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Samenvatting 
 

In het kader van dit proefschrift heb ik onderzoek gedaan naar de effecten van 

aanvullende (Engels: augmented) visuele feedback (VF) op de regulatie van de 

houding tijdens het rechtop staan. Daarnaast heb ik de toegevoegde waarde van VF 

onderzocht voor een balanstrainingsprogramma voor patiënten met de ziekte van 

Parkinson.  

Onder feedback wordt hier al die informatie verstaan die het individu informeert 

over zijn of haar functioneren in de fysieke omgeving. Sensorische feedback wordt 

gegenereerd door receptoren die fysieke stimuli omzetten in signalen die door 

zenuwen naar het centrale zenuwstelsel worden geleid en daar worden verwerkt. 

Bewegingen zullen vrijwel altijd gepaard gaan met veranderingen in de sensorische 

informatie. De terugkoppeling van deze informatie is een essentiële component in de 

bewegingscoördinatie. Immers, alleen met behulp van sensorische informatie kan 

beoordeeld worden of het doel van de beweging is bereikt. Voor de 

houdingsregulatie is met name informatie over de houding en beweging van de 

verschillende lichaamsdelen (proprioceptie), informatie uit het evenwichtsorgaan 

(vestibulaire systeem), informatie over druk in de voetzolen (afkomstig van 

mechanoreceptoren) en visuele informatie van belang. Met aanvullende feedback 

wordt feedback bedoeld die de hierboven beschreven sensorische stimuli aanvult 

met andersoortige informatie. In dit proefschrift gaat het daarbij specifiek om de 

informatie van een platform dat de krachten meet van een daarop staande 

proefpersoon. Omdat deze informatie via een beeldscherm aan de proefpersoon 

wordt teruggekoppeld, noem ik deze informatie hier aanvullende visuele informatie. 

In zekere zin kan men echter ook een simpele wandspiegel al zien als bron van 

aanvullende visuele informatie over de houding; dat spiegels worden ingezet bij 

ballettraining en bepaalde vormen van bewegingstherapie is dan ook niet 

verrassend. 

De ziekte van Parkinson is een progressieve, neurodegeneratieve ziekte, die 

gekenmerkt wordt door bradykinesie (trager worden van bewegingen), stijfheid van 

de spieren (rigiditeit), trillen van handen, benen, kin of tong (tremor), en 

houdingsinstabiliteit, het kenmerk waar dit proefschrift zich op richt. Voor 
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Nederland wordt het totale aantal patiënten met deze ziekte geschat op 50.000 à 

90.000. Het is van groot belang om de motorische vaardigheden in deze groep 

mensen zo lang en zo goed mogelijk te bewaren omdat dit van directe invloed is op 

hun mobiliteit en daarmee op hun kwaliteit van leven. 

Om de effecten van VF te onderzoeken heb ik eerst gekeken naar de prestatie op 

een houdingstaak onder condities met congruente of incongruente VF. Bij 

congruente VF komt de VF overeen met andere sensorische informatie: dit betekent 

dan ook dat deze feedback een betrouwbare weergave is van (de consequenties van) 

de uitgevoerde bewegingen en daarmee sensorische feedback aanvult. Met andere 

woorden, congruente VF geeft bruikbare informatie over de prestatie op de taak. Bij 

incongruente feedback is de VF zo aangepast dat deze ‘in conflict is’ met de overige 

sensorische informatie. In dit geval vormt VF dus geen betrouwbare weergave van 

de uitgevoerde bewegingen. Mijn uitgangshypothese hierbij was dat congruente VF 

een positief effect op de houdingsregulatie zou hebben, terwijl incongruente VF een 

negatief effect zou hebben. 

In Hoofdstuk 2 onderzocht ik hoe gezonde proefpersonen een statische 

houdingstaak uitvoerden met ofwel congruente, ofwel incongruente VF. De VF was 

hier geïmplementeerd als een visuele representatie van het zogenaamde 

aangrijpingspunt van de resultante van alle krachten die een proefpersoon uitoefent 

op het krachtenplatform (Engels: center-of-pressure, afgekort: COP). Congruente VF 

werd gecreëerd door deze tijdsgetrouw (real-time) aan de proefpersoon terug te 

koppelen. Incongruente VF werd gecreëerd door de VF vertraagd in de tijd terug te 

koppelen naar de proefpersoon. Door deze vertraging in grootte aan te passen kan 

de ‘mate van incongruentie’ tot op de milliseconde nauwkeurig worden aangepast. 

Zoals verwacht verbeterde de prestatie op de houdingstaak als tijdsgetrouwe, 

congruente VF werd aangeboden en verslechterde de prestatie bij vertraagde, 

incongruente VF. Een frequentieanalyse van het COP-signaal liet zien dat 

laagfrequente componenten toenamen als de vertraging groter werd. Snellere 

componenten van het COP-signaal vertoonden daarentegen een minimum in 

amplitude bij een vertraging van ongeveer een halve seconde. De langzamere 

componenten van het COP-signaal zijn daarmee vermoedelijk gerelateerd aan het 

zwaaipatroon van de lichaamsmassa, terwijl de snellere componenten de snelle 

veranderingen van draaimoment rondom (met name) het enkelgewricht weergeven. 

Samenvattend liet deze studie zien dat VF deze twee componenten van de 

houdingscontrole in verschillende mate beïnvloedt. 
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In Hoofdstuk 3 gebruikte ik een vergelijkbare studieopzet om de 

houdingsregulatie te vergelijken tussen een groep mensen met de ziekte van 

Parkinson en een groep controle-proefpersonen van dezelfde leeftijd. Mijn 

hypothese in deze studie was dat de patiëntengroep relatief meer hinder zou 

ondervinden van incongruente VF dan de controlegroep. Andere studies hadden 

namelijk al laten zien dat mensen met de ziekte van Parkinson meer dan gezonde 

personen afhankelijk zijn van visuele informatie. Als deze informatie dan 

onbetrouwbaar wordt gemaakt, kan dat dus ook een grotere invloed hebben op de 

bewegingscoördinatie. De taak was in dit geval geen statische houdingstaak, maar 

een dynamische taak waarin het gewicht van het ene op het andere been 

overgebracht moest worden. De resultaten lieten zien dat mensen met de ziekte van 

Parkinson over het algemeen slechter presteerden, maar ook dat ze wel in staat 

waren VF te gebruiken om hun prestatie te verbeteren. De meest interessante 

uitkomst was echter dat de deelnemers uit de patiëntengroep met incongruente VF 

in het algemeen minder goed in staat waren om de VF te negeren en daarmee hun 

prestatie te verbeteren, terwijl gezonde proefpersonen dit in het algemeen wel 

konden. Hiermee ondersteunt deze studie het idee dat er bij de ziekte van Parkinson 

sprake is van een verhoogde afhankelijkheid van visuele informatie.  

In Hoofdstuk 4 heb ik onderzocht in hoeverre de gevonden verschillen uit 

Hoofdstuk 3 verklaard konden worden door verschillen in corticale hersenactiviteit. 

Dit heb ik gedaan met behulp van een frequentie-analyse van het EEG tijdens 

diezelfde dynamische houdingstaak. Bewegingsgerelateerde hersenactiviteit was 

voornamelijk zichtbaar in alfa- en bètagolven (respectievelijk 8-14 Hz en 15-30 Hz). 

Hoewel de twee groepen niet verschilden in de corticale hersenactiviteit bij 

congruente VF, was dat wel het geval voor incongruente VF. De patiëntengroep 

vertoonde significant meer bèta-modulatie dan gezonde controles in de primaire 

motorische schors, en significant meer alfa-modulatie in de primaire visuele schors. 

De resultaten vormen daarmee een waardevolle aanvulling op de uitkomsten op 

gedragsniveau uit Hoofdstuk 3 en ondersteunen het idee dat patiënten met de ziekte 

van Parkinson meer moeite hebben met incongruente VF om te gaan. 

In Hoofdstuk 5 en 6 onderzocht ik de effectiviteit van VF bij de balanstraining van 

patiënten met de ziekte van Parkinson. Balanstraining is een belangrijk onderdeel 

van de fysiotherapeutische behandeling bij deze aandoening, maar de effectiviteit 

van dergelijke balanstraining is volgens de meest recente inzichten niet heel groot. 

In Hoofdstuk 5 presenteer ik de rationale en onderzoeksopzet voor een 
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gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (een zogeheten randomized clinical 

trial, afgekort: RCT) waarin de haalbaarheid en effectiviteit van balanstraining met 

VF bij de ziekte van Parkinson wordt onderzocht. Op basis van eerder onderzoek was 

de verwachting dat extern-gestuurde bewegingen effectiever kunnen zijn dan 

intern-gegeneerde bewegingen bij het motorisch leren in deze patiëntengroep. 

Daarnaast kan aanvullende VF geïmplementeerd worden in de vorm van een 

computerspel en daarmee een aantrekkelijk alternatief bieden voor conventionele 

balansoefeningen. In samenwerking met een hierin gespecialiseerd bedrijf werden 

hiertoe zogenoemde ‘balansapplicaties’ ontwikkeld, die de uitstraling van een 

computerspel hebben, inclusief competitieve aspecten en de mogelijkheid tot het 

manipuleren van de moeilijkheidsgraad. Deelnemers aan de studie trainden vijf 

weken lang tweemaal in de week. De experimentele groep trainde met behulp van 

VF en de controlegroep met behulp van standaardbalansoefeningen.  

De resultaten van de pilot RCT worden beschreven in Hoofdstuk 6. De training 

vond plaats zonder ongewenste voorvallen en bleek in zijn algemeenheid goed 

uitvoerbaar in groepsverband. De uitkomsten op balansscores leken vrijwel allemaal 

in het voordeel van de training met VF uit te vallen, maar de groepsverschillen bleken 

in geen enkel geval significant te verschillen. Kortom, trainen met VF bleek niet 

superieur aan conventionele balanstraining. Andere belangrijke bevindingen van 

deze studie waren echter ook dat er nog aanzienlijke ruimte is om de 

trainingsintensiteit en -omvang te verhogen, en dat de heterogeniteit van de 

geïncludeerde groep deelnemers dusdanig fors was dat de studie aan statistische 

power inboette. Oftewel, de effecten die in onze studie niet significant waren, komen 

mogelijk wél als significant naar voren na uitbreiding van het studieprotocol. 

Samenvattend laat dit proefschrift zien dat VF kan helpen de houdingsregulatie 

te verbeteren zolang deze betrouwbaar (congruent) is. Gezonde proefpersonen 

kunnen zich aan een bepaalde mate van incongruente VF aanpassen, maar voor 

mensen met Parkinson is dit in het algemeen lastiger. Een trainingsprogramma op 

basis van VF lijkt vooralsnog niet effectiever dan reguliere balanstraining, waarbij 

moet worden opgemerkt dat de pilot RCT in dit proefschrift gezien moet worden als 

een verkennend onderzoek dat belangrijke handvatten geeft voor toekomstig 

onderzoek op dit gebied.  


