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Abstract - Dutch 

 

In dit proefschrift worden het ontwerp, de realisatie en evaluatie van een romporthese en 

een nekorthese voor mensen met degeneratieve spierzwakte gepresenteerd. Deze mensen 

verliezen geleidelijk het vermogen om verschillende spieren van hun lichaam te gebruiken. 

Bijgevolg verliezen ze het vermogen om hun romp en hoofd tegen de zwaartekracht te 

stabiliseren. Dit belemmert hen om verschillende dagelijkse activiteiten effectief uit te 

voeren. De orthesen in dit proefschrift zijn bedoeld om hen te ondersteunen bij het 

bewegen van hun romp en nek en om een betere control van de stabiliteit te hebben tijdens 

het zitten. 

 

Deze studie was gericht op het beoordelen van de effectiviteit van de romporthese en de 

nekorthese in termen van vermindering van spieractiviteit van lage rugspieren en 

nekspieren. Dit kan direct worden gekoppeld aan vermindering belasting van deze spieren. 

Voor beide orthesen werd eerst een tests uitgevoerd met gezonde deelnemers (10 

deelnemers in elke proef), gevolgd door vergelijkbare tests met mensen met Duchenne 

spierdystrofie (DMD) en spinale spieratrofie (3 DMD-deelnemers voor romporthese en 3 

SMA en 1 DMD-deelnemer voor nekorthese). De experimenten bestonden voornamelijk uit 

het vasthouden van een constante houding van de romp en nek voor een bepaalde tijd 

onder verschillende oriëntatiehoeken (meestal tussen 0-40 graden), zowel met als zonder de 

orthese. Daarnaast werden enkele functionele taken uitgevoerd en werd deelnemers 

gevraagd om door hoofdbeweging een doel op een beeldscherm te volgen. Elektromyografie 

(EMG) signalen van de beoogde spieren werden gemeten om het spier activatie niveau te 

schatten en bewegingsregistratie systemen (inertiële sensoren en infraroodcamera's) 

werden gebruikt om de beweging van de deelnemers tijdens de experimenten te meten. 

 

Het dragen van de orthesen verminderde de spieractiviteit voor zowel romp- en nekspieren 

bij gezonde deelnemers (tot 2% van de Maximaal Vrijwillige Contractie (MVC) reductie bij de 

rompspieren en 1,5% MVC reductie bij de nekspieren). Voor deelnemers met DMD en SMA 

varieerde het resultaat echter binnen een behoorlijk groot bereik (van 1% verhoging tot 22% 

MVC reductie in rugspieren voor romporthese en van 2% verhoging tot 6% MVC-verandering 

in de belangrijkste nekspier voor de nekorthese), afhankelijk van de fysiologische toestand 

en ziekteprogressie van individuele deelnemers. Tijdens de metingen werd door de 

deelnemers geen pijn of ongemak door de ortheses ervaren. 

  

De uitkomst van de huidige studie laat het zien dat de romp- en nekorthese de potentie 

hebben om de patiëntgroepen te helpen. De orthesen die in de huidige studie worden 

gepresenteerd en hun werkingsprincipes kunnen worden gebruikt als een basis bij het 

ontwikkelen van orthesen voor mensen met degeneratieve spierzwakte. Een dergelijke 

ontwikkeling moet in de toekomst echter meer gericht zijn op individuele 

gebruikersvereisten, evenals op esthetiek en comfort, bovenop functionele 

werkingsmechanismen. 
 


