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Samenvatting (Summary in Dutch)

Reactief spontaan neurobiologisch 
herstel na een herseninfarct? 

Prognose & interventie
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Beroerte, of Cerebro Vasculair Accident (CVA), is wereldwijd één van de belangrijkste 
oorzaken voor langdurige (chronische) invaliditeit. Het merendeel van de beroertes (80%) 
wordt veroorzaakt door ischemie, waarbij de bloedtoevoer naar de hersenen wordt geblok-
keerd door een bloedprop of vernauwd bloedvat. Als gevolg van het herseninfarct kunnen 
meerdere klinische symptomen tot uiting komen, waaronder cognitieve en motorische 
stoornissen. Een halfzijdige verlamming of zwakte (hemiparese) van de armen en benen 
komt in ongeveer 80% van de patiënten met een herseninfarct voor. Het merendeel van de 
patiënten blijft ook op lange termijn beperkt in het uitvoeren van alledaagse activiteiten. 

Naar schatting wordt 80 tot 90% van de gemeten verbetering in het spontane neurobiologisch 
beloop, waaronder het motorisch herstel van de verlamde arm en het verlamde been, in 
de eerste zes maanden bepaald. Bovendien laat eerder onderzoek met herhaalde metingen 
in de tijd zien dat verreweg de meeste verbetering in motorische en cognitieve functies in 
de eerste drie maanden na het herseninfarct plaatsvindt. Deze periode van de eerste drie 
maanden na een beroerte wordt gezien als een belangrijk tijdvenster voor verhoogde mate 
van hersenplasticiteit. Er is op dit moment nog onvoldoende kennis over de achterliggende 
mechanismen die de mate van spontaan neurobiologisch herstel bepalen, zodat dit al in een 
vroege fase na een herseninfarct accuraat kan worden voorspeld. Evenmin is bekend of het 
spontane neurobiologisch herstel beïnvloed kan worden door intensieve neurorevalidatie 
in een vroege fase na een beroerte. Kennis over voorspellers voor het klinisch neurologisch 
beloop en de achterliggende mechanismen die het spontaan neurobiologisch herstel bepalen, 
zijn uiterst belangrijk voor klinische besluitvorming, bijvoorbeeld het kiezen van de meest 
geschikte therapie, en het juist informeren van patiënten en familieleden.

De belangrijkste doelen van dit proefschrift waren daarom: het meer inzicht krijgen in 
voorspellingsregels voor neurologische uitkomst na een herseninfarct en het onderzoeken 
of het mogelijk is om spontaan neurobiologisch herstel in de eerste zes maanden na een 
herseninfarct te beïnvloeden met vroegtijdige interventies gericht op het motorisch herstel 
van de aangedane arm.

In hoofdstuk 2 werd in een groep van 100 patiënten met ernstig motorisch functieverlies 
in de eerste week na het herseninfarct, het tijdvenster onderzocht waarin patiënten weer in 
staat waren om de vingers van de paretische arm willekeurig te kunnen strekken. Hiervoor 
werd willekeurige vingerextensie met behulp van de Fugl-Meyer Assessment (FMA) 
herhaald in de tijd. Uiteindelijk herstel van arm-handvaardigheid werd op zes maanden na 
het herseninfarct gemeten met de Action Research Arm Test (ARAT).
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Op zes maanden na het herseninfarct hadden 45 van de 100 patiënten weer enige arm-
handvaardigheid teruggekregen (d.w.z. ARAT-score van 10 punten of meer). Survivalanalyse, 
uitgevoerd op herhaalde metingen van vingerextensie, liet zien dat de willekeurige 
vingerextensie gemiddeld genomen na vier weken weer teruggekeerd was in deze subgroep (N 
= 45). Het 75ste percentiel lag echter op acht weken, terwijl met uitzondering van vier patiënten 
alle 45 patiënten binnen 12 weken terugkeer hadden van willekeurige vingerextensie. De 
resultaten van de multivariabele logistische regressieanalyse lieten eveneens zien dat de kans 
op enige arm-handvaardigheid op 6 maanden na het herseninfarct 94% was wanneer patiënten 
in de eerste week na het herseninfarct (1) matig tot goede motorische beenfunctie hadden, 
(2) geen last hadden van een Visuo-Spatieel Neglect (VSN; verwaarlozing van het linker 
blikveld) en (3) matig tot goede somatosensorische functie van de arm hadden. Terugkeer van 
willekeurige vingerextensie werd waarschijnlijk veroorzaakt door mechanismen van spontaan 
neurobiologisch herstel, gezien er nog geen wetenschappelijk bewijs is dat oefentherapieën 
de terugkeer van willekeurige vingerextensie kunnen bevorderen. De aanbeveling was om 
patiënten met een herseninfarct in de eerste 12 weken regelmatig (liefst wekelijks) op terugkeer 
van willekeurige vingerextensie te monitoren. Gezien het feit dat vingerextensie een bepalende 
functie is voor het uiteindelijke herstel van arm-handvaardigheid na zes maanden, werd 
gezocht naar interventies die terugkeer van willekeurige vingerextensie in de eerste weken 
na een herseninfarct kunnen bevorderen (zie hoofdstuk 6).

De voorspelbaarheid van neurobiologisch herstel werd verder onderzocht in hoofdstuk 
3. In dit hoofdstuk werd de generaliseerbaarheid van de ‘maximaal proportioneel herstel’ 
voorspellingsregel onderzocht in een onafhankelijke populatie van 211 patiënten met 
motorisch functieverlies van de arm als gevolg van een eerste herseninfarct. Het herstel van 
de aangedane arm werd voorspeld met behulp van de in 2008 door Prabhakaran en collega’s 
ontwikkelde voorspellingsregel. Hierin werd gesteld dat het neurologisch herstel op zes 
maanden na het herseninfarct gelijk zou zijn aan 70% van de maximaal mogelijke vooruitgang 
van de patiënt. Hierbij werd deze maximaal mogelijke vooruitgang vastgesteld binnen 72 
uur na het herseninfarct. De maximaal mogelijke vooruitgang werd daarbij gebaseerd op 
het initiële motorisch functieverlies van de arm en de maximaal haalbare score gemeten met 
de FMA-UE. Anders geformuleerd, ΔFMA-UEvoorspeld = 0.7 · (FMA-UEmax - FMA-UEinitieel), 
waarbij de maximale FMA-UE-score gelijk was aan 66 punten.

Hiërarchische clusteranalyse, uitgevoerd op de geobserveerde versus de voorspelde veran-
dering in armfunctie, liet twee subgroepen zien: enerzijds een grote groep patiënten (N = 
146, 69%) waar de geobserveerde en voorspelde verandering met elkaar overeenkwamen (de 
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zogeheten ‘fitters’), anderzijds een kleinere groep patiënten (N = 65, 31%) waarbij de geob-
serveerde verandering ver onder de voorspelde verandering bleef (zogeheten ‘niet-fitters’). 
Bij de groep fitters was het herstel van de armfunctie ~78% van de maximaal haalbare score. 
De patiënten die hier ver onder bleven en niet aan de voorspellingsregel voor maximaal 
proportioneel herstel voldeden (‘niet-fitters’), bleken allemaal een initiële FMA-UE-score 
van 17 punten of lager te hebben in de eerste 72 uur. Daarmee hadden zij bij aanvang een 
relatief meer ernstige beroerte met uitgebreider functieverlies van verschillende neurologi-
sche modaliteiten, te weten, verlamming van de arm, het been en het gezicht.

In hoofdstuk 4 werd de generaliseerbaarheid van de ‘maximaal proportioneel herstel’ 
voorspellingsregel op het herstel van motorische beenfunctie onderzocht bij dezelfde groep 
patiënten. De klinische drempel voor initiële beenfunctie werd hierbij gemeten met de FMA 
voor de motorische functie van het been (FMA-LE). Daarnaast werden de kenmerken van 
patiënten onderzocht om onderscheid te maken tussen ‘fitters’ en ‘niet-fitters’. Het geobser-
veerde motorische herstel werd gedefinieerd als de verandering in de FMA-LE-score tussen 
de eerste meting binnen 72 uur en de tweede meting op zes maanden na het herseninfarct. 
De maximaal mogelijke vooruitgang werd gedefinieerd als de maximale FMA-LE (maximale 
score van 34 punten) minus de initiële FMA-LE-score.

Hiërarchische clusteranalyse liet zien dat 175 patiënten (87%) nagenoeg exact de voor-
spellingsregel volgden. De fitters hadden binnen 72 uur in vergelijking met de niet-fitters 
minder neurologische stoornissen en minder motorisch functieverlies. Alle patiënten die 
binnen 72 uur een FMA-LE-score van 14 punten of hoger hadden werden geclassificeerd 
als fitters. Echter, onder deze drempel werd alsnog 65% van de patiënten geclassificeerd als 
fitters. Voor de fitters was de gemiddelde verbetering 64% (95% betrouwbaarheidsinterval 
= 59‒96%) van de voorspelde maximaal mogelijke vooruitgang. Opvallend was dat de groep 
niet-fitters volgens het maximale proportionele herstel van het been (FMA-LE), dezelfde 
patiënten waren die ook bij de arm (FMA-UE) niet herstelden volgens de voorspellingsregel. 
Deze resultaten bevestigen de generaliseerbaarheid van de voorspellingsregel naar motorisch 
herstel van het been. Om inzicht te krijgen in mogelijke overeenkomstige onderliggende 
mechanismen van spontaan neurobiologisch herstel was een belangrijke volgende stap om 
deze voorspellingsregel te onderzoeken voor andere neurologische modaliteiten.

In hoofdstuk 5 werd daarom in een onafhankelijk cohort de ‘maximaal proportioneel herstel’ 
voorspellingsregel toegepast op het herstel van VSN. Patiënten werden in het onderzoek 
opgenomen wanneer zij VSN hadden als gevolg van een eerste herseninfarct in de rechter 
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hersenhelft. De visuele stimuli werden aangeboden in de vorm van de letters ‘O’, welke op 
een papier (A4) tussen andere letters ‘verstopt’ stonden. De taak was om alle 40 O’s (20 links 
en 20 rechts) weg te strepen (Letter Cancellation Test, LCT). Het geobserveerde herstel werd 
gedefinieerd als de verandering in de LCT-score in het contralesionale (linker) blikveld 
tussen de eerste meting, gemiddeld acht dagen na het herseninfarct, en de tweede meting 
na zes maanden. In overeenstemming met de regel voor maximaal proportioneel herstel 
werd het maximaal mogelijke herstel van een patiënt bepaald door de initiële LCT-score 
af te trekken van de maximaal mogelijke LCT-score (d.w.z. LCTmax - LCTinitieel), waarbij de 
maximale LCT score gelijk was aan 20.

Hiërarchische clusteranalyse toonde twee groepen: N1 = 80 en N2 = 10, respectievelijk fitters 
en niet-fitters. De niet-fitters hadden allen 15 of meer missende O’s bij de eerste meting. In 
de subgroep van patiënten met 15 of meer missende O’s (N = 45) hadden de niet-fitters (N 
= 10) significant lagere LCT-scores in het ipsilesionale (rechter) blikveld (d.w.z. schijnbaar 
bilateraal VSN) en waren zij gemiddeld 11 jaar ouder dan de fitters (N = 35). Bovendien 
vertoonden alle niet-fitters ook geen proportioneel herstel van de arm (gemeten met de FMA-
UE) wat suggereert dat er gemeenschappelijke neurobiologische mechanismen betrokken 
zijn bij het herstel, ongeacht de betrokken neurologische modaliteiten.

De resultaten in hoofdstukken 3 tot en met 5 lieten zien dat patiënten met matig neurologisch 
functieverlies herstel laten zien dat in verhouding is met het initiële functieverlies. Het is 
echter nog onduidelijk waarom 10 tot 30% van de patiënten, onafhankelijk van de ernst 
en het type neurologisch functieverlies, geen proportioneel herstel laat zien. Toekomstige 
studies zouden dan ook de onderliggende mechanismen van spontaan neurobiologisch 
herstel verder moeten onderzoeken om prospectief onderscheid te kunnen maken tussen 
fitters en niet-fitters.

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van het EXPLICIT-stroke onderzoek, dat een acroniem 
is voor ‘Explaining plasticity after stroke’. Hiervoor werden 159 patiënten met een eerste 
herseninfarct binnen de eerste twee weken na hun beroerte geïncludeerd. Na de eerste 
meting werden patiënten eerst gestratificeerd naar ernst van de motorische beperking van 
de arm (d.w.z. het vermogen om willekeurig de duim en/of twee of meer vingers van de 
aangedane hand te strekken). Vervolgens werden patiënten via een randomisatieprocedure 
binnen elke stratum geloot. Patiënten met willekeurige vingerextensie (N = 58) werden op 
basis van toegewezen aan een groep die een gemodificeerde vorm van Constraint-Induced 
Movement Therapy (mCIMT) kreeg, dan wel een groep die de reguliere behandeling 
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kreeg volgens de Nederlandse KNGF-behandelrichtlijnen beroerte. Patiënten zonder 
willekeurige vingerextensie (N = 101) in de eerste twee weken kregen of een behandeling 
met ElektroMyoGrafie-gestuurde NeuroMusculaire Stimulatie (EMG-NMS) of de reguliere 
behandeling. De interventies startten binnen twee weken na het herseninfarct en duurden 
in totaal drie weken. Metingen vonden wekelijks plaats tot vijf weken na het herseninfarct 
en op twee, drie en zes maanden.

De resultaten lieten zien dat mCIMT een positief effect had op het herstel van de arm-
handvaardigheid (gemeten met de ARAT) tot en met drie maanden na het herseninfarct. 
Echter, dit effect hield niet stand tot de laatste meting op zes maanden. Daarnaast had 
mCIMT een tijdelijk positief effect op de door de patiënt gerapporteerde handfunctie, 
gemeten met de Stroke Impact Scale. De resultaten lieten geen effect van mCIMT zien op het 
herstel van motorische beperkingen (d.w.z. spontaan neurobiologisch herstel) gemeten met 
de FMA-UE test. Deze resultaten duiden erop dat de verbetering in arm-handvaardigheid 
het gevolg is van het op een andere, meer optimale, manier gebruik leren maken van de 
nog intacte neurologische functies (d.w.z. hand of arm) en het geleidelijk leren omgaan 
met het bestaande functieverlies. Met andere woorden, er is nog geen bewijs dat mCIMT 
daadwerkelijk invloed heeft op terugkeer van gestoorde neurologische functies zelf (d.w.z. 
daadwerkelijk neurologisch herstel), ook wel ‘restitutie’ van functies genoemd. Toch is 
mCIMT op dit moment de meest effectieve therapie voor patiënten met een mild tot matig 
motorisch functieverlies van de arm en zou daarom in de klinische praktijk geïntegreerd 
moeten worden.

Drie weken EMG-NMS-therapie had geen effect op het herstel van willekeurige vinger-
extensie, arm-handvaardigheid en andere secundaire uitkomstmaten. Hiermee is op dit 
moment geen effectieve therapie beschikbaar voor de groep patiënten zonder willekeurige 
vingerextensie direct na het herseninfarct. Deze patiënten zouden daarom, zoals aanbevolen 
in hoofdstuk 2 van dit proefschrift, in ieder geval in de eerste 12 weken na het herseninfarct 
wekelijks gemonitord moeten worden. Indien willekeurige vingerextensie terugkeert in de 
subacute fase (d.w.z. tot drie maanden na het herseninfarct) zou mCIMT alsnog toegepast 
kunnen worden.

EXPLICIT-stroke was één van de eerste gerandomiseerde studies waarbij met herhaalde 
metingen in de tijd, klinisch relevante, differentiële effecten werden gevonden in termen van 
arm-handvaardigheid. De vraag deed zich vervolgens voor of herhaalde metingen in de tijd, 
op vaste momenten na de beroerte, en het stratificeren op belangrijke prognostische varia-
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belen, ook belangrijke factoren zouden zijn voor toekomstige studies naar de meerwaarde 
van interventies voor arm-handvaardigheid. Het doel van hoofdstuk 7 was daarom om uit te 
zoeken wat de invloed was van de timing van randomisatie en prognostische stratificatie op 
de vereiste groepsgrootte van een onderzoekspopulatie om significante en klinisch relevante 
interventie-effecten op de arm-handfunctie (FMA) en arm-handvaardigheid (ARAT) te 
kunnen vinden op zes maanden na het herseninfarct. Om de variatie in de inclusieperiode 
na te bootsen werden patiënten (N = 159) willekeurig geselecteerd in vijf verschillende 
tijdvensters. Prognostische stratificatie werd gebaseerd op de aan- of afwezigheid van 
willekeurige vingerextensie. 

De resultaten lieten zien dat het verlengen van het tijdvenster tussen het herseninfarct en 
het moment van randomisatie een toename in de heterogeniteit van het gemeten herstel 
van patiënten tot gevolg had. Dit resulteerde vervolgens in een toename van het aantal 
vereiste patiënten in de onderzoekspopulatie. Stratificatie op basis van de prognostische 
variabele ‘willekeurige vingerextensie’ liet een afname van het vereiste aantal patiënten in 
de onderzoekspopulatie zien, waarbij de groepen patiënten met en zonder willekeurige 
vingerextensie los van elkaar werden vergeleken met alle patiënten samen in één groep. De 
resultaten van dit onderzoek benadrukten dan ook het belang van het zorgvuldig inrichten 
van gerandomiseerd vergelijkend onderzoek om de kans op het vinden van differentiële 
interventie-effecten te vergroten.

Zoals aanbevolen in hoofdstuk 8 van dit proefschrift zou toekomstig onderzoek zich 
moeten richten op het verder in kaart brengen van onderliggende mechanismen van 
neurobiologisch herstel. Daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen restitutie 
en compensatie van functies om zo de vroegtijdige voorspelling van neurologisch herstel 
te verbeteren en mogelijke ‘functieherstellende’ interventies te vinden. Aandacht zou 
daarbij uit moeten gaan naar de kwaliteit van bewegen in relatie tot corticale reorganisatie 
en abnormale netwerk interactie door gebruik te maken van klinische, kinematische en 
kinetische meetinstrumenten, en neurofysiologische en beeldvormende technieken. Het is 
uiterst belangrijk om hierbij rekening te houden met het tijdvenster tussen het herseninfarct 
en de eerste meting, vanwege de tijdsafhankelijkheid van het potentiële neurobiologisch 
herstel van de patiënt en de mogelijkheid om te reageren op functieherstellende interventies.

Toekomstige prognostische studies en gerandomiseerde vergelijkende onderzoeken zouden 
daarom: (1) moeten starten in de hyper-acute en acute fase na het herseninfarct, d.w.z. binnen 
zeven dagen na het herseninfarct, (2) gebruik moeten maken van herhaalde metingen in 
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de tijd, op vaste momenten, met een hogere frequentie (wekelijks) tot drie maanden na het 
herseninfarct en (3) patiënten aan de hand van vroege biomarkers voor neurobiologisch 
herstel indelen in subgroepen (d.w.z. fitters versus niet-fitters), zodat een interventie enkel 
aan die patiënten wordt aangeboden die de meeste kans hebben om ervan te profiteren. 
Daarnaast moet toekomstig onderzoek zich richten op het vinden van nieuwe interventies 
die ook in staat zijn functies te herstellen (d.w.z. restitutie van functies), zoals transcraniële 
direct current stimulatie, transcraniële magnetische stimulatie, met of zonder neuro-
farmacologische behandelingen en/of combinaties met oefentherapie.

Om stappen voorwaarts te kunnen maken in neurorevalidatieonderzoek is het essentieel 
om zowel voor preklinisch als klinisch onderzoek wereldwijde consensus te krijgen voor 
het gebruik van terminologie, selectie van patiënten, gebruik van uitkomstmaten en timing 
van metingen. Hiervoor is ook nationale en internationale samenwerking en consensus 
nodig tussen experts om het uitvoeren van prognostisch onderzoek en gerandomiseerd 
vergelijkend onderzoek te vergemakkelijken en te komen tot hoogwaardige grote datasets.




