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Samenvatting 

Allereerst werd in deze scriptie een interventieprogramma getest over het effect op het risico voor 

vallen bij een populatie van ouderen. Het doel van het onderzoek was te onderzoeken of 

lichaamsbeweging gecombineerd met het innemen van proteïne en calcium/vitamine D-

supplementen een hoger effect zou hebben op het risico van vallen en op houdingsbalans dan het 

alleen innemen van calcium/vitamine D-supplementen. Als resultaatmetingen werden een 

observationele prestatietest (risico op vallen) en prestatiemetingen (krachtenplatform) gebruikt . 

Uit de resultaten van dit onderzoek bleken er een verminderd risico op vallen en minder valpartijen 

in de interventiegroep te zijn, maar er trad geen verandering van de variabelen in houdingsbalans 

van het krachtenplatform op. Op basis van dit tegengestelde resultaat werden de volgende vragen 

opgesteld:  

e) Was het meetprotocol voor het testen van de houdingsbalans niet uitdagend genoeg om elk 

gebrek aan balans te meten?  

f) Zijn testen met het krachtenplatform gevoelig genoeg om elke verandering op te sporen - in 

een normale en in een uitdagende situatie? 

g) Zijn deze testprotocollen met het krachtenplatform in staat elke val te voorspellen - in een 

normale en in een uitdagende situatie? 

h) Wat is de relatie tussen houdingsstabiliteit en een uitdagende meetomgeving? 

 

De meetomgeving voor houdingsbalans in Hoofdstuk 2 zou voor de meeste ouderen wel eens te 

eenvoudig geweest kunnen zijn om eventuele verschillen tussen vallers en niet-vallers op te sporen. 

Zou een aanvullende taak de meetomgeving zodanig veranderen dat eventuele verschillen 

opgespoord kunnen worden? Welke dubbele taak zou het meest geschikt zijn? De aanvullende taak 

zou de meest verstorende invloed moeten hebben op aan vallen gerelateerde 

houdingsbalansvariabelen. Het moet om die reden mogelijk zijn de aanvullende test (dubbele taak) 

in een situatie uit te voeren waarbij geen visus nodig is. Het is aangetoond dat secundaire taken 
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waarbij de aandacht nodig is, verstorende effecten hebben op de houdingscontrole bij oudere 

volwassenen1. Een van deze aanvullende taken is achteruit tellen. Deze taak zou voldoen aan de 

bepalingen van een verstoring van de balans en kan uitgevoerd worden in een situatie waarin geen 

visus nodig is2-4. Tot nu toe is de invloed van deze taak op de houdingsstabiliteit alleen onderzocht 

bij gezonde jonge vrijwilligers5. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat verstoring van de 

houdingscontrole door achteruit tellen veroorzaakt werd door het vocaal articuleren van het tellen 

en niet door de concurrerende vragen om aandacht5. In Hoofdstuk 3 is een analyse van de resultaten 

van Yardley en collega's (1999) uitgevoerd. Worden de verstoringen van de houdingscontrole 

tijdens situaties met een dubbele taak bij ouderen voornamelijk veroorzaakt door het aanvullende 

motoreffect van articulatie (hardop praten) of door het effect van een aanvullende cognitieve 

component van een taak of door een combinatie van die twee? Bovendien werd onderzocht of er 

verschillen zijn tussen vallers en niet-vallers in termen van verstoring van de houdingscontrole 

tijdens de verschillende aanvullende taken. De bevindingen suggereren dat het gecombineerde 

hardop praten en de aandachtvragende secundaire taak het aandachtssysteem van oudere mensen 

dermate onder druk zet dat het de prestatie bij de primaire taak (rechtop staan) in gevaar bracht. De 

taak van hardop achteruit tellen zou gebruikt kunnen worden als een dubbele taak voor het klinisch 

bepalen van de balans bij populaties die een risico op vallen hebben. Deze taak was het beste in 

staat om de houdingscontrole te verstoren. 

 

De tweede vraag die in Hoofdstuk 2 behandeld werd, beschreef de vraag of krachtenplatform tests 

voor houdingsbalans gevoelig genoeg waren om alle veranderingen op te sporen. Hoewel de 

betrouwbaarheid van meting door middel van het krachtenplatform in diverse studies vastgesteld 

werd, werd daarbij geen rekening gehouden met het aspect van dubbele taken. Bovendien werden er 

bij het merendeel van de betrouwbaarheidsstudies gezonde proefpersonen onderzocht6-8. Tot nu toe 

waren er geen betrouwbaarheidsstudies waarin vallers waren opgenomen. Maar omdat een derde 

van de zelfstandig wonende mensen boven de 65 jaar elk jaar een of meer keer valt, is het 
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belangrijk om in betrouwbaarheidsstudies ook oudere vallers op te nemen9-13. In Hoofdstuk 4 is een 

studie beschreven over hoe de interrater- en test-hertestbetrouwbaarheid van de variabelen van 

krachtenplatform onderzocht werden. De geteste variabelen waren de variablen die het meest van 

toepassing leken om mogelijke vallers en niet-vallers op te sporen. Deze variabelen werden 

onderzocht onder omstandigheden met een enkele taak en met een dubbele taak, waarvoor wel en 

geen visus nodig was. Dit onderzoek toonde goede betrouwbaarheidsresultaten aan voor 

groepsbepaling en liet geen systematische fouten in het meetprotocol zien voor het meten van 

houdingsbalans bij ouderen in omstandigheden met een enkele taak en met een dubbele taak. 

 

Er wordt aangetoond dat de selectie van uit posturografie afgeleide parameters, die onderscheid 

maken tussen oudere vallers en niet-vallers, niet overtuigend zijn14. Naast het onderscheid tussen 

oudere vallers is een belangrijke doelstelling van het meten van houdingsbalans het voorspellen van 

vallen in de toekomst met behulp van een krachtenplatform. Piirtola en Era (2006) stelden dat de 

reden voor het niet in staat zijn om vallen in de toekomst te voorspellen, gerelateerd is aan het 

gebrek aan onderzoeken waarin een prospectief ontwerp gebruikt wordt en waarin valpartijen als 

het primaire resultaat genoteerd worden15. Er zijn daarom meer prospectieve onderzoeken naar 

vallen nodig waarin posturografie gebruikt wordt. Een systematische evaluatie van een balans met 

een protocol voor 'complexe omstandigheden' is noodzakelijk om te bepalen welke uit posturografie 

afgeleide balansvariabele het meest gepaard gaat met vallen in de toekomst. In hun review toonden 

Zijlstra en collega's (2008) aan dat 2 onderzoeken enig bewijs leveren dat metingen met een 

protocol met een dubbele taak enige waarde voor het voorspellen van vallen kunnen toevoegen. Zij 

bevelen toekomstige onderzoeken aan met een grote steekproefgrootte die moeten onderzoeken of 

een totale prestatiescore die de scores van  de cognitieve en balanstaak combineert, gevoeliger is 

voor het voorspellen van vallen of het opsporen van veranderingen in de balansprestatie dan de 

score voor individuele balans of cognitieve taak tijdens prestaties met een dubbele taak16. In 

Hoofdstuk 5 wordt een prospectief onderzoek met 270 deelnemers beschreven. Het doel van dit 
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onderzoek was te bepalen of houdingsbalansvariabelen die gemeten werden met een 

krachtenplatform met of zonder uitdagende voorwaarden, in staat waren om prospectief vallers en 

niet-vallers te beschrijven bij een zelfstandig wonende oudere populatie gedurende een periode van 

12 maanden. De uitdagende omstandigheden die hier gebruikt werden, waren een verminderde 

visus en/of dubbele cognitieve taken. De bevindingen toonden aan dat de krachtenplatformvariabele 

RMS-ML (Root-Mean-Square-amplitude, ofwel de amplitude van de wortel uit het gemiddelde 

kwadraat, in mediaal-laterale richtingen) het valrisico in de toekomst voorspelt bij vrouwen die 

meerdere valpartijen in de anamnese hebben en die medicatie gebruiken waardoor een risico op 

vallen ontstaat of die meerdere geneesmiddelen gebruiken. Er werd ook gezien dat meerdere vallers 

tijdens de balanstesten een smaller steunvlak aannamen.  

Het doel in Hoofdstuk 6 was om eerst te bepalen wat de veranderingen in houdingsbalans waren die 

veroorzaakt werden door niet kunnen zien, verstoorde somatosensorische informatie en een 

combinatie van niet kunnen zien en verminderde somatosensorische informatie tijdens 

omstandigheden met een enkele taak en een dubbele taak. Ten tweede was het doel het bepalen van  

de 'dual task costs' (DTC, ofwel hoe goed iemand twee taken tegelijk kan uitvoeren) en de 

verandering van DTC die veroorzaakt wordt door de verschillende testomstandigheden. De 

gecombineerde vermindering van sensorische input (visus en somatosensorische verstoring) 

resulteerde in een afname van 'dual task costs' voor houding waarbij tegelijkertijd geen verandering 

optrad in de 'dual task costs' voor cognitie. Dit resultaat weerlegt het vaak gebruikte theoretische 

raamwerk van brondeling1 en de theorie van adaptieve brondeling17. De bevindingen lijken daarom 

ondersteuning te bieden voor de theorie van een vergroot verwerkingsgebied18. De theorie neemt 

aan dat de hersengebieden die actief zijn bij omstandigheden met dubbele taak, veel overlap 

vertonen met gebieden die actief zijn voor elk van de afzonderlijke taken en dat de hersengebieden 

gewoon groter van omvang worden als er meer verwerkingsbehoeften zijn18. De gecombineerde 

vermindering van sensorische input zou ertoe geleid kunnen hebben dat de participanten een groter 

verwerkingsgebied inzetten en om die reden meer cognitieve capaciteit ter beschikking kregen. 
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Deze grotere cognitieve capaciteit zou dus gebruikt kunnen worden ter compensatie van de 

vermindering van de sensorische input evenals voor de cognitieve taak, wat de verlaging van de 

'dual task costs' voor houding en absoluut verschil in slingeren bij omstandigheden met een dubbele 

of enkele taak, kunnen verklaren.  

 

Samengevat toonde deze scriptie nieuwe aspecten van de krachtenplatform meetmethode voor de 

houdingsbalans bij oudere vallers en niet-vallers. De krachtenplatform meetmethode kan in 

toekomstig onderzoek worden gebruikt, om de effectiviteit van interventieprogramma's te bepalen 

die gericht zijn op valpreventie. 
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