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De ziekte van Parkinson (PD) is een niet-overdraagbare, chronische en 
neurodegeneratieve stoornis. Het is ná de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende 
neurodegeneratieve stoornis. De geschatte prevalentie van PD in geïndustrialiseerd 
landen is 0.3% van de totale bevolking, 1.0% van de bevolking ouder dan 60 jaar en 
3.0% van de bevolking van 80 jaar of ouder. De prevalentie van PD stijgt dus sterk 
met de leeftijd. Dit, in combinatie met een globale stijging van de levensverwachting, 
suggereert dat rond 2030 twee keer zoveel mensen PD zullen hebben (rond 9 miljoen) 
dan in 2005 (rond 4.3 miljoen). Samen met de sociaal-emotionele achteruitgang van 
de patiënt en de hoge kosten per patiënt (variërend tussen 2.600 en 19.000€ per jaar 
en per patiënt) heeft dit grote implicaties voor de volksgezondheid, hetgeen resulteert 
in een groeiende belasting op het gezondheidszorgsysteem. 

Bij PD treedt een verlies aan dopaminerge neuronen in de substantia nigra van het 
brein op en dit vermindert de afgifte van dopamine in het striatum (basale ganglia). 
Dit kan stijfheid en tremoren veroorzaken, alsmede verstoring van de houding 
en het looppatroon (de belangrijkste motorische symptomen bij PD). Bovendien 
veroorzaakt de pathologie een breed spectrum aan symptomen die niet aan bewegen 
gerelateerd zijn, zoals verstoringen van het autonome zenuwstelsel, aantasting van 
de zintuigen en neuropsychiatrische symptomen. De combinatie van motorische 
en niet-motorische PD symptomen, hun hevigheid en variabiliteit, veroorzaken 
significante functionele beperkingen, die leiden tot een verlies aan zelfstandigheid 
en tot een verminderde kwaliteit van leven en emotioneel welbevinden. Dit neemt 
toe naarmate de ziekte vordert en vormt een aanzienlijke belasting voor de patiënten, 
hun families en de samenleving. 

Op dit moment is PD niet te genezen en is de behandeling vooral gericht 
op symptoombestrijding. Het moment van de eerste klinische vaststelling van 
motorische symptomen komt overeen met een verlies van ongeveer 30% van het 
totaal aantal neuronen in de substantia nigra, 50-60% van hun terminale axonen en 
60-80% verlies aan striatale dopamine. Dit duidt op een substantiële preklinische 
pathologie in PD. Neurobeschermende of neuroregulerende therapieën om de 
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pathogenese te vertragen of te voorkomen, of zelfs de onderliggende pathologische 
neurodegeneratie van PD tegen te gaan, zijn nog niet beschikbaar, hoewel er wel 
steeds meer bewijs is voor potentiële therapeutische strategieën die de voortgang 
van de ziekte kunnen vertragen. In deze context biedt betrouwbare en accurate 
identificatie van de preklinische (prodromale) fases van PD een mogelijk tijdvak 
waarin dopaminerge neuronen die mogelijk te redden zijn, kunnen profiteren van 
herstellende en neurobeschermende therapieën. Dit zou kunnen leiden tot een 
klinisch betekenisvolle verbetering in de kwaliteit van leven van de patiënt met 
potentiële positieve gevolgen voor de socio-economische gevolgen. Bovendien kan 
vroege en precieze herkenning van de ziekte van waarde zijn voor het herkennen 
van populaties met een hoog risico, wat essentieel is om de oorsprong van PD beter 
te begrijpen en dus om, waar mogelijk, de risicofactoren te beïnvloeden. 

Het begrijpen en beoordelen van de symptomatische ontwikkeling van PD, evenals 
als het identificeren van de progressie van PD over korte en lange tijdsintervallen 
gedurende het verloop van de ziekte, is noodzakelijk om effectieve behandelingen 
te ontwikkelen die symptomen van PD of het onderliggende pathologische proces 
bestrijden. Echter, er bestaan nog geen goede markers waarmee de eigenschappen, 
status en progressie-kenmerken van PD kunnen worden vastgelegd. Vooralsnog 
blijft autopsie de gouden standaard voor de diagnose van PD. Vanwege het gebrek 
aan goede markers is de klinische diagnose van PD gedurende het leven gebaseerd 
op de anamnese van de patiënt, op dagboeken en op neurologisch onderzoek in het 
ziekenhuis, om de belangrijkste motorische symptomen van de ziekte (zie boven) te 
herkennen. Deze beoordelingen zijn erg subjectief en weinig accuraat , wat zou kunnen 
leiden tot miscommunicatie onder clinici , tot een verkeerde vaststelling van klinische 
behoeften van de patiënt, tot een inadequate beoordeling van behandeleffecten en tot 
een afwezige, late, of zélfs een incorrecte diagnose van PD. Dit leidt tot een dringende 
behoefte aan de ontwikkeling van objectieve, betaalbare, betrouwbare, correcte en 
makkelijk te gebruiken methoden om de eigenschappen, de status en de progressie-
kenmerken over de ziekte vast te leggen. 

In deze context bieden ‘body-fixed’ sensoren (BFS, sensoren die op het lichaam 
worden aangebracht en die meestal accelerometers en gyroscopen bevatten) de 
mogelijkheid om bewegingspatronen te herkennen, en daarmee de objectiviteit, 
sensitiviteit en betrouwbaarheid van neurologische evaluaties te verbeteren. Deze 
sensoren zijn klein, licht, goedkoop, mobiel, en makkelijk te gebruiken. Het lage 
stroomverbruik en het feit dat ze de eenvoudig te dragen zijn, maakt het mogelijk om 
deze sensoren ambulant te gebruiken om bewegingssymptomen van PD vast te stellen. 

Het doel van dit proefschrift was om, met gebruik van BFS, kwantitatieve, 
betaalbare, klinisch toepasbare methoden te ontwikkelen om markers van PD te 
vinden: klinische markers (om te kunnen differentiëren tussen pathologische en 
gezonde bewegingspatronen en om de progressie van de ziekte weer te kunnen 
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geven), en preklinische markers (om ziekteverschijnselen voorafgaand aan de 
diagnose van PD te kunnen identificeren). 

In het eerste deel (hoofdstukken 2 en 3) worden nieuwe methoden ontwikkeld 
op basis van rompversnellometrie en hoeksnelheid om de klinische markers van PD 
te identificeren, uit de beoordeling van het lopen van korte afstanden.

In hoofdstuk 2 wordt een nieuw, op accelerometrie gebaseerd, algoritme 
ontwikkeld en gevalideerd, voor de detectie van de duur van stappen tijdens 
het lopen van korte afstanden. Dit werd separaat toegepast op accelerometrie 
gemeten op de lage rug en op de hielen. Het algoritme kon alle stappen en schreden 
detecteren, met een klinisch acceptabele nauwkeurigheid (met een fout van minder 
dan 5% van de stap duur). Dit biedt de mogelijkheid om een aantal gangbeeld 
parameters te bepalen tijdens het lopen van korte afstanden. Daarom werd, gebruik 
makend van het in hoofdstuk 2 ontwikkelde algoritme, in hoofdstuk 3 een aantal 
gangbeeld parameters (spatio-temporele parameters en RMS (root-mean square) 
parameters van accelerometer en gyroscoop signalen) bepaald tijdens het lopen 
van korte afstanden. In dit hoofdstuk werden, met een op de lage rug geplaatste 
BFS, looppatronen beoordeeld bij het rechtuitlopen van een afstand van slechts 5 
meter. Dit werd gedaan bij twee groepen: patiënten in een vroeg of matig ontwikkeld 
stadium van PD en gezonde personen van dezelfde leeftijd, geslacht, hoogte en 
gewicht. Verschillen tussen de groepen werden beoordeeld met stap-voor-stap 
bepaalde kinematische parameters, met als doel om veranderde looppatronen bij PD 
te begrijpen. Een discriminant model, gebaseerd op vier kinematische parameters, 
bleek 89.5% van de deelnemers correct te kunnen herkennen, met een sensitiviteit 
van 95.8% en een specificiteit van 78.6%. Deze resultaten lieten zien dat met de 
toegepaste methode looppatronen, die geassocieerd worden met PD, redelijk goed 
herkend kunnen worden. Bij elkaar motiveerden de resultaten van hoofdstuk 2 en 
3 verder onderzoek naar de klinische bruikbaarheid voor PD van het beoordelen 
van korte loopafstanden met een enkele BFS.

Vanwege het feit dat pathologische strategieën die betrokken zijn bij draaien, 
onafhankelijk zijn van strategieën die betrokken zijn bij rechtuit lopen, en vanwege 
de sterkere gevoeligheid voor functionele veranderingen van neurale processen 
die betrokken zijn bij draaien in vergelijking met rechtuit lopen, hebben we in 
het tweede deel van dit proefschrift (hoofdstuk 4, 5 en 6) het lopen van rondjes 
onderzocht, met als doel om markers voor progressie en voor eigenschappen van 
PD te identificeren.

In hoofdstuk 4 hebben we loop parameters als indicatoren van progressie in 
verschillende stadia (vroeg en midden) van PD onderzocht, door de ontwikkeling 
van deze parameters, gemeten gedurende een periode van 5 jaar, te vergelijken 
met een controlegroep. Bij de groep met een vroeg stadium van PD vonden we, in 
vergelijking met de controlegroep, een progressieve afname van de loopsnelheid, 
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wat de ontwikkeling van een hypokinetisch patroon laat zien. Tegelijk vonden 
we een snellere toename van de stapfrequentie, wat gezien wordt als een PD 
gerelateerd mechanisme om pathologische hypokinetische bewegingspatronen 
te compenseren. Bovendien vonden we een snellere afname van harmonische 
ratio’s, wat een indicatie is voor progressieve achteruitgang van de regeling van het 
loopritme. Deze motorische afwijking is niet alleen aanwezig in een vroeg stadium 
van gediagnosticeerde PD, maar volgens eerdere literatuur en de resultaten van 
hoofdstuk 6 mogelijk ook al in een preklinisch stadium van PD. Patiënten met een 
midden stadium van PD lieten een progressieve afname zien van de consistentie van 
het looppatroon, wat zich uitte in een versnelde verslechtering van de variabiliteit 
van schrede tijd en schrede regelmaat.

Gemotiveerd door deze resultaten, en vanwege het feit dat bekend is dat verlies 
van automatisme bij PD de controle van lopen moeilijker maakt doordat minder 
cognitieve capaciteit beschikbaar is voor het uitvoeren van een dubbeltaak tijdens 
het lopen, hebben we in hoofdstuk 5 het lopen van rondjes onderzocht met het 
uitvoeren van twee dubbeltaken. Deze taken waren: (1) het lopen van rondjes en 
ondertussen zo snel mogelijk vakjes aankruisen op een vel papier, en (2) het lopen 
van rondjes en ondertussen telkens zo snel mogelijk 7 aftrekken van een getal. Ons 
doel was om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde was van het beoordelen 
van de dubbeltaak ten opzichte van het beoordelen van alleen rondjes lopen. In 
tegenstelling tot onze hypothese vonden we bij de dubbeltaak minder progressie-
markers dan bij de enkele taak. Daarom concludeerden we dat dubbeltaken geen 
toegevoegde waarde hebben ten opzichte van alleen het lopen van rondjes, bij het 
bestuderen van PD progressie over een periode van 5 jaar.

In hoofdstuk 6 onderzochten we de sensitiviteit en specificiteit van (met 
hoofdstuk 4 en 5) vergelijkbare gangbeeld parameters voor prodromale symptomen 
van de ziekte, waarbij we specifiek hun associatie met de tijd tot diagnose van PD 
bestudeerden. We vonden een associatie met het tijdverloop tussen de eerste meting 
en de PD diagnose voor elf gangbeeld parameters bij het lopen van rondjes, al dan 
niet met een dubbeltaak. De meeste van deze parameters betroffen de dubbeltaak, en 
waren gerelateerd aan harmonische ratio’s. Deze associaties kunnen een uiting zijn 
van prodromale motorische symptomen van PD, wat hun potentie als vroeg markers 
van de ziekte onderstreept. Echter, de sensitiviteit en specificiteit van de gevonden 
loopparameters was te laag voor een betrouwbare identificatie van prodromale PD in 
individuele patiënten. Mogelijk kwam dit mede door beperkingen in de beschikbare 
dataset, die prodromale motorische afwijkingen gemaskeerd kunnen hebben.

Al met al ondersteunen de resultaten van de hoofdstukken 4, 5 en 6 kwantitatief 
onderzoek naar prodromale en progressie motorische symptomen in PD door 
analyse van het lopen van rondjes met behulp van een op de rug aangebrachte BFS.

Dit proefschrift geeft wetenschappelijke antwoorden op het grensvlak tussen 
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signaalverwerking, biomechanica en neurologie, door het presenteren van de 
ontwikkeling van een betaalbare, eenvoudig bruikbare methode voor het beoordelen 
van patiënten met PD. Op basis van het werk dat in dit proefschrift gepresenteerd 
wordt, concluderen we dat de identificatie van markers van PD bij de beoordeling 
van looppatronen met een enkele BFS mogelijk is. Verbetering van de sensitiviteit 
van de gevonden markers, om individuele medische toepassing mogelijk te maken, 
zou een prioriteit moeten zijn om toepassing in de kliniek mogelijk te maken. 
Dit zou bijvoorbeeld kunnen helpen om de behandeling van patiënten met PD te 
optimaliseren. Dit betreft niet alleen ondersteuning van de diagnose, maar ook 
verbetering van de interactie tussen patiënt en arts, het ontwikkelen en volgen van 
effecten van therapieën (medicatie, diepe stimulatie van de hersenen, revalidatie, 
enz.), en uiteindelijk het verbeteren van de algehele gezondheid van de patiënten, 
oftewel, het verbeteren van hun “tijd in de ziekte van Parkinson”.
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