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Nederlandse samenvatting

1

Stelt u zich het volgende voor: een vrouw van 75 jaar die negen maanden geleden een
beroerte heeft gehad. Ze is relatief goed hersteld maar heeft af en toe nog moeite met
lopen, vooral buitenshuis. Telkens als ze boodschappen gaat doen met haar man moet ze
door een drukke winkelstraat, meerdere drukke kruispunten oversteken en de obstakels op
de stoep ontwijken. Op de weg terug naar huis draagt ze de boodschappen en vertelt ze
aan haar man wat ze gaat koken die avond. Soms is ze bang om te vallen tijdens deze
wandeling. Toch hecht ze eraan haar eigen boodschappen te blijven doen en zo haar
onafhankelijkheid te behouden. Maar helaas, op een dag struikelt ze tijdens haar
wandeling en breekt haar heup. Er wacht haar een lang revalidatietraject.

Zoals hierboven beschreven vereist buiten lopen aanpassingen aan de omgeving. Zo zijn
stapaanpassingen nodig om obstakels te ontwijken of om in een drukke menigte te
lopen. Deze vaardigheid neemt doorgaans af met de leeftijd en dient opnieuw
aangeleerd te worden na een beroerte of het aanmeten van een beenprothese.
Beperkingen in loopvaardigheid kunnen zorgen voor valpartijen tijdens het lopen. Er is
dus behoefte aan evaluatie en training van de loopvaardigheid, in het bijzonder van het
vermogen het lopen aan te passen aan de omgeving.

In Hoofdstuk 1 wordt het doel van dit proefschrift beschreven: het ontwikkelen en het
onderzoeken van een nieuwe methode voor de evaluatie en verbetering van het loopspecifieke aanpassingsvermogen bij mensen met loop- en/of balansproblemen. In dit
proefschrift worden hiervoor de C-Mill en de Interactive WalkWay (IWW) ingezet. De CMill is een geïnstrumenteerde loopband die speciaal ontwikkeld is voor het uitlokken
van stapaanpassingen aan de omgeving tijdens het lopen (Figuur 1). De
omgevingscontext, zoals virtuele obstakels en stapdoelen, wordt met een projector op
het oppervlak van de loopband gepresenteerd en gemanipuleerd op basis van gemeten
stapkarakteristieken. Hierdoor kunnen de stapaanpassingen die nodig zijn voor lopen in
het dagelijks leven op een veilige en systematische manier onderzocht en geoefend
worden.

Figuur 1. De C-Mill, een geïnstrumenteerde loopband met geprojecteerde
omgevingscontext op het oppervlak van de loopband.

De IWW is een opstelling op de vaste ondergrond en bestaat uit meerdere Kinect v2sensoren, waarmee het gangbeeld zonder markers op het lichaam in 3D gemeten kan
worden (Figuur 2). Met de IWW kan, naast het gangbeeld zelf, ook het loop-specifieke
aanpassingsvermogen op een veilige en systematische manier in kaart gebracht worden
door het (plotseling) projecteren van omgevingscontext. Zowel de C-Mill als de IWW
lijken veelbelovend voor het trainen en evalueren van het loop-specifieke
aanpassingsvermogen. In dit proefschrift worden de C-Mill en de IWW gebruikt om de
effectiviteit van training van het loop-specifieke aanpassingsvermogen te onderzoeken,
alsmede de betrouwbaarheid, validiteit en klinische bruikbaarheid van de hiermee
verkregen resultaten.

Figuur 2. De Interactive WalkWay (IWW), een geïnstrumenteerd looppad met
geprojecteerde omgevingscontext.

Hoofdstuk 2 was gericht op Gaitography, gedefinieerd als de bepaling van
gangbeeldkarakteristieken op basis van center-of-pressure-trajecten tijdens het lopen op
een loopband. Deze methode maakt een snelle analyse van de data mogelijk op basis
waarvan de geprojecteerde context van de C-Mill gemanipuleerd kan worden. Deze
studie richtte zich op de test-hertest betrouwbaarheid en de validiteit van deze
methode. De validiteit werd geëvalueerd door de resultaten met betrekking tot
stapmomenten en temporele gangbeeldparameters te vergelijken met de resultaten
verkregen via inlegdrukzolen (gouden standaard). Tien mannelijke prothesegebruikers
met een eenzijdige onderbeen- of bovenbeenamputatie liepen op twee afzonderlijke
dagen op een geïnstrumenteerde loopband (de C-Mill), waarbij zij inlegdrukzolen
droegen. De mate van overeenkomst tussen Gaitography en de gouden standaard was
beter dan de mate van overeenkomst tussen test en hertest voor zowel Gaitography als
de gouden standaard. Met andere woorden, de validiteit van Gaitography was goed.

Het belang van het evalueren en trainen van het loop-specifieke aanpassingsvermogen
wordt nader onderbouwd in Hoofdstuk 3. Verhoogde aandachtskosten en verkeerde
prioriteitstelling kunnen leiden tot een verhoogd valrisico bij personen na een beroerte.
In de studie beschreven in Hoofdstuk 3 worden de aandachtkosten en de

prioriteitstelling bepaald tijdens het lopen in drie verschillende omgevingen: een
eenvoudige omgeving (standaard tien meter looptest) en twee meer uitdagende
omgevingen verrijkt met ofwel vaste fysieke context (tien meter looptest met echte
obstakels) ofwel plotseling verschijnende visuele context (een IWW looptest met
geprojecteerde obstakels). 30 personen na een beroerte voerden alle drie de looptesten
uit, zowel met als zonder een simultane cognitieve taak (terugtellen in stapjes van drie).
Het lopen in de twee meer uitdagende omgevingen vereiste meer aandacht dan het
lopen in de eenvoudige omgeving. De aandachtskosten verschilden niet tussen de twee
meer uitdagende omgevingen. Echter, tijdens de dubbeltaak tijdens het lopen in de
omgeving met echte obstakels gaven de deelnemers meer prioriteit aan het lopen dan
aan de terugteltaak, terwijl tijdens het lopen in de omgeving met geprojecteerde context
het omgekeerde werd gevonden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat na een beroerte
de omgeving een grote invloed heeft op de aandachtskosten van (adaptief) lopen en op
de prioriteitstelling ervan wanneer het lopen gecombineerd wordt met een cognitieve
taak.

Om de effectiviteit van training van het loop-specifieke aanpassingsvermogen met de CMill in kaart te brengen werd een gerandomiseerd effectonderzoek uitgevoerd waarin
de effecten van C-Mill-loopbandtraining werden vergeleken met die van een
trainingsmodule gericht op valpreventie op een vaste ondergrond bij personen die een
beroerte hadden gehad. In Hoofdstuk 4 wordt het onderzoeksdesign beschreven. 30
personen waarbij na de beroerte minimaal drie maanden waren verstreken namen aan
het onderzoek deel. Deelnemers werden aselect verdeeld over twee interventies,
bestaande uit vijf weken C-Mill-training (loopband) of vijf weken valpreventie (vaste
ondergrond). Beide interventies waren vergelijkbaar qua hoeveelheid training alsmede
het aantal fysiotherapeut begeleidingsuren per training. De uitkomstparameters waren
loopsnelheid gemeten met een tien meter looptest (standaard loopsnelheid), contextspecifieke loopsnelheid (idem met echte obstakels of geprojecteerde obstakels), het
loop-specifieke aanpassingsvermogen, dubbeltaak prestaties en aandachtkosten tijdens
het lopen. De desbetreffende tests werden op vier momenten afgenomen: voor en na de
interventie en vijf weken (retentie) en 12 maanden later (follow up). Daarnaast werd
het aantal gemaakte stappen tijdens trainingen geregistreerd, alsook de waardering
voor de toegewezen interventie door de deelnemers. In Hoofdstuk 5 worden de

resultaten van dit effectonderzoek beschreven. Er werd geen significante toename in de
standaard loopsnelheid gevonden, maar beide interventies lieten wel een significante
vooruitgang

zien

in

context-specifieke

loopsnelheid,

het

loop-specifieke

aanpassingsvermogen en de cognitieve prestaties. De C-Mill- training resulteerde in een
grotere, zij het bescheiden, vooruitgang in context-specifieke loopsnelheid dan de
valpreventie interventie, maar van deze grotere verbetering bleek geen sprake meer bij
de retentie- en de follow-up-metingen. Beide interventies werden positief gewaardeerd
door de deelnemers, waarbij de C-Mill-training hoger scoorde op de items ‘aanbevelen
aan leeftijdsgenoten’, ‘plezier’ en ‘subjectief ervaren verhoogde fitheid’. Tenslotte
werden er tijdens een C-Mill-training twee keer zoveel stappen gezet in vergelijking met
de valpreventietraining, hetgeen de iets betere uitkomsten van de C-Mill-training zou
kunnen verklaren.

In Hoofdstuk 6 wordt de ontwikkeling van, en onderzoek met, een gestandaardiseerd
en geautomatiseerd protocol voor het trainen en evalueren van het loop-specifieke
aanpassingsvermogen beschreven: het zogenoemde C-Gait-protocol. Dit protocol beoogt
naast patiënt-specifiek ook progressief te zijn, in de zin dat de moeilijkheidsgraad van de
training voortdurend automatisch wordt aangepast aan het niveau en de ervaringen van
de patiënt. Het doel van deze studie was het bepalen van de validiteit van de C-Gait-test
(d.w.z. de eerste training van C-Gait die tevens dient ter evaluatie van het loop-specifieke
aanpassingsvermogen) en het onderzoeken van de haalbaarheid, aanvaardbaarheid en
de klinische potentie van het C-Gait-trainingsprotocol. 24 gezonde volwassenen, 12
gezonde ouderen en 28 patiënten met loop- en/of balansproblemen voerden de C-Gaittest uit. Laatstgenoemde groep trainde vijf weken lang met het C-Gait-protocol, inclusief
nameting en retentiemeting bestaande uit de C-Gait-test en standaard klinische testen.
De resultaten lieten zien dat de C-Gait-test valide was. Daarnaast was de C-Gait-training
aantoonbaar progressief qua trainingsinhoud en -uitvoering, met een aanzienlijke
variatie tussen de patiënten qua niveau en invulling van de training. De C-Gait-training
werd goed gewaardeerd en resulteerde in verbeteringen in het loop-specifieke
aanpassingsvermogen (C-Gait-test) en het algemene loopvermogen. Conclusie: C-Gait
biedt geautomatiseerde, gestandaardiseerde en op de patiënt afgestemde progressieve
training van het loop-specifieke aanpassingsvermogen, met potentie voor het
verbeteren van de loopvaardigheid.

In Hoofdstuk 7 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift samengevat
en bediscussieerd. Dit proefschrift laat zien dat training van het loop-specifieke
aanpassingsvermogen effectief is, met betrouwbaar en valide resultaten, en dat deze
training bovendien goed in de praktijk kan worden toegepast en gewaardeerd wordt
door de deelnemers. De aanbeveling is dan ook om de bruikbaarheid en effectiviteit van
deze trainingsmethode, geïmplementeerd in de klinische praktijk, verder te
onderzoeken.

Stelt u zich nog een keer het volgende voor: De 75-jarige vrouw is inmiddels goed hersteld
van haar heupfractuur. Tijdens haar revalidatie heeft ze niet alleen getraind op
loopsnelheid maar ook heel gericht op andere aspecten van loopvaardigheid, zoals contextspecifieke stapaanpassingen en dubbeltaken tijdens het lopen. Haar therapeut stelt, op
grond

van

objectieve

C-Gait

uitkomsten,

vast

dat

haar

loop-specifieke

aanpassingsvermogen mede door deze training zodanig verbeterd is dat ze weer veilig en
met vertrouwen zelfstandig haar boodschappen kan doen.

