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In 2011 kregen ongeveer 73.100 volwassenen en 18.580 kinderen in Nederland een 

revalidatiebehandeling omdat ze een (dreigende) permanente fysieke beperking erva-

ren. Revalidatie is een multidisciplinaire behandeling die gericht is op het voorkomen, 

verminderen en herstellen van invaliditeit, met het uiteindelijke doel om de patiënt zo 

zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de thuissituatie. Dit proefschrift is gericht op 

twee groepen patiënten die na neurologisch letsel een revalidatiebehandeling krijgen, 

namelijk volwassenen die een beroerte (cerebrovasculair accident, CVA) gehad hebben 

en kinderen met cerebrale parese (CP).

Ondanks dat CVA en CP twee verschillende neurologische aandoeningen zijn, 

zijn er ook veel overeenkomsten waaronder hemiparese (verlamming aan 1 zijde van 

het lichaam), spasticiteit en coördinatie problemen. Zowel patiënten met een CVA als 

kinderen met CP ervaren ernstige problemen met hun arm-handvaardigheid, dus met 

het gebruik van hun armen en handen tijdens het uitvoeren van activiteiten uit het da-

gelijkse leven. Hierdoor zijn ze vaak afhankelijk van andere personen om hun dagelijkse 

activiteiten uit te kunnen voeren, waardoor de kwaliteit van leven lager is.

De ‘International Classification of Functioning, disability and health (ICF)’ classifi-

ceert het functioneren van iemand in drie domeinen, namelijk ‘functie’, ‘activiteiten’ en 

‘participatie’. Het domein ‘activiteiten’ is verder onder te verdelen in ‘capacity’, ‘perceived 

performance’ en ‘actual performance’. ‘Capacity’ is het hoogst haalbare functioneren van 

iemand gemeten op een bepaald moment in een gestandaardiseerde omgeving. Met 

‘performance’ wordt het daadwerkelijk functioneren in de thuissituatie bedoeld, waar-

bij ‘perceived performance’ het door de patiënt ervaren niveau van functioneren is en 

‘actual performance’ daadwerkelijke functioneren/uitvoeren van activiteiten is (objectief 

gemeten). In de laatste decennia is de focus van de revalidatiebehandeling verschoven 

van het domein ‘functie’ naar het domein ‘activiteiten’. Dit laatste domein is voor de pa-

tiënt heel belangrijk omdat deze de vraag heeft: ‘Wat kan ik straks na mijn revalidatie in 

het dagelijkse leven thuis weer doen met mijn armen en handen?’.

Het meten van arm-handgebruik tijdens de revalidatie is heel erg belangrijk, zo-

wel voor de zorg (de revalidatiespecialisten en de patiënt) als voor onderzoek. Door arm-

handgebruik te meten vóór, tijdens en na de revalidatie krijgen de revalidatiespecialisten 

en de patiënt inzicht in de vooruitgang van de patiënt. Bovendien kan de informatie 

gebruikt worden om de behandeling aan te passen aan de behoeften van de patiënt 

en kan de therapie-uitkomst voorspeld worden. Met betrekking tot onderzoek, is het 

meten van arm-handgebruik belangrijk om de effectiviteit van nieuwe behandelingen 

en interventies te kunnen bepalen. Arm-handgebruik kan in de verschillende domei-

nen van de ICF classificatie gemeten worden. De focus van dit proefschrift ligt op het 

meten van arm-handgebruik in het ICF activiteiten domein, ook wel arm-hand vaardig-

heid genoemd. Uit literatuur is bekend dat er grote verschillen zitten tussen de gemeten 

‘capacity’, ‘perceived performance’ en ‘actual performance’. Omdat ‘actual performance’ 

het daadwerkelijk functioneren in de thuis situatie het beste beschrijft, is dit proefschrift 

gericht op dit domein.
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De eerste stap in dit onderzoek bestond uit het uitvoeren van een systematisch 

literatuur onderzoek om een overzicht te krijgen van de meetinstrumenten die op dat 

moment beschikbaar waren voor het meten van arm-handvaardigheid (ICF activitei-

ten domein) voor patiënten met CVA en kinderen met CP. Deze literatuurstudie staat in 

hoofdstuk 2 beschreven en laat zien dat voor patiënten met een CVA en kinderen met CP 

dertig valide en betrouwbare meetinstrumenten beschikbaar zijn om arm-handvaardig-

heid in het ICF activiteiten domein te meten. Opvallend is dat, ondanks de overeenkom-

sten tussen CVA en CP, er maar drie instrumenten zijn die in beide patiëntenpopulatie 

gebruikt worden. Hoewel instrumenten specifiek voor een bepaalde patiëntenpopulatie 

onmisbaar zijn, zijn instrumenten die in meerdere patiëntenpopulatie gebruikt kunnen 

worden heel erg waardevol. Van de 30 instrumenten meten 18 instrumenten ‘capacity’, 

negen instrumenten ‘perceived performance’ en maar drie instrumenten ‘actual perfor-

mance’. Twee van de drie instrumenten in de laatste categorie zijn gebaseerd op video-

opnames. Een nadeel van video-opnames is de inbreuk op de privacy van de patiënt 

alsmede de tijdrovende en subjectieve beoordeling van de videobeelden die nodig is 

om een uitspraak te doen over arm-handvaardigheid. Het andere instrument in de ca-

tegorie ‘actual performance’ is gebaseerd op accelerometrie, waarbij sensoren gebruikt 

worden die versnelling meten.

Hoofdstuk 3 beschrijft een klinische studie waarin accelerometers gebruikt zijn 

als instrument om ‘actual performance’ te meten. In deze gerandomiseerde en gecontro-

leerde studie werden patiënten in de chronische fase na hun CVA verdeeld over 2 groe-

pen. De ene groep kreeg robot-ondersteunde taak-georiënteerde arm-handtraining. De 

andere groep kreeg taak-georiënteerde arm-handtraining zonder robot-ondersteuning. 

De accelerometers (bevestigd op beide polsen van iedere deelnemer) maten de hoe-

veelheid arm-handgebruik in de thuissituatie, uitgedrukt in tijd en intensiteit. Naast de 

accelerometers werden ook andere instrumenten gebruikt om arm-handvaardigheid te 

meten, namelijk de ‘action research arm test’ om capacity te meten en de ‘motor activity 

log’ om perceived performance te meten. Hoewel de patiënten uit beide groepen op 

de andere uitkomstmaten vooruitgingen en subjectief rapporteerden dat ze ook thuis 

hun arm en hand beter konden gebruiken, was dit niet terug te zien in de hoeveelheid 

objectief gemeten arm-handgebruik (gemeten met de accelerometers). Er zijn een paar 

mogelijke oorzaken voor het verschil in arm-handgebruik thuis objectief gemeten en er-

varen door de patiënt. Als eerste is naast de hoeveelheid arm-handgebruik (gemeten met 

de accelerometers), ook de kwaliteit van de beweging erg belangrijk voor de patiënt. De 

kwaliteit van de beweging kan niet gemeten worden met de accelerometers die in deze 

studie gebruikt zijn. Een tweede mogelijke verklaring is het feit dat de accelerometers de 

totale hoeveelheid activiteit met de arm-hand meten en geen onderscheid maken tus-

sen specifieke activiteiten. Niet-functionele bewegingen worden dus ook meegenomen 

in de bepaling van de hoeveelheid arm-handgebruik. Het kan dus voorkomen dat een 

patiënt vooruitgaat bij het uitvoeren van specifieke (bijvoorbeeld getrainde) activiteiten, 

maar dat deze vooruitgang overschaduwd wordt door de totale hoeveelheid activiteit.
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Het ultieme doel van dit onderzoek is een meetinstrument ontwikkelen om op 

een objectieve manier de kwaliteit van arm-handvaardigheid te meten bij patiënten met 

arm-hand problemen ten gevolge van neurologisch letsel, omdat het objectief meten 

van daadwerkelijk arm-handgebruik thuis ( = actual performance) heel belangrijk is, maar 

er op dit moment nog geen geschikt meetinstrument bestaat. Dit meetinstrument moet 

in staat zijn om a) het uitvoeren van bepaalde activiteiten te herkennen, b) de hoeveel-

heid arm-handgebruik te kwantificeren, c) de kwaliteit van arm-handvaardigheid te 

kwantificeren. Dit proefschrift is gericht op het eerste deel van bovengenoemd doel, na-

melijk: het ontwikkelen van een methode waarmee, op basis van geregistreerde bewe-

ging gerelateerde signalen, het uitvoeren van specifieke activiteiten in gecontroleerde 

condities (laboratoriumsituatie) en in ongecontroleerde condities (dagelijks leven situ-

atie) herkend kan worden bij zowel gezonde personen als patiënten.

Sensoren die op het lichaam gedragen worden, kunnen gebruikt worden om 

´actual performance´ te meten. Het sensorsysteem dat in dit proefschrift gebruikt is, be-

staat uit een aantal kleine apparaatjes die ieder een accelerometer, gyroscoop en mag-

netometer bevatten die gevoelig zijn voor beweging in drie richtingen. Deze sensoren 

meten respectievelijk de versnelling, de hoeksnelheid en de oriëntatie ten opzicht van 

het aardmagnetisch veld.

Om ‘actual performance’ te bepalen is het belangrijk om te meten hoe vaak en 

met welke kwaliteit iemand activiteiten uit het dagelijkse leven uitvoert. Voordat een 

instrument in dagelijkse situaties gebruikt kan worden, moet het eerst getest worden 

in een gestandaardiseerde omgeving. In deze testopstelling zijn onder andere de uit 

te voeren activiteiten, start en eind posities van de deelnemers en de te gebruiken ob-

jecten gestandaardiseerd. Om een keuze te maken welke activiteiten relevant zijn om 

gemeten te worden, is een inventarisatie gemaakt van de activiteiten die kinderen met 

CP belangrijk vinden om te oefenen (hun trainingsdoelen). Deze studie is beschreven 

in hoofdstuk 4. De inventarisatie is gemaakt voor kinderen in de leeftijd van 2.5 tot 5 

jaar, kinderen van 6 tot 11 jaar en kinderen van 12 tot 19 jaar. In totaal zijn, met behulp 

van de ‘Canadian Occupational Performance Measure (COPM)’, de trainingsdoelen geïn-

ventariseerd van 53 kinderen met CP. De geprefereerde trainingsdoelen verschilden tus-

sen de leeftijdscategorieën, maar in alle drie de leeftijdscategorieën bestond de top-10 

doelen uit zowel primaire activiteiten (zoals aankleden en eten) en vrije tijd activiteiten. 

Iedere activiteit is opgebouwd uit verschillende bewegingscomponenten zoals grijpen, 

reiken, vasthouden, loslaten, manipuleren, duwen/trekken/schuiven, verplaatsen/optil-

len en fixeren. Voor alle trainingsdoelen uit deze studie is een inventarisatie gemaakt uit 

welke bewegingscomponenten deze zijn opgebouwd. Op basis van de inventarisatie 

van trainingsdoelen en hun bewegingscomponenten is het mogelijk om een set met 

gestandaardiseerde, goed beschreven arm-hand gerelateerde activiteiten samen te stel-

len. Deze set van activiteiten kan gebruikt worden om bijvoorbeeld arm-hand vaardig-

heid te meten of om te testen of een nieuw meetinstrument geschikt is om arm-hand 

vaardigheid te meten.
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Op basis van de hierboven beschreven inventarisatie en eenzelfde inventarisatie 

bij patiënten met een CVA, beschreven in de literatuur, is een keuze gemaakt voor de 

activiteiten ‘drinken’, ‘eten met mes en vork’, ‘haren kammen’ en ‘een rits open en dicht 

maken’. Deze activiteiten zijn gebruikt om het nieuwe meetinstrument te testen. Deze 

set van activiteiten is gevarieerd met betrekking tot de complexiteit van de vaardighe-

den en bevat zowel taken die zittend dan wel staand uitgevoerd moeten worden Ook 

bevat de set twee taken die veel op elkaar lijken, namelijk drinken en kammen (bevatten 

beiden een reikbeweging, grijpen van een object en het object in de richting het hoofd 

verplaatsen en het terugplaatsen van het object terug op tafel). In de studies die in dit 

proefschrift gerapporteerd worden, zijn metingen gedaan bij gezonde volwassenen, 

gezonde kinderen, volwassen patiënten met een CVA en kinderen met CP. Voor deze 

metingen werden de sensoren op de hand, pols, bovenarm en romp van de deelnemers 

bevestigd. De sensoren registreerden bewegingen die zichtbaar zijn in de vorm van sig-

nalen. De combinatie van in totaal 7 apparaatjes met sensoren (3 op iedere arm en 1 op 

de romp) resulteerde in een registratie van 63 signalen (7 apparaatjes x 3 sensoren per 

apparaatje (namelijk accelerometer, gyroscoop en magnetometer) x 3 richtingen (iedere 

sensor meet in 3 richtingen)). Ieder signaal bevat een specifiek patroon. De combinatie 

van de 63 signaalpatronen is karakteristiek voor een specifieke beweging of vaardigheid, 

bijvoorbeeld drinken uit een kop.

In hoofdstuk 5 van dit proefschrift is onderzocht of het mogelijk is om met het 

nieuwe meetinstrument de activiteiten drinken, eten, kammen en rits openen/sluiten 

op een betrouwbare manier te registreren. Betrouwbaarheid of reproduceerbaarheid 

kan beschreven worden als de mate waarin de meting vrij is van meetfouten. In deze 

studie werd onderzocht in hoeverre de patronen van de signalen overeenkwamen als 

dezelfde vaardigheid een aantal keer achter elkaar op dezelfde manier uitgevoerd werd. 

De belangrijkste conclusie van deze studie was dat het meetinstrument in staat is om 

de bovengenoemde activiteiten op een betrouwbare manier te registreren. Dit betekent 

dat het nieuwe meetinstrument gebruikt kan worden om de arm-handvaardigheid op 

een betrouwbare manier te meten.

Hoofdstuk 6 van dit proefschrift beschrijft de methode die gebruikt is om, met 

behulp van het nieuwe meetinstrument, het uitvoeren van specifieke activiteiten te her-

kennen in een langere sequentie van meerdere (verschillende) activiteiten. Deze me-

thode is gebaseerd op een patroonherkenningstechniek die ‘template matching’ wordt 

genoemd. Hierbij worden de patronen van de signalen van een specifieke taak verge-

leken met de signalen van een langdurige registratie die de uitvoering van meerdere 

activiteiten bevat. De signalen die een specifieke taak representeren worden ‘template’ 

genoemd. Deze template kan individu-specifiek zijn, of algemeen. De individu-speci-

fieke template bestaat uit het gemiddelde signaal van 5 herhalingen van een activiteit 

uitgevoerd door 1 persoon. De algemene template bestaat uit het gemiddelde signaal 

van meerdere personen die dezelfde taak op eenzelfde manier uitvoerden. In deze stu-
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die beschreven in hoofdstuk 6 is gebleken dat het mogelijk is om activiteiten uitgevoerd 

in een gestandaardiseerde omgeving door gezonde volwassenen, te herkennen met 

beide templates. In deze studie is dit aangetoond voor de activiteiten drinken, eten en 

haren kammen.

Verder kan een template bestaan uit signalen die een complete activiteit repre-

senteren of uit verschillende kortere deelstukken die een deel van een activiteit repre-

senteren. De combinatie van de verschillende deelstukken vormt vervolgens de com-

plete activiteit. Bij gezonde volwassen was het herkennen van activiteiten uitgevoerd in 

een gestandaardiseerde omgeving mogelijk met zowel de template die de complete ac-

tiviteit representeerde als met de template die bestond uit de deelstukken. Als ‘proof-of-

principle’ is een registratie in het dagelijkse leven van 1 gezonde persoon gemaakt. Deze 

registratie van 30 minuten bevatte een aantal verschillende activiteiten (zoals stofzuigen, 

schoenen aantrekken, een boek lezen, drinken, telefoneren en eten) waarin de template 

van de activiteit drinken herkend diende te worden. Alle keren dat de activiteit drinken 

uitgevoerd werd, waren ook herkend met behulp van de templates. Uit ons onderzoek 

is gebleken dat een combinatie van de template die de complete taak representeert en 

de template met de deelstukken het beste gebruikt kan worden.

De beweegpatronen van patiënten met arm-hand problemen ten gevolge van 

neurologisch letsel zijn anders in vergelijking tot beweegpatronen van mensen zonder 

arm-handproblematiek. Daarom is in deze studie de methode voor het herkennen van 

activiteiten ook getest bij een patiënt met CVA. In dit deel-onderzoek is alleen een indivi-

du-specifieke template gebruikt. Het bleek mogelijk om de activiteiten drinken, eten en 

kammen te herkennen in een langdurige registratie die opgenomen was in een gestan-

daardiseerde omgeving. De belangrijkste conclusie van deze studie was dat het mogelijk 

is om specifieke activiteiten te herkennen en dat de methode heel veelbelovend is met 

betrekking tot de toepasbaarheid bij patiënten en in het dagelijkse leven.

Hoofdstuk 7 van dit proefschrift bevat de algemene discussie. Hierin worden alle 

studies en hun onderliggende samenhang besproken. Verder worden methodologische 

beperkingen besproken en de implicaties voor de klinische praktijk en toekomstig on-

derzoek. In de nabije toekomst zal het meetinstrument geoptimaliseerd worden met 

betrekking tot de toepasbaarheid bij patiënten en zal het instrument uitgebreid getest 

worden in het dagelijkse leven. Een ander belangrijk onderzoek domein voor de nabije 

toekomst is het kwantificeren van de kwaliteit van beweging en dit integreren in het 

nieuwe meetinstrument. Bovendien moet het instrument verbeterd worden met be-

trekking tot, onder andere, de gebruiksvriendelijkheid en het design. Op de iets langere 

termijn moet onderzoek gericht zijn op de implementatie van het meetinstrument in de 

klinische praktijk. Bovendien kan een bibliotheek gecreëerd worden met daarin de be-

weegpatronen/templates van meerdere mensen, waarbij deze patronen gerangschikt 

worden per ziektebeeld en ernst van de arm-handproblemen. Verder zullen de moge-

lijkheden met betrekking tot het genereren van feedback van het meetinstrument naar 



220

Samenvatting

de patiënt onderzocht worden om zo te exploreren of het meetinstrument ook ingezet 

kan worden in de ondersteuning van continue therapie. Ook kan het meetinstrument 

gebruikt worden om de onderliggende mechanismen van achteruitgang van arm-hand-

vaardigheid, in het dagelijkse leven na afloop van de revalidatie, te onderzoeken. Hier-

door kunnen arm-handvaardigheidsproblemen beter voorspeld worden en kan er met 

preventieve therapie vroegtijdig ingegrepen worden.
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