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Motorische planning van handbewegingen verloopt moeilijker
indien de cortico-spinale baan dunner is
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Taken
Gedurende het EEG-onderzoek hebben de participanten
enkele computertaken uitgevoerd. Tijdens deze taken
kregen ze verschillende stimuli te zien. Een blauwe smiley,
de cue, voorspelde aan welke kant van het scherm de gele
smiley, de target, zou komen. Zodra de target verscheen,
moesten de participanten zo snel mogelijk op de rode knop
drukken met de bijbehorende hand.

Inleiding
Walleriaanse Degeneratie (WD) is een proces waarbij de
zenuwbanen die lopen vanuit een beschadigd hersengebied
dunner worden. Als er beschadiging ontstaat aan één zijde
van een ontwikkelend brein tijdens de zwangerschap of in
de periode daarna, kan het leiden tot motorische
beperkingen aan de andere zijde van het lichaam.
Kinderen waarbij een hersenbeschadiging aan één zijde van
de hersenen heeft plaatsgevonden krijgen vaak de
diagnose unilaterale Cerebrale
Parese, of hemiparese.
Doordat er vroeg in de
ontwikkeling een beschadiging in
de hersenen is opgestreden,
kunnen de uittredende
zenuwbanen bij deze kinderen ook
dunner zijn geworden.

Doel van de studie
Met deze studie willen we onderzoeken of de problemen in
het maken van doelgerichte handbewegingen bij jongeren
met Cerebrale Parese mede verklaard kunnen worden door
deze WD. De aanwezigheid van WD is door middel van een
MRI-scan bepaald. Daarna hebben we een Electroencephalogram (EEG) gemaakt van de participanten, terwijl
ze enkele computertaken uitvoerden.

Participanten
10 jongeren (12 tot 23 jaar oud) met hemiparese, die zich
via de Sint Maartenskliniek hebben aangemeld voor dit
onderzoek.
Van alle deelnemers werd de handvaardigheid bepaald
door middel van de MACS classificatie.
Non-WD
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(n=5)

Leeftijd

13-23
(gem. 17 jaar)

12 -17
(gem. 14 jaar)

Geslacht

3 vrouw
2 man

5 man

Aangedane
hand

4 links
1 rechts

4 links
1 rechts

1-2
(gem. 1.6)

2-3
(gem. 2.4)

MACS

De participanten hebben drie varanten van deze taak
uitgevoerd: 2 maal een unimanuele taak (eerst 40 targets
alleen aan de kant van de niet-aangedane hand, daarna 40
targets voor de aangedane hand) en een bimanuele taak,
waarbij de stimuli in willekeurige volgorde links of rechts in
beeld kwamen (ook 40 per zijde).
Naast het EEG werden de reactietijden (RT) en het aantal
fouten geregistreerd.

De gedragsdata (RTs, aantal fouten, Box & Blocks) vertonen
geen verschillen tussen beide groepen. De vragenlijst
(CHEQ), laat wel een verschil zien tussen de groepen.
Jongeren met WD geven aan zich meer gehinderd te voelen
bij het uitvoeren van alledaagse taken dan jongeren
zonder WD.

Naast bovenstaande computertaken hebben de
participanten ook de Box & Blocks
taak uitgevoerd. Tijdens deze taak
moesten ze zo veel mogelijk blokjes
naar de andere kant van de box
verplaatsen binnen 1 minuut.
Tot slot hebben de participanten een vragenlijst (de CHEQ)
ingevuld over het gebruik van beide handen in dagelijkse
activiteiten. Hierbij konden ze steeds aangeven hoe
efficiënt de uitvoering is, of ze er langer over doen om de
taak uit te voeren in vergelijking met leeftijdsgenoten en in
hoeverre ze zich storen aan het gebruik van hun aangedane
hand tijdens de uitvoering van die activiteiten.

EEG analyse
We hebben gebruik gemaakt van een mobiele EEG set met
32 actieve elektroden.
De Event-Related Potentials (ERPs) in reactie op de twee
stimuli types (cue en target) werden bepaald door het EEG
te filteren (inclusief verwijdering van artefacten en
correctie van oogknippers) en te middelen per elektrode.

Resultaten
In het EEG vertoont verschillen op de laatste twee pieken
(de N2 en P3) tussen de groepen. De WD groep laat een
verhoogde reactie zien als ze moesten reageren met de
aangedane hand. Bij de non-WD groep trad deze reactie
niet op. De verhoogde amplitude in de WD groep zou
kunnen betekenen dat het bij deze jongeren meer moeite
kost om de aangedane hand aan te sturen.

Discussie en conclusies
Jongeren met en zonder WD hebben een vergelijkbare
handcapaciteit. Het kost jongeren met WD echter wel
meer moeite om hun aangedane hand te gebruiken. Zowel
tijdens experimentele computertaken als alledaagse
handelingen.
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EEG als neuroimaging methode voor het bepalen van de motorische hersengebieden:
een fMRI-EEG betrouwbaarheidsonderzoek
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Methoden

EEG data

Door het EEG en fMRI signaal met elkaar te vergelijken hopen
we een betrouwbaar en kindvriendelijk EEG protocol te
creëren.
Deelnemers aan het onderzoek:
- 10 kinderen/jong volwassenen (12-23 jaar) met CP
- 20 studenten (18-23 jaar) zonder CP (controle groep)

fMRI data

Het EEG signaal kan op verschillende manieren geanalyseerd
worden. We zijn op zoek naar de manier die de meest
betrouwbare informatie geeft over de locatie van de
motorische gebieden en vergelijken deze met het fMRI signaal.
Bronmodel op basis van de controle groep
Op basis van de EEGs van
de controle groep
.
hebben
we een
bronmodel gemaakt.

Het doel van het onderzoek:
Kijken of het mogelijk is om door middel van EEG
metingen de motorische gebieden in de hersenen te
lokaliseren.

Het model hebben we
gebruikt om de EEG data
van de adolescenten met
CP mee te analyseren en
te bepalen welke bron
het EEG het best kon
verklaren.

Waarom willen we de motorische
hersengebieden in kaart brengen?
In de meeste gevallen worden bewegingen van de rechterhand
aangestuurd door de linker hersenhelft en bewegingen van de
linkerhand door de rechter hersenhelft. Bij kinderen met
Cerebrale Parese (CP) kan deze aansturing anders
georganiseerd zijn door een hersenbeschadiging die vroeg in
de ontwikkeling is ontstaan.
De lokalisatie van de motorische hersengebieden kan mogelijk
van belang zijn voor het geven van individuele
revalidatieadviezen omdat de effectiviteit van een revalidatie
behandeling mogelijk samenhangt met de manier waarop de
hand wordt aangestuurd.

Waarom door middel van EEG?
De huidige methoden om deze motorische gebieden in kaart
te brengen zijn fMRI (functionele MRI scan) en TMS
(Transcaniële Magentische Stimulatie). Alhoewel dit zeer
betrouwbare methoden zijn zitten er ook nadelen aan.
fMRI is erg duur en niet geschikt voor (jonge) kinderen.
TMS is ook niet geschikt voor jonge kinderen en wordt
afgeraden indien er (mogelijk) sprake is van epilepsie, een
stoornis die zeer vaak voorkomt bij kinderen met CP
EEG is zeer toegankelijk, betaalbaar en kindvriendelijk.
Doordat onze onderzoeksgroep over mobiele EEG apparatuur
beschikt kan het EEG ook op elke locatie gemeten worden.
Wel is het EEG signaal in de regel minder betrouwbaar dan
fMRI en TMS om de exacte locatie van een signaal te bepalen.
Nieuwe meet- en analyse methoden bieden echter
mogelijkheden om een betrouwbare lokalisatie te bepalen.

EEG data van één van de deelnemers met CP in het model
Bij bewegen van linkerhand

reactie

Hersengebieden die betrokken zijn bij het knijpen met de niet
aangedane linkerhand en respectievelijk hersengebieden die
betrokken zijn bij het knijpen met de aangedane rechterhand.
Deze fMRI resultaten hebben we vertaald naar een
lateralizatie index volgens de formule:
Bij beweging van rechterhand
Activiteit Linker Hemisfeer – Activiteit Rechter Hemisfeer
Activiteit Linker Hemisfeer + Activiteit Rechter Hemisfeer
Knijpen met de niet aangedane linkerhand heeft LI = - 0.8
Knijpen met de aangedane rechterhand heeft LI = 0.46

Het EEG signaal laat net als de MRI een ander patroon zien
voor de aangedane en niet aangedane hand.

Conclusie
Zowel het EEG als MRI signaal laten lateralizatie zien.

Spiegelbewegingen
Om uit te sluiten dat de bilaterale activiteit wordt veroorzaakt
door spiegel bewegingen kijken we ook naar de
mirror movement index waarvoor we de ‘molentaak’
gebruiken. Hierbij kijken we in hoeverre de handen afhankelijk
van elkaar bewegen.

Het blijft echter nog een uitdaging om de fMRI en EEG data te
interpreteren gezien de spiegelbewegingen en diverse
interpretaties van ‘activiteit’. Een verhoogd signaal kan duiden
op zowel stimulatie als inhibitie. We zullen dus nog dieper in
het EEG signaal duiken en verschillende maten moeten
combineren.
Het streven is om in de toekomst voor elk individu te kijken
waar de motorgebieden gelegen zijn en zo een passend
behandelplan op te stellen.

Effectiveness of home-practice programs on bimanual
performance of young children with cerebral palsy and
stress of their parents
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Figure 2: Bimanual training in paediatric rehabilitation

Background
Home-based training programs can be a useful addition to
institutional occupational and physical therapy for children
with Cerebral Palsy (CP) for several reasons, for instance
promoting parental involvement, healthcare independence
and continuation of therapy aspects following institutional
therapy. Even though there is a general consensus on the
importance of home-based training programs [1], to date no
evidence-based best practice exists for bimanual hometraining [2]. Existing home-based programs, predominantly
using explicit motor learning concepts, were shown to lead
to increased stress levels of the parents and low therapy
compliance [1,3], which may negatively influence the
effectiveness on bimanual activity. It is expected that
procedures using implicit motor learning principles do not
have these adverse effects. Therefore, the present project
examines which type of motor learning, i.e. implicit or
explicit, is most effective to improve bimanual performance
of the child and at the same time minimises stress of the
parents.

Objective
To scrutinize the effectiveness of two upper limb homepractice programs on bimanual performance of the child and
stress of the parents. One program is based on implicit
strategies regarding coaching (of parents by therapists) and
teaching (of children by parents) and one based on explicit
strategies regarding coaching and teaching. These
programs are compared to each other and to usual care.

Under the ZonMw IIIe Programma Revalidatieonderzoek,
this project has been supported financially by:
- Revalidatie Nederland,
- Fonds NutsOhra,
- Revalidatiefonds,
- Johanna KinderFonds (JKF),
- Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA),
- Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Methods
- Three-armed, assessor blinded RCT (see Figure 1)
- Children with unilateral CP (2.5 - 7 years) and their parents
- Outcome measures: bimanual performance of the child and
stress of the parent

Discussion
This is the first RCT comparing the effectiveness of two
different home programs, with outcome measures at the
level of both the child and the parents. The developed homepractice programs are multifaceted in nature allowing for the
identification of critical success factors. These results will
advance the development of much needed tailor-made
intervention programs in paediatric rehabilitation.
References
[1] Novak, I Cusick, A (2006) Home programmes in paediatric occupational therapy for children
with cerebral palsy: Where to start? AusOccTher J, 53, 251-264
[2] Novak, I (2011) Effective home programme intervention for adults: a systematic review
ClinReh, 25(12), 1066-1085
[3] Scales, LH, McEwen, IR, et al.,(2007) Parents’ perceived benefits of physical therapists’
direct intervention compared with parental instruction in early intervention PPT, 19, 196-202

Affiliations:
1Behavioural Science Institute, Radboud University Nijmegen, Nijmegen, The Netherlands
2Department of Rehabilitation Medicine, Research School CAPHRI, Maastricht University, Maastricht, the
Netherlands
3Australian Catholic University, School of Psychology, Melbourne, Australia
4Adelante, Centre of Expertise in Rehabilitation and Audiology, Hoensbroek, the Netherlands
5Department of Pedriatric Rehabilitation, Sint Maartenskliniek, Nijmegen, the Netherlands
6Master of Specialised Physical Therapy, AVANSplus, Breda, the Netherlands
7Department of Rehabilitation, Radboud University Medical Centre, Nijmegen, the Netherlands
8Department of Rehabilitation Medicine, Maastricht University Medical Centre, Maastricht, the Netherlands

Correspondence to:
MLAP Schnackers:
m.schnackers@pwo.ru.nl
T: +31243615812
PO Box 9104, 6500 HE Nijmegen, the Netherlands

LWME Beckers
laura.beckers@maastrichtuniversity.nl
T: +31433882168

Strategic use of Mirror Movements in
unilateral Cerebral Palsy
Zielinski, I.M. 1, Jongsma, M.L.A. 1, Rudisch, J. 2, Green, D. 2, Aarts, P. 3, Steenbergen, B. 1,4

BACKGROUND

HYPOTHESES

Mirror Movements (MMs):
Involuntary movements of one hand mirroring
voluntary movement of the other hand (Woods and

1. Children with DD show enhanced MM
compared to children without DD.
2. MMs are related to more negative experience
in using the AH in typical bimanual tasks.

Teuber, 1978)

Common phenomenon in children with
unilateral Cerebral Palsy (uCP) (Nass, 1985)
Negative impact on bimanual performance
(Kuhtz-Buschbeck, 2000)

Proposed that this negative impact might lead
to underuse of the affected hand (AH) during
spontaneous daily activities
p
disregard
g
((DD)) ((Adler et al,, 2015))
 developmental

PARTICIPANTS
• Twenty-one children with uCP (Mage: 11y,4m)
• Nine with DD

METHODS
Repetitive unimanual Squeezing-task
• Two grip-force transducers, one connected to windmill
• EMG of extensor digitorum
Instructions:
Repetitively squeeze the connected transducer to rotate the wheel
of the windmill. Simply hold on to the other transducer (in
contralateral hand).
 repeated for both hands
Outcome measures:
CC-force (cross correlation of grip-force data) between both hands; MM-ri (mirror movement recruitment index) of
t l t l hand
h d (Schaechter et al, 2002); DD as assessed
d with
ith the
th VOAA-DDD-r
VOAA DDD (Houwink et al, 2012); CHEQ:
CHEQ subjective
bj ti experience
i
off AH-use
AH
contralateral
during typical bimanual activities (Sköld et al, 2011)

RESULTS

Pattern 1: “typical” MM

No enhanced MM-ri in DD
No enhanced CC-force in DD when moving AH (trend for less MM in
DD when actively moving LAH: p = .061)
No correlation between CHEQ & MM-ri or CC-force
Pattern 2: “strategical” MM
BUT: different patterns of MM!
 Seven children seemed to control AH by actually moving their lessaffected hand (particularly children with MACS ≧ 2)
 Indication for “strategical” MM

CONCLUSION
MMs in uCP do not contribute to DD and do not appear to negatively affect the subjective experience in using the AH in
typical bimanual activities.
Data indicates that MMs are strategically used to control the AH in some children with uCP with reduced manual ability. A
refinement of the classification of MM is needed to tag this strategic use.
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g
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contra‐laterale controle van
de
aangedane hand

Unilaterale Cerebrale Parese

• Onderzoeken of een leeftijd gevonden kan worden waarop deze banen ‘gekruist’
zijn.

• Met de opgevangen hersensignalen vaststellen hoe de organisatie van de
‘zenuwbanen’ voor de controle van handen eruit ziet op jonge leeftijd.

• Bepalen of tactiele stimulatie van baby handjes kan leiden tot duidelijke
hersensignalen (Somatosensorische Evoked Potentials) die met Elektro
Encephalogram (EEG) (‘hersenfilmpje’) geregistreerd kunnen worden.

DOELSTELLINGEN

Vroeg in de
ontwikkeling

perinataal

ACHTERGROND

Na de geboorte ontwikkelen de zenuwbanen vanuit onze hersenen (‘corticospinale banen’) voor de
controle van onze handen zich geleidelijk in een ‘gekruist’ patroon. Deze ‘kruising’ ontstaan doordat
de verbindingen die aangelegd zijn aan de kant van hersenhelft waar de hand zich bevindt
(ipsilateraal) afnemen. Tegelijk worden de verbindingen voor de hand vanuit de tegenoverliggende
hersenhelft sterker (contralateraal). Het is onduidelijk wanneer in het leven van een baby deze
‘kruising’ is voltooid. Het doel van deze studie was een methode te vinden waarmee ‐ op een baby‐
vriendelijke manier ‐ kon worden vastgesteld welke hersenhelft betrokken is bij de controle van de
handen in typische ontwikkelende (‘gezonde’) kinderen. Aan dit onderzoek deden 13 gezonde
kinderen mee (5 jongens, 8 meisjes) in de leeftijd van 16 – 41 weken. De ‘opstijgende zenuwbanen’
(‘ascenderende corticospinale banen’) werden bestudeerd door trillinkjes aan de babyhandjes te
geven en tegelijkertijd een registratie van de hersenactiviteit (EEG) te maken. Uit de resultaten is
duidelijk geworden dat korte tactiele stimulatie kan leiden tot Somatosensorische Evoked Potentials.
Op basis daarvan kon de betrokkenheid van de hersenen worden vastgesteld. Het bleek dat de
handcontrole van baby’s van 28 weken en ouder door overwegend contralaterale ‘zenuwbaren’
plaats vindt. Bij baby’s van gemiddeld 16 weken was nog een bilaterale (‘ongekruiste’) organisatie
aanwezig. Daarnaast bleken leeftijd en de organisatie van de ‘zenuwbanen’ positief met elkaar
samen te hangen. Uit de observatie van gedrag bleek ook nog dat de handmotoriek van baby’s van 4
maanden beduidend lager was dan die van baby’s van 7 en 10 maanden. Deze inzichten kunnen van
belang zijn voor de ontwikkeling van interventies voor kinderen die geboren worden met
hersenschade in één hersenhelft (unilaterale Cerebrale Parese), alsook om voor hen de optimale tijd
voor vroege behandeling te bepalen.

SAMENVATTING

Student: Anja Roubos

RESULTATEN

• Test van de motoriek van de handen mbv speeltjes en videoregistratie; scoring
achteraf door andere onderzoeker

• Electroencephalogram (EEG): mobiele set, 32 actieve elektroden

• Tactiele stimulatie mbv stimulator ter grootte van een volwassen pink (200 ms;
167 Hz, 80 stimulaties per baby)

METHODEN

Begeleiding: dr. Marijtje L.A. Jongsma, Marjolein Baas MSc, dr. Pauline Aarts, prof. Bert Steenbergen, dr. Tineke van Rijn

De lateralisatie van de ascenderende corticospinale banen tijdens de vroege ontwikkeling in kaart gebracht

Korte tactiele stimulatie kan Somatosensorische Evoked Potentials genereren.
genereren Op basis daarvan kan de
betrokkenheid van de hersenen (lateraliteit) worden vastgesteld.
Handcontrole van baby’s van 28 weken en ouder vond door overwegend contralaterale ‘zenuwbaren’
plaats.
Bij baby’s van gemiddeld 16 weken was nog een bilaterale (‘ongekruiste’) organisatie aanwezig.
Leeftijd en de organisatie van de ‘zenuwbanen’ hingen positief met elkaar samen.
Observatie van gedrag liet zien dat de handmotoriek van baby’s van 4 maanden beduidend lager was dan
die van baby’s van 7 en 10 maanden.

•
•
•
•
•

CONCLUSIES

RESULTATEN

Somatosensorische Evoked Potentials bij baby’s
door tactiele stimulatie van de handen

Het gebruik van verschillende neuroimaging
technieken bij kinderen met unilaterale CP
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Hoe bewegingen worden aangestuurd vanuit het brein
•
•

De rechter hersenhelft bestuurt de linkerzijde van het lichaam
De linker hersenhelft bestuurt de rechterzijde van het lichaam

90%
2%

8%

Unilaterale Cerebrale Parese
een andere ontwikkeling van het brein

2

Unilaterale CP – verschillende subtypen
Subtype 1:

Subtype 2:

Subtype 3:

Restoratie van het
contralaterale patroon

Compensatie vanuit de
i t
d
h
hemisfeer
i f
niet-aangedane

Gemengde strategie
aanuit
it beide
b id h
hemisferen
i f

Unilaterale CP
Het effect van revalidatie verschilt
Subtype 1: Restoratie van het contralaterale patroon
Reageert doorgaans zeer goed op mCIMT

Subtype 2: Compensatie door de ipsilaterale hemisfeer
Mogelijk conflict in de aansturing van beide handen
Bimanuele training / Spiegelbewegingen

Subtype 3: Gemengde strategie
Vraagt mogelijk om een gemengde benadering
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Het lokaliseren van de motorische cortex
verschillende neuroimaging technieken

Functionele MRI
Nadelen:
• Stil liggen
• Geen metaal (gebitsbeugel)
• Duur
Transcraniële magnetische stimulatie
Nadelen:
• Epilepsie
• Steeds maar een klein gebied per keer

Het lokaliseren van de motorische cortex
EEG

Nadelen:
• Minder goede spatiële resolutie
• Signaal met veel ruis
Voordelen:
• Geen contra-indicaties
• Geschikt voor alle leeftijden
• Meerdere maten mogelijk
• Relatief
R l ti f goedkoop
dk
• Mobiel laboratorium
• Meten in vertrouwde omgeving
•

Uitstekende temporele resolutie
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Het lokaliseren van de motorische cortex
EEG
Motor Evoked Potentials
LRP
Bron lokalisatie van de LRP
BESA
LORETA

Het bepalen van de betrouwbaarheid
fMRI – EEG onderzoek

https://www.youtube.com/watch?v=onHKnafS0cE&noredirect=1
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Eerste resultaten
Duidelijke samenhang tussen de Corticospinale
baan en de hand capaciteit
Grote overeenstemming tussen lokalisatie zoals
bepaald met fMRI en EEG

Voorgesteld beslismodel “revalidatie op maat”
MM-

mCIMT

MM+

mCIMT-BiT

MM-

mCIMT-BiT

MM+

BiT-mCIMT

MM-

BiT-mCIMT

MM+

BiT

Contralateral

uCP

Bilateral

Ipsilateral
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