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Nederlandse samenvatting 

 

De menselijke hand is geëvolueerd om complexe handelingen in het dagelijkse leven uit te voeren en stelt ons in 

staat  om  objecten  te  manipuleren.  Hoewel  de  hand  uniek  is  in  zijn  mogelijkheden,  is  onze  kennis  over  de 

onderliggende  mechanismen,  zoals  de  spiercontrole,  nog  steeds  beperkt.  Met  het  ouder  worden  neemt  de 

mobiliteit van de hand af en veranderen de biomechanische functies en de neurofysiologische kenmerken van de 

spieren.  Het  algemene  doel  van  dit  proefschrift  was  om  (1)  de  mate  van  vingeronafhankelijkheid  tijdens 

natuurlijke,  vrije  vinger  flexie  bewegingen,  (2)  de  onderliggende mechanismen  die  de  beweging  van  de  vinger 

beïnvloeden  en  (3)  de  leeftijdsgerelateerde  veranderingen  betreffende  de  neuromechanica  van  de  hand,  te 

kwantificeren. We bestudeerden (1) vingeronafhankelijkheid tijdens verschillende flexie bewegingen, (2) de spier 

activaties van de extrinsieke  flexor  (FDS) en extensor  (ED) vinger spieren en  (3) de peesverplaatsing van de FDS 

voor de wijs‐, midden‐ en ringvinger in een groep van gezonde jonge en oudere proefpersonen. Hieronder wordt 

een overzicht van de resultaten uit dit proefschrift weergegeven. 

Vinger  onafhankelijkheid werd  bestudeerd  in  jonge  proefpersonen  (22‐29  jaar)  in Hoofdstuk  2, waarbij  vinger 

enslaving en de range van de vinger onafhankelijkheid gemeten werden tijdens verscheidene vinger bewegingen 

(1‐vinger  en  meervoudige‐vinger  flexie).  De  resultaten  toonden  aan  dat  hoewel  geen  enkele  vinger  totaal 

onafhankelijk kon bewegen gedurende de gehele vinger  flexie, vinger onafhankelijkheid wel aanwezig was voor 

kleine flexie bewegingen. Deze range van onafhankelijkheid bleek niet‐wederkerig en variabel te zijn tussen vingers 

en proefpersonen. Deze resultaten suggereren dat mechanische koppelingen tussen de spierkoppen of pezen van 

de  FDS  een  invloed  kunnen  hebben.  De  resultaten  van  de  meervoudige‐vinger  taken  gaven  aan  dat  bij  het 

bewegen van meerdere vingers het enslaving effect vergrootte. Er werd geconcludeerd dat hoewel geen vinger 

volledig  onafhankelijk  kan  bewegen,  een  zekere  mate  van  onafhankelijkheid  wel  bestaat  voor  kleine  flexie 

bewegingen. 

Om  de  onderliggende mechanismen  die  vinger  onafhankelijkheid  kunnen  beïnvloeden  te  bestuderen, werden 

zowel  de  spieractivaties  (Hoofdstuk  3)  als  de  pees  verplaatsingen  (Hoofdstuk  4)  bestudeerd  bij  jonge 

proefpersonen. 

In Hoofdstuk 3 werd de spieractivatie gemeten tijdens de flexie van één vinger met behulp van een oppervlakte 

electromyografisch  (sEMG)  elektroden  rooster  (90  elektroden)  dat  geplaatst  werd  over  de  flexor  digitorum 

superficialis  (FDS)  en  de  extensor  digitorum  (ED).  Ruimtelijke  lokalisatie,  gebruikmakend  van  kruis‐covariantie 

tussen de EMG‐signalen en de vinger bewegingen, werd uitgevoerd om de locatie van elke vinger specifieke FDS en 

ED spierregio te identificeren. Er werden geen verschillen gevonden in de timing van de spieractivaties voor de FDS 

en  de  ED  spieren.  Er  werden  ook  geen  significante  correlaties  gevonden  tussen  de  spieractivaties  en  de 

respectievelijke  niet‐geïnstrueerde  vinger  bewegingen.  Er  kon  geconcludeerd  worden  dat  intertendinous  en 

myofasciale verbindingen hoogstwaarschijnlijk de vinger onafhankelijkheid beïnvloeden. 

De  FDS peesverplaatsingen  van  zowel de geïnstrueerde als de niet‐geïnstrueerde  vingers  tijdens 1‐vinger  flexie 

bewegingen werden gemeten met behulp van 2D‐echografie bij jonge proefpersonen (Hoofdstuk 4).  Het doel van 

deze studie bestond uit het meten van de peesverplaatsing van de  flexor digitorum superficialis  (FDS) pees van 

zowel de geïnstrueerde als de naburige niet‐geïnstrueerde vingers om te bepalen of peesoprekking aanwezig was. 

Tijdens twee protocollen, namelijk de actieve vinger flexie waar alle vingers vrij zijn om te bewegen en de beperkte 

vinger flexie waarbij enkel de geïnstrueerde vinger vrij was om te bewegen, werd de FDS peesverplaatsing van de 

wijs‐, midden‐  en  ringvinger  gemeten.  In  het  beperkte  protocol  vertoonden  de  niet‐geïnstrueerde  vingers  een 



aanzienlijke peesverplaatsing (= extra rek component), hoewel slechts minimale vingerbeweging mogelijk was. Dit 

was  een  mogelijke  indicatie  voor  de  aanwezigheid  van  peesoprekking.  De  peesverplaatsingen  van  de  niet‐

geïnstrueerde  vingers  in  het  actieve  protocol  waren  ook  hoger  dan  verwacht  op  basis  van  de  hoeveelheid 

vingerbeweging.  Opmerkelijk  was  dat  wanneer  de  extra  rek  component  werd  afgetrokken  van  de  niet‐

geïnstrueerde  peesverplaatsing  in  het  actieve  protocol,  de  correlatie  tussen  de  vinger  flexie  hoek  en  de 

corresponderende peesverplaatsing  verbeterde. Deze  resultaten  impliceren dat peesverplaatsingen,  voor  vinger 

bewegingen  met  minimale  belasting,  het  gevolg  kunnen  zijn  van  zowel  peesbeweging  als  peesoprekking.  In 

Hoofdstuk 3 werd een verhoogde  spieractivatie gevonden van de ED gedurende één vinger  flexie bewegingen. 

Bijgevolg wordt de extra pees oprekking van de niet‐geïnstrueerde vinger hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de 

krachten die worden uitgeoefend door de  respectievelijke antagonisten.  In conclusie, bij het bestuderen van de 

peesverplaatsingen  van  niet‐geïnstrueerde  vingers  is  het  belangrijk  om  de  invloed  van  peesoprekking  op  de 

gemeten peesverplaatsing in beschouwing te nemen. 

In Hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de hierboven beschreven experimenten bij jonge proefpersonen vergeleken 

met  deze  bij  oudere  proefpersonen  (68‐84  jaar)  om  het  effect  van  veroudering  op  de  vinger  beweging  te 

bestuderen. Met betrekking tot vinger beweging werd er voor de ouderen een hogere mate van enslaving voor de 

niet‐geïnstrueerde vingers en een afname van de range van vinger onafhankelijkheid voor de wijsvinger gevonden. 

Bij  de  oudere  proefpersonen  werd  ook  een  verhoogde  FDS  en  ED  spieractiviteit  in  de  niet‐geïnstrueerde 

spierregio’s  gevonden,  wat  duidt  op  een  meer  wijd  verspreid  spieractivatiepatroon.  Deze  resultaten 

corresponderen met de hogere mate van vinger enslaving. Met betrekking tot de peesverplaatsingen werden er 

geen  verschillen  in  de  totale  hoeveelheid  peesverplaatsing  voor  zowel  geïnstrueerde  als  de  niet‐geïnstrueerde 

vingers gemeten tussen jongeren en ouderen. Echter, bij ouderen was er tijdens de eerste fase van de vinger flexie 

een duidelijke periode met weinig tot geen peesverplaatsing zichtbaar. Dit zou verklaard kunnen worden door een 

verandering  in de  relatie  tussen de pees beweging  en pees  lengte  veranderingen of door  veranderingen  in de 

mechanische koppeling tussen de pezen en/of spierbuiken.   Concluderend, onze resultaten tonen aan dat vooral 

de onafhankelijkheid van de wijsvinger beïnvloed wordt door veroudering. De spieractivatie resultaten vertonen 

ook  een  meer  gelijkmatig  verdeeld  activeringspatroon  voor  de  verschillende  spierregio’s,  wat  de  hogere 

hoeveelheid vinger enslaving die we vonden ondersteunt.  

 

 

 

 

 

 

 


