat is in het voorspellen van valrisico dan 

conventionele klinische testen. Het voorspellen van valrisico aan de hand van loopkarakteristieken 

tijdens loopverstoringen heeft niet geleid tot het voorspellen van vallen. Mogelijk kunnen andere 

type verstoringen en of andere verstoringsmaten wel leiden tot accurate voorspellingen van valrisico. 

Wel blijkt uit dit onderzoek dat looptraining gecombineerd met verstoringen tijdens het lopen kan 

leiden tot een verlaging van het voorspelde valrisico, hoewel het valrisico niet veranderde op basis 

van loopkarakteristieken uit het dagelijks leven. 

Dit onderzoek kan het startpunt zijn voor het beter inschatten van valrisico bij mensen met een 

beroerte. Op basis van deze voorspelling kunnen maatregelen getroffen worden om een 

daadwerkelijke val te voorkomen. Een mogelijke maatregel zou de looptraining zoals omschreven in 

hoofdstuk 7 kunnen zijn, hoewel niet bekend is of dit daadwerkelijk leidt tot minder vallen.      

 


