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Samenvatting
Evaluatie van symptomen bij patiënten met bewegingsstoornissen bestaat in het algemeen uit een 
subjectieve beoordeling op basis van observatie. Deze klinische observatie duurt meestal 30-60 
minuten, waardoor slechts een deel van de toestand van de patiënt en daamee een onvolledig 
beeld van de algehele ernst en impact van de ziekte kan worden verkregen.

Om de subjectiviteit die inherent is aan de klinische beoordeling te verminderen, hebben onder-
zoekers klinische protocollen ontwikkeld. Een goede evaluatie van patiënten met bewegingss-
toornissen blijft echter zelfs met deze protocollen een uitdaging. Het gebruik van klinisch neu-
rofysiologische evaluatietechnieken maakt het in principe mogelijk om de subjectiviteit bij de 
evaluatie van symptomen te beperken. Deze technieken omvatten het gebruik van instrumenten 
die in staat zijn om signalen van het menselijke lichaam te registreren, zoals bijvoorbeeld door 
middel van elektromyografie of accelerometrie (versnellingsmeting). De combinatie van klinische 
protocollen met deze technieken kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de subjectiviteit van de 
beoordeling van symptomen bij patiënten met bewegingsstoornissen verder te verkleinen.

In dit proefschrift hebben we twee problemen onderzocht die in de literatuur zijn gerapporteerd 
en die bekend zijn bij deskundigen en bewegingsstoornissenonderzoekers: de eerder genoemde 
subjectiviteit bij de beoordeling van symptomen en de meestal beperkte duur van observatie. 
Door versnellingsmeters te gebruiken voor het registreren van de beweging van een patiënt, 
verwachten we dat op termijn zowel de klinische diagnostische work-up als de lange termijn 
monitoring (deels) thuis zouden kunnen worden verricht.

In dit proefschrift is geprobeerd om kinderen met Early Onset Ataxia (EOA: vroeg beginnende 
ataxie) of Developmental Coordination Disorder (DCD: ontwikkelings coördinatiestoornis) en 
gezonde kinderen beter van elkaar te onderscheiden, om zo de klinische diagnose vroeger en nau-
wkeuriger te kunnen stellen. EOA- en DCD-patiënten delen verschillende klinische kenmerken 
met elkaar, zoals slechte coördinatie, instabiliteit bij het lopen en evenwichtsstoornissen. Deze 
overlap in klinische kenmerken vormt een grote uitdaging bij het onderscheiden van deze twee 
groepen. Voor onze studies zijn hebben we patiënten en gezonde leeftijd-gematchte controle 
kinderen geïncludeerd. We hebben hen gevraagd om verschillende taken uit te voeren die deel 
uitmaken van het SARA-protocol, terwijl versnellingsmeters op hun lichaam bevestigd waren.

In hoofdstuk 2 hebben we eerst onderzocht of de drie kinetische tests van de bovenste ledematen 
in het SARA-protocol beter zouden presteren dan alleen de ‘finger-to-nose’ test bij het onder-
scheiden van de drie doelgroepen. De drie testen betreffen de ‘finger-to-nose’ test waarbij de wi-
jsvinger van de deelnemer beweegt tussen de neuspunt van de deelnemer en de stabiele vingertop 
van de observator, de ‘finger chase’ test waarbij de wijsvinger van de deelnemer de bewegende 
vingertop van de observator volgt en de ‘fast alternating movements’ test waarbij de deelnemer 
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snelle bewegingen maakt waarbij de handpalm en de handrug afwisselend op het bovenbeen 
worden geplaatst. Hierbij werden drie zogenaamde ‘inertial measurement units’ (IMU’s) beves-
tigd aan de dominante bovenarm, onderarm en pols om bewegingsgegevens tijdens de uitvoering 
van de test te verkrijgen. In een IMU zitten een driedimensionale versnellingsmeter, magnetisch 
veldmeter (magnetometer) en een hoeksnelheidsmeter (gyroscoop). Door een Kalman-filter toe 
te passen, konden we een model van de arm maken en daaruit konden we de positie en oriëntatie 
van de bovenarm, onderarm en hand afleiden. Uit deze driedimensionale positie gegevens, en 
door gebruik te maken van kennis over ataxische bewegingen, hebben we objectieve beweging-
smaten afgeleid met betrekking tot bijvoorbeeld kromming en snelheid. Vervolgens hebben we 
deze informatie gebruikt om onderscheid te maken tussen EOA- en DCD-patiënten en gezonde 
deelnemers met behulp van een random-forest classificatie methode. De resultaten toonden aan 
dat de meest relevante onderscheidende kenmerken maten van vloeiendheid en snelheid van de 
bewegingen waren, waarbij een algemene classificatie nauwkeurigheid van 85,8% werd verkregen. 
Hieruit bleek dat door de gezamenlijke informatie van alle drie de kinetische tests van de bovenste 
ledematen in het SARA-protocol te gebruiken de classificatie van alle diagnostische groepen, 
en in het bijzonder van de DCD-groep, verbeterde in vergelijking met het gebruik van alleen de 
‘finger-to-nose’ test, die 73,7% nauwkeurigheid haalde.

In hoofdstuk 3 hebben we vervolgens een vergelijkbare aanpak gebruikt om de drie groepen te 
classificeren op basis van de (normale en tandem) looptests in het SARA-protocol. Deelnemers 
werden gevraagd om deze SARA-tests uit te voeren met IMU’s bevestigd aan de beide boven- 
en onderbenen. Vervolgens hebben we met behulp van de verkregen versnellingsgegevens een 
mechanisch model geïmplementeerd, om looppatronen te reconstrueren en spatiotemporele 
loopkarakteristieken te kunnen afleiden. Ook leidden we statistische kenmerken af uit de lin-
eaire versnellings- en hoeksnelheidssignalen om de regelmaat van beweging te kwantificeren. 
Vervolgens gebruikten we al die karakteristieken om opnieuw onderscheid te maken tussen 
EOA- en DCD-patiënten en gezonde deelnemers met behulp van een random forest classificatie 
methode. Volgens de classificatie resultaten waren de variabiliteit van de beweging bij normaal 
en tandemlopen de meest relevante kenmerken; dit leverde een gemiddelde classificatie nau-
wkeurigheid van 82,0% op. Op basis hiervan concludeerden we dat classificatie op basis van 
een combinatie van kenmerken die de variabiliteit van beweging bij normaal en tandem lopen 
vertegenwoordigen, kan worden gebruikt als een ondersteunend hulpmiddel bij de differentiële 
diagnose van EOA en DCD.

In het tweede deel vanhet proefschrift onderzochten we het gebruik van accelerometrie voor 
langdurige tremorregistratie en de toepasbaarheid ervan voor tremorkwantificatie op basis van 
thuismetingen. We vroegen organische en functionele tremor patiënten om gedurende 30 dagen 
een IMU te dragen om de pols van de meest aangedane arm tijdens dagelijkse activiteiten en in 
de thuisomgeving.
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In hoofdstuk 4 hebben we deze versnellingsgegevens gebruikt om het optimale aantal dagen 
te bepalen dat nodig is om betrouwbare schattingen te verkrijgen van tremor percentage (maat 
voor aanwezigheid van de tremor), tremor frequentievariabiliteit en tremor intensiteit tijdens 
langdurige registratie. We hebben die variabelen gekozen omdat ze vaak worden gebruikt om 
tremor bij tremorpatiënten te karakteriseren. Om deze minimale registratieperiode te bepalen 
die nog steeds betrouwbare gegevens zou opleveren, werd eerst een tremor identificatie algoritme 
gebruikt om tremor te vinden in de verkregen gegevens en werden daarna tremor percentage, 
frequentievariabiliteit en intensiteit per dag berekend. Vervolgens gebruikten we betrouwbaar-
heidsanalysetechnieken om het minimale aantal dagen te bepalen dat nodig was om betrouwbare 
schattingen van deze tremorkenmerken te verkrijgen. Onze resultaten geven aan dat bij gebruik 
van vijf uur per dag aan tremorgegevens, één dag meten voldoende is, behalve voor het bepalen 
van tremor frequentievariabiliteit bij organische tremor patiënten, waarvoor drie dagen nodig zijn 
en in het geval van tremor intensiteit, waarvoor altijd twee dagen nodig zijn. We concludeerden 
uiteindelijk dat drie dagen met ten minste drie uur aan tremor gegevens schattingen geven van 
tremor percentage, frequentievariabiliteit en intensiteit met een goede tot uitstekende betrouw-
baarheid, zowel voor organische als functionele tremor.

In hoofdstuk 5 werden deze lange termijn tremor gegevens gebruikt om de hypothese te onder-
zoeken dat functionele tremor patiënten de aanwezigheid van tremor overschatten in vergelijking 
met patiënten met organische tremor, aangezien patiënten met functionele tremor eerder een grote 
mismatch bleken te vertonen tussen objectief bepaalde en zelfgerapporteerde tremor symptomen. 
Hiertoe werd een subjectieve schatting van tremor aanwezigheid verkregen uit webgebaseerde 
dagboeken die vijf keer per dag door de deelnemers werden ingevuld, die werd vergeleken met een 
objectieve schatting van de tremor aanwezigheid met behulp van de pols accerometer gegevens 
en het tremor identificatie algoritme, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Onze resultaten toonden 
aan dat patiënten met functionele tremor een kortere objectief bepaalde tremor duur hadden in 
vergelijking met patiënten met organische tremor. Bovendien was de subjectief bepaalde last van 
de symptomen niet significant verschillend tussen functionele en organische tremor patiënten. We 
concludeerden dan ook dat functionele tremorpatiënten een vergelijkbare symptoomlast en een 
vergelijkbaar verband tussen subjectieve en objectieve tremor symptomen hebben als patiënten 
met organische tremor.

Ten slotte hebben we in hoofdstuk 6 meer in het algemeen het werk besproken dat in dit 
proefschrift wordt gepresenteerd, evenals de gemeenschappelijke uitdagingen die in de verschil-
lende hoofdstukken te vinden zijn. We hebben ons daarbij gericht op het gebruik van bewegings-
sensoren als ondersteuningsinstrument bij de klinische evaluatie van bewegingsstoornissen, met 
name voor diagnose en monitoring, die momenteel grotendeels afhankelijk zijn van klinische 
observatie. In het diagnosegedeelte van dit proefschrift concludeerden we dat de verkregen re-
sultaten zouden kunnen worden gebruikt door clinici en onderzoekers als aanvullende informatie 
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tijdens de diagnose van EOA, DCD of gezonde deelnemers. Bovendien kan deze informatie 
onderzoekers wellicht ook inspireren tot toekomstig onderzoek en klinische validatie om nieuwe 
klinische protocollen te creëren, vergelijkbaar met het SARA-protocol. In het monitoringgedeelte 
van dit proefschrift toonden we aan dat langdurige tremorregistraties van toegevoegde waarde 
zijn voor therapeutische (klinische) interventies. Concluderend suggereren de resultaten in dit 
proefschrift dat bewegingssensoren kunnen worden gebruikt als ondersteunend hulpmiddel voor 
de monitoring en diagnose van patiënten met bewegingsstoornissen.
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