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Voorwoord 
 

Als eindwerk voor onze 2-jarig masteropleiding ‘Revalidatiewetenschappen en 

Kinesitherapie’ aan de Universiteit Gent hebben we als onderwerp gekozen voor de 

evaluatie van de spierrekrutering bij chronische whiplash patiënten en pijn geïnduceerde 

proefpersonen met behulp van functionele Magnetische Resonantie Imaging. Het leek ons 

een zeer interessante studie om meer te weten te komen over de werking van de 

cervicale wervelzuil, whiplash, pijninductie en MRI-onderzoek. Deze studie gaf ons de 

mogelijkheid te werken met chronische patiënten wat het onderzoek een 

maatschappelijke relevantie geeft voor zowel de wetenschap als de patiënten. Aangezien 

er nog altijd geen duidelijkheid is de problematiek na een whiplash trauma, hopen we 

met dit eindwerk ons steentje te kunnen bijdragen om meer inzichten te krijgen om deze 

patiënten beter te kunnen revalideren. 

Allereerst hebben we ons moeten inlezen om de materie van de diverse onderwerpen te 

beheersen en om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, zodat onze thesis een mooie 

afsluiting kan worden van onze studie. 

We zijn zeer gemotiveerd om aan dit werk te beginnen omdat het uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek alsook de onderwerpen ons zeer interesseren en we er 

ongetwijfeld veel van zullen leren. 

 

Veel leesplezier, 

 

         Robert en Martijn 
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Inleiding 
 

Ongeveer 70% van de mensen wordt eens in zijn leven met nekpijn geconfronteerd  

(Jull et al., 2008b). Zeer waarschijnlijk zal dit percentage in de komende jaren blijven 

toenemen door de sedentaire houding als gevolg van de computertechnologie. Nekpijn 

begint te concurreren met lage rugklachten als men kijkt naar de frequentie van 

voorkomen van voornaamste klachten en het economisch en sociaal kostenplaatje in de 

21e eeuw (Jull et al., 2008b).  

Nekpijn wordt gedefinieerd als een wijdverspreide gewaarwording met overgevoeligheid 

van de huid, ligamenten en spieren in de nekregio (Ylinen, 2007). Wanneer die pijnlijke 

gewaarwording langer dan 6 maanden aanhoudt, wordt gesproken over chronische 

nekpijn. 

 

Chronische nekpijn kan worden onderverdeeld in een aandoening zonder aanwijsbare 

oorzaak (idiopatisch) en met een aanwijsbare oorzaak, zoals een whiplash trauma.  

Onder whiplash wordt een acceleratie – deceleratie trauma verstaan, waarbij het hoofd 

een geforceerde beweging maakt zoals bij een auto-ongeluk of zware val. Gezien er tot 

de dag van vandaag geen duidelijke bewijsvoering is voor een objectieve diagnose, wordt 

het behandelen van deze patiëntencategorie bemoeilijkt. Daardoor ontbreken optimale 

en wetenschappelijk onderbouwde behandelprotocollen voor de huidige therapie van 

whiplash patiënten.  

Letsels als gevolg van een acceleratie – deceleratie trauma zijn zelden te zien op 

röntgenfoto’s of MRI beelden. Dit leidt vaak tot onbegrip en gevoel van miskenning van 

de whiplash patiënt. Wel is uit klinisch onderzoek aangetoond dat mensen met 

chronische nekpijn als gevolg van whiplash significant minder cervicale bewegelijkheid 

hebben (Sterling et al., 2003; Armstrong et al., 2005). Ook blijkt de motorische controle 

van diepe en oppervlakkige cervicale spieren tijdens het uitvoeren van een 

craniocervicale flexie (CCF) aangedaan (Jull et al., 2004; Falla et al., 2004d).  

 

Aangezien de onderliggende mechanismen van veranderde motorische controle bij 

chronische whiplash patiënten nog niet volledig kunnen worden verklaard, kan een 

experimenteel onderzoek met een acute pijnlijke sensatie bij gezonde personen een 

mogelijkheid zijn om veranderingen van de controle strategieën op basis van pijn, te 

verduidelijken (Falla en Farina, 2008).  
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In deze studie wordt door middel van spierfunctionele magnetische resonantie imaging 

(mfMRI) de spierfunctie van de diepe nekflexoren objectief onderzocht om te concluderen 

in welke mate het functioneren van deze spiergroep verschilt bij chronische whiplash 

patiënten ten opzichte van een gezonde populatie. Ook voeren we een experimenteel 

pijninductie onderzoek uit, waarbij de neuromusculaire adaptatie tijdens het uitvoeren 

van een CCF wordt onderzocht bij gezonden proefpersonen zonder en met pijn. Op deze 

manier kan worden aangetoond of pijn leidt tot een veranderde spierrekrutering bij 

gezonde proefpersonen, zodat we een vergelijking kunnen maken met de verminderde 

motorische controle bij de whiplash patiënten. 

Een eventueel verschil in spierrekrutering en veranderde functie van de diepe 

nekflexoren bij chronische whiplash patiënten in vergelijking met gezonde personen kan 

meerdere oorzaken hebben en zou mogelijk kunnen leiden tot chronische nekklachten. 

Als we dit verschil aantonen kunnen we op basis van het pijninductie onderzoek 

beoordelen of het verschil in spierrekrutering van de diepe en oppervlakkige cervicale 

spieren een direct gevolg kan zijn van pijn. 

 

We vervolgen een deel van een eerder uitgevoerd onderzoek van Peeters en Tuytens 

(2007) en Bruggeman et al. (2008), waarvan wij enkele gegevens zullen gebruiken. Wij 

hebben een aantal nieuwe whiplash patiënten getest en de data samen gebundeld. Het 

volledig pijninductie onderzoek is door ons opgezet, uitgevoerd en geanalyseerd.  

Voordat we het eigenlijke onderzoek beschrijven, geven we eerst de anatomie van de 

cervicale wervelzuil weer en achtergrond informatie over Magnetische Resonatie 

Beeldvorming (MRI). Vervolgens beschrijven we wat whiplash is en tot slot bespreken we 

de effecten van pijninductie. 
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LITERATUURSTUDIE 

 



Masterproef: Dirks RH en Schouten CM, Universiteit Gent 2010 
9 

1.  Functionele anatomie van de cervicale wervelkolom 

 

De wervelkolom kent drie belangrijke functies: 

1) bescherming bieden aan zenuwstructuren en bloedvaten 

2) zorgen voor voldoende mobiliteit 

3) zorgen voor voldoende stabiliteit 

 

Ter hoogte van de cervicale wervelkolom zorgen de osteoligamentaire en musculaire 

structuren voor de bescherming van het ruggenmerg en de arteria vertebralis.  

De mobiliteit wordt verkregen dankzij de specifieke anatomie van de wervelkolom en de 

stabiliteit van de cervicale wervelkolom wordt volgens Panjabi (1992) verkregen door 3 

systemen die bijdragen tot intersegmentale stabilisatie, namelijk het passieve 

subsysteem, het actieve subsysteem en de neuro motorische controle.  

 

1.1  Passieve stabiliteit: Het passieve subsysteem  

 (Kapandji, 1984; Beernaert et al., 2006) 

Bij de cervicale wervelkolom maakt men onderscheidt tussen twee verschillende delen. 

Het eerste is het hoogcervicale of suboccipitale deel, bestaande uit de eerste halswervel 

(atlas) en de tweede halswervel (axis). Deze osseuze delen zijn met elkaar en de schedel 

(os occipitale) verbonden tot een ingewikkelde gewrichtsketen met drie bewegingsassen 

en drie graden bewegingsvrijheid. Typerend voor dit deel is het ontbreken van disci. 

Het tweede bestaat uit het mid- en laagcervicale deel, dat ligt tussen de onderzijde van 

de axis en de bovenzijde van de eerste thoracale wervel. Dit deel van de wervelkolom 

laat flexie, extensie, lateroflexie en rotatie toe. 

De twee delen van de wervelkolom vullen elkaar aan, zodat er mogelijkheid is tot 

ruimere rotaties, lateroflexie en flexie-extensie van het hoofd. 

 

1.1.1  Hoogcervicale wervelkolom (C0-C2) 

De atlas is ringvormig en heeft geen corpus. De atlas bestaat uit een arcus anterior, 

arcus posterior, twee massae lateralis en twee proccessi transversi. Door de oriëntatie 

van het cranio-occipitale gewricht (C0-C1) is flexie en extensie (13˚) en een beperkte 

lateroflexie (8˚) en rotatie (4-8˚) mogelijk. 
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De axis onderscheidt zich van de onderliggende halswervels door zijn dens axis. Het 

anterieure facet van de dens articuleert met de arcus anterior van de atlas en wordt op 

zijn plaats gehouden door het ligamentum transversum. Door de biconvexe vorm van het 

atlantoaxiale gewricht is er een grote rotatie op C1-C2 mogelijk, ongeveer 40˚-50˚ 

unilateraal (40-50% van totale cervicale rotatie). Op dit niveau is de lateroflexie (2˚) te 

verwaarlozen en een beperkte flexie-extensie (10˚) mogelijk. 

Van de dens vertrekt het ligamentum alaria naar het occiput. Dit ligament zorgt ervoor 

dat de bewegingen hoogcervicaal gekoppeld zijn. Ook bevinden er zich diverse andere 

ligamenten rond de hoog cervicale wervelkolom die verder niet worden genoemd en 

beschreven. 

 

1.1.2  Mid- en laagcervicale wervelkolom (C3-C7) 

De halswervels C3-C7 lijken morfologisch goed op elkaar. Ze bestaan elk uit een corpus 

vertebrae en daarop bevinden zich processi uncinatie (hoekvormig uitsteeksel), die 

articuleren met het inferieure aspect van de bovenliggende wervel (gewricht van 

Luschka). 

De cervicale wervels worden van andere onderscheiden door middel van een relatief 

hogere discus intervertebralis, gespleten processi spinosi van C2-C6 en de aanwezigheid 

van foramina transversaria en sulci ter hoogte van de processi transversi. 

De facetgewrichten van C3 zijn 45˚ gekanteld ten opzichte van het frontaal vlak en 

verlopen in de richting van T1 naar 70˚ ventrocraniaal gericht. 

 

1.2  Actieve stabiliteit: Het actieve subsysteem 

Aangezien passieve structuren pas op het einde van een beweging functioneren wordt de 

actieve stabiliteit in grote mate bepaald door de musculatuur in de mid-range. Het is dan 

ook belangrijk een goede werking van de nekspieren te benadrukken, aangezien geschat 

wordt dat de nekmusculatuur voor 80% de mechanische stabiliteit waarborgt en de 

overige 20% door het passieve osseoligamenteus systeem (Panjabi et al., 1998).  

 

1.2.1  Het lokale en globale spiersysteem. 

In de cervicale regio wordt een onderscheid gemaakt tussen het lokale en globale 

spiersysteem. Kenmerkend voor het lokale spiersysteem is dat ze direct aanhechten op 

en gelegen zijn tegen de wervelkolom. Hierdoor oefent deze diepe cervicale musculatuur 

bij een contractie compressie uit op het gewricht, zonder hierbij bewegingen of 

afschuifkrachten te veroorzaken. Op deze manier wordt de neutrale gewrichtspositie 

gecontroleerd. Tijdens bewegingen vertonen deze spieren continue activiteit, 

onafhankelijk van de richting van bewegen (Cagnie et al., 2008b). 
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Het globale spiersysteem bestaat uit de oppervlakkige cervicale musculatuur. Deze 

spiergroep ligt verder van de wervelkolom, hecht niet direct aan op de wervels en 

overbrugt vaak meerdere segmenten. Ze leveren de kracht die nodig is voor het 

dagelijks functioneren en zijn betrokken bij de initiatie van beweging en het versnellen 

van bewegingen. Deze spieren vertonen geen continue activiteit en zijn erg 

richtingsgevoelig (Cagnie et al., 2008b). 

Naast anatomische en biomechanische verschillen zijn de lokale en globale spieren ook 

anders qua weefseltype. Stabilisatoren bestaan voornamelijk uit type I spiervezels 

aangezien deze lange tonische contractie kunnen aanhouden en daardoor over voldoende 

oxidatieve capaciteit moet beschikken. Mobilisatoren bestaan eerder uit type IIb 

spiervezels (snel en krachtige contractie), omdat zij immers actief zijn bij korte 

intensieve fasische contracties. Verder worden mobilisatoren niet op voorhand 

aangestuurd door het feedforwardsysteem (Cagnie et al., 2008b). In de literatuur is tot 

op heden nog geen onderzoek gedaan naar verschil in spiervezeltype in de oppervlakkige 

spieren en de dieper gelegen cervicale spieren. 

 

1.2.2  Cervicale flexoren 

De cervicale flexoren zijn in te delen in diepe en oppervlakkige spieren. Tot de 

oppervlakkige worden gerekend: m. sternocleidomastoïdeus (SCM), m. scalenus anterior 

(SA) en de infra- en suprahyoidale spieren, waarvan de m. sternohyoideus (SH) de 

voornaamste is.  

De voornaamste oppervlakkige cervicale flexor is de SCM. Deze loopt van processus 

mastoideus en de linea nucheae superior van het occiput naar het sternum en de 

clavicula (Kamibayashi et al., 1998). Indien de SCM unilateraal contraheert, zorgt deze 

voor een contralaterale rotatie van het hoofd. Indien de SCM bilateraal contraheert 

vanuit een neutrale positie van het hoofd, zorgen voornamelijk de posterieure vezels 

voor een flexie van het onderste gedeelte van de cervicale wervelkolom (CWK) en een 

extensie van het bovenste gedeelte. De anterieure vezels hebben eerder neutrale 

krachtarmen bij craniocervicale bewegingen (Kamibayashi et al., 1998). De functie van 

de SCM verandert zodra de diepe spieren actief zijn: wanneer de extensiefunctie 

hoogcervicaal vervalt, ontstaat er een flexie in de gehele CWK ten opzichte van de 

thoracale wervelkolom (TWK) (Comerford et al., 2002). 

De diepe regio die benoemd wordt als Diepe Cervicale Flexoren (DCF) bestaat uit: m. 

longus capitis (Lca), m. longus colli (Lco), m. rectus capitis anterior en lateralis (Putz et 

al., 2001; Boyling et al., 2004).  

De voornaamste DCF zijn de Lca en de Lco. De Lca loopt van de tubercula anteriora van 

de processus transversi van de tweede tot zesde wervel naar het pars basilaris van het 

occiput. Een bilaterale contractie zorgt voor een flexie van het hoofd en de cervicale 
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wervelkolom, een unilaterale contractie zorgt voor een rotatie en homolaterale 

lateroflexie. 

Putz et al. (2001) beschreven het verloop van de Lco en verdelen de spier in drie delen. 

Een mediaal deel, dat van de eerste thoracale en laatste cervicale wervel naar het corpus 

van de hoogcervicale wervels loopt. Een superior lateraal deel, dat van de tubercula 

anteriora van de processus transversi van de craniale cervicale wervels naar het 

tuberculum van de atlas loopt. Tot slot onderscheiden ze nog een inferieur lateraal deel, 

dat van het laterale oppervlakte van het corpus van de bovenste thoracale wervels naar 

de processi transversi van de laagcervicale wervels loopt. In dit geval zorgt een bilaterale 

contractie voor een flexie van de cervicale wervelkolom en voor vermindering van de 

cervicale lordose. Een unilaterale contractie zorgt voor een rotatie en homolaterale 

lateroflexie.  

De DCF zijn belangrijk voor ondersteuning en controle van de fysiologische cervicale 

lordose en het behouden van cervicale posturale vorm (Mayoux-Benhamou et al., 1994; 

Conley et al., 1995; Boyd-Clark et al., 2001 en 2002). Bij grove bewegingen verzorgen 

de DCF de cervicale segmentale stabiliteit geïnitieerd door de oppervlakkige flexoren.  

Boyd-Clark et al. (2001) analyseerden microscopisch de diepe cervicale musculatuur en 

concludeerden dat de Lco een gelijke hoeveelheid type I (53%) en type II (47%) vezels 

bevatte, wat suggereert dat de spier zowel tonisch als fasisch actief zou zijn. Hannecke 

et al. (2001) komt tot een gelijkaardige verhouding voor deze spier (45,8% type I en 

54,2% type II vezels). Deze studie toont wel aan dat deze gegevens met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd dienen te worden. Er wordt namelijk een grote 

individuele variatie gezien met een percentage van type I vezels tussen de 30-70%. 

Daarboven zijn er meer proefpersonen met een type I dominantie dan met een type II 

dominantie, wat uit de gemiddelden niet af te leiden is. Over de spiervezeltype 

verhouding van de Lca is er tot op heden in de literatuur nog weinig bekend. 

MFMRI onderzoek is gedaan naar de spieractiviteit van de diepe en oppervlakkige 

cervicale flexoren gedurende de craniocervicale flexie (CCF), de cervicale flexie (CF) en 

een combinatie van de craniocervicale en cervicale flexie (CCF-CF). Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat de  CCF een specifiekere methode is om de Lca activiteit te 

onderzoeken in vergelijking met de CF en  CCF-CF (Cagnie et al., 2008a). De SCM en SA 

zijn significant minder actief dan de DCF gedurende een CCF in vergelijking met een CF 

(Mayoux-Benhamou et al., 1994; Falla et al., 2003 en 2006; O’Leary et al., 2007a).  
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1.2.2.1 Craniocervicale flexie 

De CCF wordt omschreven als een ‘ja knik’ beweging van het hoofd ten opzichte van de 

cervicale wervelkolom. Tevens is er een lichte afvlakking van de cervicale lordose (Falla 

et al., 2006; O’Leary et al., 2007a). De CCF is de meest specifieke methode om de Lca 

activiteit te onderzoeken, waarbij de SCM en SA significant minder actief zijn dan de 

DCF, in vergelijking met andere cervicale bewegingen (Cagnie et al., 2008a; Mayoux-

Benhamou et al., 1994; Falla et al., 2003 en 2006; O’Leary et al., 2007a). 

De voornaamste anatomische actie van de Lca is een craniocervicale flexie beweging van 

de cervicale wervelkolom, terwijl de primaire functie van de Lco het afvlakken van de 

cervicale lordose is (Falla et al., 2006). Voor het uitvoeren van een CCF is normaal 

gesproken eerst activiteit nodig van de Lca, gekoppeld aan een aanspanning van de Lco 

(Jull et al., 2008a). Onderzoek met spierfunctionele MRI naar de spierrekrutering toonde 

dan ook aan dat er bij een CCF beweging een hogere activiteit waar te nemen was bij de 

Lca, terwijl de Lco en de SCM geen significante verschillen vertoonden. Hieruit wordt 

geconcludeerd dat de Lco niet de CCF beweging inzet, maar enkel een synergist is. Ook 

kan hieruit worden gesuggereerd dat een CCF meer activiteit inhoudt dan enkel het 

afvlakken van de cervicale lordose of dat de Lca assisteert in het afvlakken van de 

lordose (Cagnie et al., 2008a). 

Echter is een volledig geïsoleerde activiteit van de DCF voor een CCF beweging niet 

mogelijk, aangezien ook de SA en SCM enige activiteit vertonen. De CCF beweging 

behoort niet tot een primaire activiteit van de oppervlakkige SCM, welke een extensie 

moment heeft over de craniocervicale regio, en SA welke geen aanhechting heeft op het 

cranium (Jull et al., 2008a). Onderzoek van O’Leary et al. (2007a) laat zien dat de 

oppervlakkige SA wel werkzaam is bij een high load CCF (bij een maximale voluntaire 

contractie (MVC)), maar bijna niet bij een low load CCF (bij 50 en 20% van MVC). 

Hiermee wordt gesuggereerd dat bij het uitvoeren van een low load CCF de DCF het 

meest specifiek worden aangesproken. Recent onderzoek van Uthaikhup en Jull (2009) 

toont aan dat de DCF activiteit tijdens het uitvoeren van een CCF wordt beïnvloed door 

de leeftijd. Ouderen boven de 65 jaar vertonen minder DCF activiteit en meer SCM 

activiteit t.o.v. 26 jarigen. 

 

1.2.2.2 Craniocervicale flexie test 

De craniocervicale flexie test (CCFT) is een klinische neuro motorische controle test van 

de anatomische activiteit van de diepe cervicale flexoren, de Lco en Lca, wat belangrijke 

spieren zijn bij in stand houding van de cervicale lordose en bewegingssegmenten (Jull et 

al., 1999).  

De test wordt uitgevoerd met de patiënt in ruglig, met de nek in een neutrale positie, 

zodat het hoofd in een horizontaal vlak ligt. Men mag gebruik maken van een handdoek 
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onder het hoofd om het hoofd in de neutrale positie te krijgen. Vervolgens plaatst men 

de Stabilizer niet opgeblazen in de ruimte tussen de tafel en de nek tegen het occiput 

aan en blaast de Stabilizer op tot een druk van 20 mmHg. Het is belangrijk dat men 

voorkomt dat de nek in een lordose gepositioneerd wordt door de druk van de Stabilizer. 

De instructie die aan de patiënt gegeven wordt, is dat de DCF middels een kleine en 

rustige ´ja-knik` beweging van het hoofd gecontroleerd aangespannen dienen te 

worden. Het is vooral van belang niet krachtig aan te spannen. Met de CCFT test je de 

activatie en uithouding van de DCF door de patiënt progressief, in 5 stappen van 2 

mmHg, bloot te stellen aan een hogere druk van 20 mmHg tot een maximum van 30 

mmHg. De patiënt moet proberen te allen tijde de druk op een vooraf bepaald niveau 

vast te houden om zodoende een isometrische contractie te kunnen aanhouden (Falla et 

al., 2003).  

Voor het klinisch testen van de oppervlakkige en diepe cervicale spieren in relatie tot 

elkaars functie is de CCFT de meest specifieke, bruikbare en betrouwbare methode 

(O’Leary et al., 2007b; Chiu et al., 2005). Nieuwe methodes met behulp van mfMRI 

blijken bruikbaar om de activiteit en spierrekrutering van de DCF en oppervlakkige 

spieren gedurende een CCF te karakteriseren (Cagnie et al., 2008a).  

 

1.2.3  Cervicale extensoren 

De cervicale extensoren kunnen ook worden onderverdeeld in stabilisatoren en 

mobilisatoren en worden ingedeeld naar hun ligging. 

De stabiliserende dorsale spieren omvatten de suboccipitale spieren, m. interspinalis,  

m. multifidus, m. intertransversaris, m. splenius capitis, m. spinalis cervicis, m. 

semispinalis cervicis en capitis, m. longissimus cervicis. Tot de suboccipitale spieren 

behoren de m. rectus capitis posterior major en minor, m. obliquus capitis superior en 

inferior. Bij een enkelzijdige contractie veroorzaken deze spieren een lateroflexie van het 

hoofd, gecombineerd met een ipsilaterale rotatie. Bilaterale contractie geeft extensie van 

het occiput en extensie hoogcervicaal, met name ter hoogte van de wervels C0-C1 en 

C1-C2 (Cagnie et al., 2008b). 

De diepe regio bestaat vooral uit de suboccipitale spieren en de m. multifidus en hebben 

vooral een stabiliserende functie (Putz et al., 2001; Elliott et al., 2008a). Conley et al. 

(1995) concluderen over de extensorenregio dat de m. semispinalis capitis en m. 

splenius capitis de actieve hoofdextensoren zijn, terwijl de m. semispinalis cervicis en m. 

multifidus voornamelijk een posturale rol hebben. 

Tot de mobiliserende dorsale groep worden de m. trapezius pars descendens, m. levator 

scapulae, m. splenius cervicis en capitis, m. iliocostalis cervicis en de m. longissimus 

capitis cervicis gerekend. Al deze spieren geven een extensie van de wervelkolom en 

versterken de cervicale lordose. 
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1.3  Neuro motorische controle systeem 

Het neuro motorische controle systeem is een mechanisme van het centrale 

zenuwstelsel, gebaseerd op het continue samenspel tussen input en output om een 

houding aan te nemen of een beweging uit te voeren. Het heeft als functie de afferente 

input van de perifere mechanoreceptoren en andere sensorische systemen te 

interpreteren en te vergelijken met de interne representatie en een gecoördineerd 

antwoord van de spieren te genereren. Het wordt mogelijk gemaakt door de 

gewrichtsreceptoren en spierspoeltjes die zich in spieren, ligamenten en gewrichtkapsels 

bevinden. Door dit systeem is het mogelijk spieren met de juiste hoeveelheid kracht, 

juiste sequentie en juiste timing te activeren. Dit vereist dat de lengte, de tonus, de 

activatiedrempel, de uithouding en kracht van de verschillende spieren in balans zijn 

(Cagnie et al., 2008b). 

 

1.3.1  Input neuro motorische controle 

De input van het neuromotorische controle systeem bestaat uit drie componenten: het 

visueel systeem, vestibulair systeem en het proprioceptieve systeem. We zullen enkel de 

input vanuit het proprioceptieve systeem bespreken, aangezien dit een belangrijke 

directe invloed heeft op de motorische controle van spieren. Het somatosensorische 

systeem of de proprioceptie hangt af van de hoeveelheid mechanoreceptoren en 

spierspoeltjes. Cervicaal zijn zeer veel gamma spierspoeltjes te vinden in de diepe 

cervicale musculatuur. Dit betekent dat de diepe musculatuur zeer belangrijk is voor de 

proprioceptie. Boyd-Clark et al. (2002) gingen hierin nog een stapje verder en toonde 

aan dat er in de Lco ten opzichte van de cervicale m. multifidus een grotere densiteit aan 

spierspoeltjes aanwezig is. De Lco reageert dus sneller op veranderingen t.o.v. de 

cervicale m. multifidus, waarmee de stabiliserende functie van de Lco wordt bevestigd. 

Hoe sneller een spier kan reageren op veranderingen, hoe beter hij een gewricht kan 

stabiliseren. 

 

1.3.2  Output neuro motorische controle 

Door een optimaal werkend input systeem zijn de hersenen in staat om met een 

adequaat antwoord te reageren. Zo dient de cervicale musculatuur met de juiste timing 

en hoeveelheid kracht aan te spannen, om een zo goed mogelijke samenwerking tussen 

het lokale en globale spiersysteem te krijgen en optimale stabiliteit te waarborgen.  

Een juiste sequentie impliceert dat eerst de lokale spieren moeten worden geactiveerd en 

vervolgens pas de globale spieren. Daarbij mogen de globale spieren niet als dominante 

spiergroep optreden, aangezien deze alleen een ondersteunende functie hebben (Cagnie 

et al., 2008b). 
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De posturale controle wordt uitgedaagd door bewegingen. Wanneer men een snelle 

beweging uitvoert met een lidmaat, zullen er posturale aanpassingen moeten 

plaatsvinden. Een snelle lidmaatbeweging zorgt voor verandering van de 

lichaamsgeometrie en verplaatsing van het lichaamszwaartepunt wat mogelijk kan leiden 

tot evenwichtsverlies. Krachten die de lidmaatbeweging initiëren worden gecompenseerd 

door een reactiekracht (Van der Fits et al., 1998). Door het analyseren van de reactie op 

bewegingen van een lidmaat kan een beter inzicht verkregen worden in het 

spierrekruteringspatroon of neuromusculaire controlestrategieën. Gurfinkel et al. (1988) 

demonstreerden dat een snelle armflexie vooraf gegaan wordt door een achterwaartse 

acceleratie van het hoofd. De oorzaak van deze acceleratie is een activatie van de m. 

trapezius en m. splenius capitis. Door de auteurs wordt gesteld dat deze anticiperende 

spieractivatie zorgt voor de posturale fixatie van de cervicale wervelkolom. In het 

onderzoek van Van der Fits et al. (1998) wordt deze hypothese bekrachtigd. De conclusie 

die ze stellen is dat er een primaire activatie van de dorsale posturale spieren zichtbaar is 

bij een snelle armflexie. Men spreekt van een feedforward wanneer de cervicale lokale 

stabilisatoren binnen een tijdsbestek van 150 ms voor of 50 ms na de activatie van de 

armspier worden geactiveerd. De reactie van de cervicale spieren is te snel om van een 

reflex te kunnen spreken en is een vooraf geplande actie door het zenuwstelsel (Falla et 

al., 2004a). Het doel van de feedforward-activatie van de nekspieren is het stabiliseren 

van het hoofd en het beschermen van de cervicale wervelkolom (Cagnie et al., 2008b). 

Volgens Falla et al. (2004d) vertonen de SCM en de cervicale extensoren feedforward 

activiteit zowel tijdens bilaterale als unilaterale armbewegingen in de richtingen: 

anteflexie, retroflexie en abductie. Echter vertonen de resultaten ook richtingsspecifieke 

activatie. Bij een bilaterale anteflexie worden de oppervlakkige cervicale extensoren als 

eerste geactiveerd en vervolgens de SCM. Bij een retroflexie wordt de SCM als eerste 

geactiveerd en vervolgens pas de oppervlakkige cervicale extensoren.  

Van der Fits et al. (1998) en Falla et al. (2004d) tonen bij een stijgende weerstand, een 

verandering in reactietijd. Er is echter nog geen eenduidigheid over het moment van 

activatie. Falla et al. (2004d) ziet deze activatie pas na een armflexie optreden, 

weliswaar na 50 ms, waar Van der Fits et al. (1998) de activatie voor de armbeweging 

waarneemt. 

Naast de timing is ook de amplitudo een belangrijke factor in het op een adequate 

manier aanspreken van de musculatuur. Een onderzoek van Falla et al. (2003) toont aan 

dat er tijdens het uitvoeren van een CCF-test telkens een hogere EMG amplitudo te zien 

is bij het behalen van de volgende druk. Hieruit blijkt dat de DCF tijdens de CCF-test 

actiever zijn t.o.v. de SCM en AS. Dit gegeven komt overeen met de onderzoeken van 

Falla et al. (2004b en 2006) waarbij de DCF meer actief zijn dan de SCM en AS. 
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 2.   Magnetische resonantie beeldvorming (MRI) 

 

Om de cervicale flexoren te onderzoeken zijn er verschillende methoden beschikbaar. 

Allereerst kan men gebruik maken van mechanische krachtmetingen. Deze zijn nuttig in 

een klinische setting, maar het nadeel is dat ze subjectieve en weinig specifieke 

informatie geven. 

Ten tweede kan men werken met elektromyografie (EMG), waarbij men via kleef- of 

naaldelektroden de elektrische activiteit van de spier meet. Deze techniek is objectief en 

geeft meer specifieke informatie, maar tevens zijn er een aantal belangrijke nadelen voor 

de toepassing van deze methode bij een hoog cervicaal onderzoek. Om de DCF te 

bereiken moet men invasief via de neusholte EMG-elektroden bevestigen op de 

posterieure nasopharyngeale wand (Falla et al., 2003). Vanwege kwetsbare structuren is 

dit niet zonder risico’s en bovendien is de kans op cross-talk van het EMG-signaal door 

de omliggende structuren groot, welke de betrouwbaarheid van deze methode negatief 

kunnen beïnvloeden.  

Een derde mogelijke onderzoeksmethode is magnetische resonantie beeldvorming (MRI). 

Aangezien MRI een zeer goede en objectieve visualisatie geeft van de anatomische 

structuren van het lichaam, is deze techniek de gouden standaard om de anatomie in 

vivo te bestuderen en om een klinische diagnose te stellen. MRI heeft een aantal 

belangrijke voordelen ten opzichte van EMG. Zo is het mogelijk om op een niet-invasieve 

manier dieper gelegen spieren (bv DCF) en andere structuren perfect in beeld te 

brengen. Zelfs kleine individuele spieren, zoals de Lco en Lca kunnen worden onderzocht 

(Conley et al., 1995). Tegenwoordig kan men via spierfunctionele MRI (mfMRI) de 

rekruteringspatronen tussen verschillende spieren onderzoeken. De mfMRI techniek is 

ideaal om de werking van de cervicale flexoren bij verschillende oefeningen te 

analyseren, wat met EMG in deze regio in praktijk moeilijk haalbaar is. Conley et al. 

(1995 en 1997) en Cagnie et al. (2008a) hebben mfMRI toegepast bij oefeningen ter 

hoogte van de cervicale regio.  

 

2.1  Werking van MRI 

Voordat we het werkingsmechanisme van mfMRI kunnen uitleggen moet het algemene 

principe van MRI duidelijk zijn. Op 3 juli 1977 onderging voor het eerst een mens een 

MRI scan. Deze scan duurde toen ruim 5 uur, terwijl tegenwoordig een scan in enkele 

minuten gemaakt is (Jackson en Thomas, 2005). 

De werking van de MRI komt er op neer dat waterstofprotonen in het lichaam onder 

invloed van een sterk extern statisch magnetisch veld zich ten eerste volgens de richting 

van dit magnetisch veld oriënteren en ten tweede ronddraaien of precesseren aan een 

bepaalde frequentie. Door het uitzenden van een radiofrequente puls verliezen de 
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waterstofprotonen hun oriëntatie. Vervolgens zullen de protonen bij het terugkeren naar 

de evenwichtstoestand energie uitzenden die opgevangen wordt. Dit signaal wordt 

omgezet tot een beeld met contrastverschillen. Het verschil ontstaat doordat de weefsels 

in het lichaam een verschillende waterstofconcentratie bevatten. Hierin wordt 

onderscheid gemaakt tussen T1 en T2 beelden (Jackson en Thomas, 2005). 

 

2.1.1  T1-waarde (spin rooster relaxatie) 

Bij het sturen van de radiofrequente puls op de protonen in het magnetisch veld zullen 

de protonen omslaan in een ander vlak en in fase met elkaar gaan precesseren. Wanneer 

deze puls is beëindigd zullen de protonen zich weer gaan oriënteren volgens het statisch 

magnetisch veld, ten gevolge van het energieverlies. Dit proces speelt zich af in de 

richting van de longitudinale as. De snelheid waarmee de protonen weer in hun ’normaal’ 

waarde komen is afhankelijk van het weefseltype. 

Men spreekt van de T1-waarde wanneer 63,2% van de protonen weer is georiënteerd in 

het magnetisch veld. T1 opnames worden met name gebruikt om de anatomie van het 

menselijk lichaam in kaart te brengen, maar ook voor bepalen van CSA en onderzoeken 

van intra- en intermusculair vetgehalte.  

Met T1 opnames kan men onderscheid maken tussen vetweefsel t.o.v. andere 

weefselstructuren, aangezien vetweefsel een korte T1 relaxatietijd heeft en een hoger 

signaal intensiteit (SI) dan andere zachte weefsels. Door dit gegeven kan men makkelijk 

spieren herkennen, aangezien spieren veelal omgeven zijn door een laagje vet. 

 

2.1.2  T2-waarde (transversale relaxatie) 

Zoals hierboven vermeld zullen de protonen in het lichaam door de MRI niet alleen 

omslaan in een ander vlak, maar ook in fase met elkaar gaan ronddraaien in plaats van 

dat ze willekeurig ten opzichte van elkaar precesseren. Na de puls zullen de protonen 

zeer snel uit fase beginnen te draaien, waardoor het signaal dat men kan meten ook snel 

zal afnemen. Het signaal wordt immers enkel opgevangen door protonen die in fase zijn. 

Dit proces vindt plaats in het sagitale vlak. Dit is de transversale relaxatie en is gevolg 

van interactie tussen protonen onderling. Door het magnetisch dipoolmoment van de 

protonen zorgt dit voor een verstoring van de kleine magnetische velden van omliggende 

protonen. Dit zorgt ervoor dat de omliggende protonen een andere frequentie aannemen 

en hierdoor niet meer in fase zullen precesseren. Hierdoor neemt de transversale 

magnetisatie af met een karakteristieke tijdsconstante T2 (transversale relaxatietijd). 

Wanneer deze magnetisatie met 36,8% is afgenomen of de protonen 36,8% gedefaseerd 

zijn, spreekt men van T2. Ieder weefsel heeft zijn eigen specifieke snelheid waarmee 

deze magnetisatie afneemt (Patten et al., 2003). Ieder weefsel zal hierdoor dus een 

ander gemeten signaal geven op het ogenblik dat er gemeten wordt. Doordat vetweefsel 
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zeer snel uit deze fasetoestand defaseert zal vet een lagere SI op een T2 opname geven 

en hierdoor minder sterk oplichten. Op de MRI beelden zal vet in een T2-opname dan ook 

voornamelijk donker van kleur zijn. Water en liquor daarentegen blijven veel langer in 

deze fasetoestand en zullen een toename in de SI hebben. Op de MRI beelden zal water 

en liquor dan ook lichter van kleur zijn (Meyer en Prior, 2000). 

In de kliniek worden hoofdzakelijk T2 opnamen gemaakt om pathologieën te 

diagnosticeren en evalueren aangezien bij de meeste pathologieën water geproduceerd 

wordt, wat op een T2 opname goed te zien is (http://www.mri-physics.com/bin/mri-

physics-nl.pdf  op 22-04-2009). 

 

2.2  Spierfunctionele MRI (mfMRI) 

Spierfunctionele MRI is een beeldvormingtechniek die gebruikt wordt om informatie over 

de weke delen weefsels in te winnen. Met deze techniek kan men in vivo onder andere de 

spieren visualiseren, zowel in rust als na inspanning (Akima, 2005). MfMRI kan 

aangewend worden om de actieve en niet-actieve spiergroepen van elkaar te 

onderscheiden en om verdere functionele informatie over de spier bij inspanning te 

verkrijgen (Bendahan et al., 2004). Bij het maken van een mfMRI liggen T2 beelden het 

meest voor de hand, aangezien er bij deze beelden een duidelijke contrast shift te zien is 

in transversale relaxatietijd. Deze shift wordt zichtbaar door een toename in SI van de 

geactiveerde spier gedurende een T2 opname tijdens en na een oefening. Deze toename 

in SI kan men achterhalen door middel van de T2 opname tijdens en na een oefening te 

vergelijken met de T2 opname voor een oefening. Door het verschil in SI te bepalen kan 

men allereerst de intensiteit van de recent uitgevoerde oefening achterhalen, ten tweede 

de CSA van de gebruikte spieren meten en ten derde het rekruteringspatroon tussen 

verschillende spieren analyseren (Conley et al., 1995). 

Door actieve oefeningen van de spieren kunnen T2 beelden verkregen worden. Door de 

activiteit van de spieren verandert de SI van de actieve spieren. Deze beelden zullen wel 

snel verkregen moeten worden aangezien er na 10-20 minuten geen verschil in SI meer 

is (Fisher et al., 1990). 

Tevens is er een duidelijk verband aangetoond tussen de T2-relaxatietijd en de zwaarte 

van de oefeningen (Adams et al., 1992), de frequentie van contraheren (Disler et al., 

1995; Jenner et al., 1994) en de spier activiteit (Adams et al., 1992). 

 

  

 

 

 

 

http://www.mri-physics.com/bin/mri-physics-nl.pdf
http://www.mri-physics.com/bin/mri-physics-nl.pdf
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2.2.1  Principe van contrast shifts 

De contrast shifts werden voor het eerst door Bratton et al. (1965) beschreven toen ze 

een toename van T2-waarde vonden bij een geïsoleerde spier van een kikker. Deze 

toename ontstond door een isometrische contractie na elektrische stimulatie. In 1988 

werd deze shift ook bij levende proefpersonen ontdekt door Fleckenstein et al. (1988). 

Volgens Fisher et al. (1990) kon deze shift ook als een niet invasieve en kwantitatieve 

meetmethode voor spierrekrutering gebruikt worden. Door deze ontdekking wordt deze 

toepassing steeds meer gebruikt bij fysiologische onderzoeken. Het is op dit moment 

onduidelijk hoe deze contrast shifts ontstaan. In het begin werd gedacht dat deze 

ontstonden door een hyperemische toestand van de spier na inspanning. 

Hoewel een intacte bloedcirculatie het effect maximaliseert, hebben verscheidene 

onderzoeken aangetoond dat dit geen significant effect heeft op de SI (Fleckenstein et 

al., 1988; Houmard et al., 1995). Een mogelijk ander mechanisme was een verplaatsing 

van water naar de spier bij het uitvoeren van een oefening. Hierdoor stijgt het 

spiervolume en zal de SI van de T2 opname sterker zijn (Meyer en Prior, 2000). Patten 

et al. (2003) toonden wijzigingen aan in de totale waterinhoud en een verschuivingen 

tussen anatomische cellulaire componenten.  

 

2.2.2  Variabelen van contrast shifts 

Factoren als trainingstoestand, snelheid van musculaire contractie,  type en 

intensiteit  van de  oefening kunnen invloed hebben op de intensiteit van de contrast 

shifts (Ploutz et al., 1994). Excentrische contracties zullen een kleinere shift veroorzaken 

en concentrische contracties een grotere shift (Adams et al., 1992; Price et al., 1998). 

Naarmate een oefening intensiever is, zullen in verhouding ook de geïnduceerde shifts 

toenemen (Fisher et al., 1990; Adams et al.,  1992; Ploutz et al., 1994). De shifts zijn 

tijdens en onmiddellijk na de oefeningen zichtbaar en hebben een halveringstijd van 7 

minuten (Fisher et al., 1990). Volgens Conley et al., 1995 is er een rustperiode van 45 

minuten nodig om 98% van de shifts terug te normaliseren.  
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3.   Whiplash 

 

In 1928 werd de term whiplash voor het eerst gebruikt door H.E. Crowe om de effecten 

van een acceleratie – deceleratie kracht op de nek en romp te beschrijven. In 1995 is 

deze term gedefinieerd als een acceleratie – deceleratie mechanisme met een 

energietransfer naar de nek, als gevolg van een kopstaart botsing, een botsing met 

zijdelingse impact, duikongeluk of andere ongevallen. Een dergelijk trauma met 

energietransfer kan leiden tot benige of weke dele letsels waarbij nekpijn met een 

uitgebreid klachtenpatroon kan optreden. De nekpijn kent een wijdverspreide klinische 

manifestatie die ook wel whiplash associated disorder (WAD) genoemd wordt. De 

hoofdzakelijke symptomen zijn nek- en hoofdpijn, thoracale rugpijn, schouderpijn en 

verminderde beweeglijkheid van genoemde lichaamsdelen. Vaak gaat whiplash ook 

gepaard met verscheidene vage, niet-specifieke en ondefinieerbare klachten. De impact 

op het leven van deze patiënten is zeer groot. Doordat de symptomen van whiplash-

letsels zelden te zien en te diagnosticeren zijn op röntgenfoto’s of MRI beelden, leidt dit 

vaak tot onbegrip en gevoel van miskenning met mogelijk psychologische problemen bij 

een whiplash patiënt. 

De meeste slachtoffers van dergelijke trauma’s herstellen snel, toch ervaren 4 - 42% van 

de patiënten met nekpijn, gerelateerd aan een dergelijk letsel, symptomen tot 

verschillende jaren later (Eck et al., 2001). Whiplash letsel dat langer dan 6 maanden 

aanhoudt, wordt chronische nekpijn of chronische WAD genoemd. 

Hoge pijnintensiteit direct na het trauma wordt gezien als een belangrijke significante 

prognostische factor voor persisterende WAD klachten, met grote kans op een vertraagd 

en verstoord functioneel herstel (Scholten et al., 2003). Voor factoren als leeftijd, 

geslacht, hoge acute psychosociale respons, angulaire deformiteit van de nek, kop-staart 

botsing en compensatie is een sterke evidentie gevonden dat ze geen voorspellende 

prognostische waarde hebben. Beperkte prognostische factoren voor functioneel herstel 

zijn: beperkte bewegelijkheid, hoeveelheid klachten, psychosociale problemen en 

neuropsychosociale factoren. Er is geen evidentie gevonden om conclusies te trekken 

over coping, cognitie, bezorgdheid, educatief niveau en veiligheidsgordel (Scholten et al., 

2003).  

 

3.1  Biomechanische verklaring whiplash 

Een whiplash letsel is veelal het gevolg van een auto-ongeluk, vooral een kop-staart 

botsing. De voorste auto waar het slachtoffer zich in bevindt, wordt door inwerkende 

kracht van de achterop botsende auto naar voren gebracht, waarbij de zetel tegen de 

romp en schouders van de inzittende inwerkt. Het lichaam reageert vertraagd op het 

voorwaarts verplaatsen van de auto. Indien dit gebeurt, volgen er verschillende stadia 
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van het whiplash trauma. Stadium 

één is het geforceerd en snel 

bewegen van het hoofd naar 

achteren, waarbij een horizontale 

translatie van de benige 

structuren en weke delen 

plaatsvindt. Dit stadium is in de 

figuur hiernaast weergegeven. 

Daaropvolgend wordt in stadium 

twee het hoofd voorwaarts 

gebracht in een hyperflexie. Vanuit de hyperflexie zien we ingezoomd op lokaal niveau 

dat de wervel C6 naar extensie wordt bewogen voordat de hoger gelegen cervicale 

wervels in beweging komen. Op het moment dat deze wervel zijn maximale segmentale 

extensie heeft bereikt, wordt ook wervel C5 in de achterwaartse richting gedwongen. 

Bijgevolg ontstaat een S-vormige curvatuur van de cervicale wervelkolom doordat het 

onderste deel zich in extensie bevindt in tegenstelling tot het gedeelte boven C5 dat een 

flexie stand ontwikkelt. Dit bewegingspatroon correspondeert niet met de normale 

fysiologische beweging in de nek die neerwaarts loopt (Eck et al., 2001). Deze abnormale 

plots geforceerde beweging die bij een whiplash trauma plaatsvindt kan leiden tot schade 

aan verschillende structuren van de cervicale wervelkolom, zoals de disci, de 

facetgewrichten en hun kapsel, de ligamenten en de spieren (Ivancic et al., 2008). 

 

3.2  Stoornissen als gevolg van whiplash 

Diverse studies hebben aangetoond dat een whiplash trauma een verscheidenheid aan 

objectieve veranderingen heeft op de cervicale wervelkolom. Postmortem en klinische 

onderzoeken tonen wijzigingen aan op gebied van het passieve- en actieve subsysteem 

en het neuro motorische controle systeem. 

 

3.2.1  Stoornissen in het passieve subsysteem 

Studies tonen aan dat het facetgewricht, het bijbehorende kapsel en de ligamenten 

eromheen een bron van pijn kunnen zijn gerelateerd aan whiplash.  

In een postmortem studie is een significante toename van de laxiteit van de facetaire 

cervicale ligamenten vastgesteld bij whiplash patiënten in vergelijking met niet WAD 

gerelateerde kadavers, waarbij de meeste laxiteit is aangetoond bij de niveaus C5-C6 en 

C6-C7 (Pearson et al., 2004). Deze wervelniveaus zijn in overeenstemming met de 

biomechanische verklaring en blijken het meeste risico te lopen bij een whiplash trauma. 

In een andere studie eveneens bij donorfacetgewrichten van WAD en controle kadavers 

vertoonden de WAD significant meer laxiteit en elongatie van het ligamentum anterior 
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longitudinalis en annulus fibrosis en vergrote cervicale bewegingsuitslag (CROM) (Ivancic 

et al., 2008).  

MRI studies zijn gedaan naar mogelijke veranderingen van het ligamentum alare en 

transversum, maar zijn vooralsnog niet eenduidig en betrouwbaar in conclusies (Vetti et 

al., 2009; Myran et al., 2008).  

MRI-scans gemaakt kort na een whiplash trauma tonen dezelfde beelden als een scan 3 

maanden na het trauma. Tot op heden is een scan dan ook niet bruikbaar om een 

prognostische factor toe te kennen en ook niet als diagnostisch middel te gebruiken voor 

het objectief aantonen van whiplash-letselschade (Kongsted et al., 2008). 

Als mogelijke verklaring voor chronische pijnklachten wordt gesteld dat het trauma 

weefselschade als microscheurtjes veroorzaakt met een elongatie van het capsulair 

ligament als gevolg, dat in de vorm van toegenomen laxiteit een component kan zijn van 

het voortduren van chronische nekpijn en klinische instabiliteit bij whiplash patiënten. 

Door de laxiteit en microschade kan het zijn dat mechanoreceptoren, gelegen in 

ligamenten, foutieve informatie verzenden, wat kan leiden tot een verkeerd 

spieractivatiepatroon en repositie fouten ofwel verminderde proprioceptie (Ivancic et al., 

2008). Locale sensitisatie van mechano-sensoren door nociceptieve stimuli hebben een 

positief voorspellende invloed in de acute fase na een whiplash ongeval en zijn een risico 

factor voor chronische klachten (Kasch et al., 2008). Ook wordt gesteld dat gewrichts-

mechanoreceptoren en pijn geprovoceerd worden door deviatie en verandering van de 

normale stand en beweeglijkheid van de wervelkolom (Norlander en Nordgen, 1998). 

Deze veranderingen kunnen leiden tot verminderding van de ROM. In klinische studies is 

een significant verminderde CROM aangetoond (Sterling et al., 2003; Armstrong et al., 

2005). Één en drie maanden na het whiplash trauma zijn niet alleen bij ernstige whiplash 

patiënten, maar ook bij de populatie die volledig herstelt, een verminderde CROM en 

veranderingen in het cervicale motorisch systeem aangetoond (Sterling et al., 2003). Bij 

een significant verminderde ROM op een bepaald niveau van de cervicale wervelkolom 

wordt de beweeglijkheid gecompenseerd door relatief vergrote range op aangrenzende 

wervels (Singer et al., 1993). 

 

3.2.2  Stoornissen in het actieve subsysteem 

Mogelijke verklaring voor de aangetoonde verhoogde laxiteit bij kadavers en verminderde 

CROM bij klinisch onderzoek naar whiplash patiënten is het veranderen van spieractiviteit 

van de cervicale spieren. Veel EMG-onderzoek is gedaan naar veranderingen in 

functioneren van de oppervlakkige en diepe cervicale flexoren, respectievelijk de SCM, 

SA en Lco, Lca bij whiplash- en chronische nekpatiënten ten opzichte van gezonde 

populaties. Nog maar weinig onderzoek is gedaan naar veranderingen in het functioneren 

van de cervicale extensoren.  
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3.2.2.1  Veranderingen van de cervicale flexoren 

Aangetoond is dat de functies van de diepe en oppervlakkige spiergroepen veranderen bij 

patiënten met chronische nekpijn. Deze patiëntengroep vertoont tijdens een CCF een 

lagere EMG activiteit van de DCF en verhoogde activiteit van de oppervlakkige spieren 

(Falla, 2004b; Jull et al., 2000). Hieruit mag worden geconcludeerd dat nekpijn patiënten 

een veranderde neuro motorische controle en verminderde coördinatie hebben tijdens 

een CCF, gekarakteriseerd door een gedaalde activiteit van de DCF en vergrote activiteit 

van de oppervlakkige spiergroep, wat gepaard gaat met veranderende 

bewegingsstrategieën ten opzichte van een controle populatie (Jull et al., 2000; Jull et 

al., 2008a). Whiplash patiënten hebben statistisch een lagere score bij het uitvoeren van 

de CCFT dan niet aangedane personen (Chiu et al., 2005). Een verminderde prestatie 

van de CCFT kan worden geassocieerd met disfunctioneren van de DCF (Falla, 2004b). 

Ook is een significant verminderde kracht en uithoudingsvermogen van de DCF bij 

whiplash patiënten aangetoond (O’Leary et al., 2007b). 

Naast functie veranderingen zijn ook morfologische aanpassingen aangetoond bij WAD 

patiënten. Zo blijkt uit onderzoek van Elliott et al. (2010) dat WAD patiënten een grotere 

vetinfiltratie en CSA hebben in de Lco, Lca en SCM vergeleken met een gezonde groep. 

Tevens tonen zij aan dat in de Lco en Lca een hogere vetinfiltratie aanwezig is bij WAD 

patiënten op de niveau´s C2-C3 en C5-C6 dan de SCM.  

 

3.2.2.2  Veranderingen van cervicale extensoren 

Veranderingen in rekrutering en functies van de cervicale extensoren bij WAD patiënten 

zijn nog nauwelijks aangetoond. Wel blijkt dat vrouwen met chronische nekklachten een 

verminderde spierkracht hebben tijdens het uitvoeren van een maximale nekextensie in 

vergelijking met een gezonde populatie (Cagnie et al., 2007). Meer onderzoek is echter 

gedaan naar morfologische veranderingen van spierweefsel van de cervicale extensoren. 

Vrouwelijke WAD patiënten hebben een significant verhoogde vet infiltratie van de 

suboccipitale en dieper gelegen nekextensoren in vergelijking met gezonde vrouwen, 

waarbij factoren als leeftijd, BMI, intensiteit en duur van klachten geen invloed blijken te 

hebben (Elliott et al., 2006). Ook hebben vrouwelijke WAD patiënten een significant 

grotere CSA van de m. multifidus op de segmenten C3-C7 in vergelijking met gezonde 

personen (Elliott et al., 2008a). MRI studies bij chronische nek- en hoofdpijnpatiënten 

tonen atrofie aan van de suboccipitale M. Rectus capitis posterior major en minor, 

waaruit gesuggereerd wordt dat er een verband is tussen spieratrofie, stabiliteit en 

chronische pijn (McPartland et al., 1997; Fernández et al., 2007). McPartland et al. 

(1997) veronderstellen dat chronische somatische disfunctie resulteert in spieratrofie, 

wat verder verergert door verminderde proprioceptieve output van dezelfde spieren met 

chronische pijn tot gevolg.  
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3.2.3  Stoornissen in de neuro motorische controle 

Onderzoek heeft aangetoond dat de input van het neuro motorisch controle systeem bij 

nekpijn patiënten verminderd is ten opzichte van gezonde populaties. Sterling et al., 

2003 toonden aan dat ernstige WAD patiënten (hoge score neck disability index (NDI)) 

een significant grotere ‘joint position error’ hebben, wat duidt op een verminderde 

proprioceptie. Ook scoren whiplash patiënten significant minder om de neutrale hoofd 

positie (NHP) terug kunnen innemen tijdens de ´Kinesthetic Sensibility Test` en 

`Relocation to the 30° rotation position and to NHP-test’ (Heikkilä en  Wenngren, 1998; 

Louden et al., 1997). Ook is gebleken tijdens het uitvoeren van een anteflexie en 

retroflexie beweging van de arm dat chronische nekpijn patiënten een significant 

vertraagde activiteit vertonen en dus verminderde feedforward activiteit van de DCF en 

in mindere mate de SCM en SA hebben (Falla et al., 2004a).  

Op het gebied van de output van het neuro motorisch controle systeem is aangetoond 

dat whiplash patiënten een verminderde neuromusculaire efficiëntie hebben, aangezien 

de SCM en SA meer musculaire activiteit nodig hebben om de nek te stabiliseren (Falla et 

al., 2004b). Deze toegenomen activiteit kan beschouwd worden als een inefficiënt 

musculair activeringspatroon dat aangepast is aan de zwakke of geïnhibeerde diepe 

nekflexoren (Cagnie et al., 2008b). Nekpijn patiënten hebben als gevolg van de 

verminderde functie van de DCF een veranderd rekruteringspatroon, verminderde 

coördinatie en een veranderde neuro motorische controle (Jull et al., 2000; Jull et al., 

2008). 

 

Gezien er tot de dag van vandaag geen duidelijke bewijsvoering is voor een objectieve 

diagnose, wordt het behandelen van deze patiëntencategorie bemoeilijkt. Verder 

onderzoek naar de functies van de flexoren en extensoren is nodig om meer te weten te 

komen over de oorzaken en gevolgen van whiplash en chronische WAD klachten. 

Optimale en wetenschappelijk onderbouwde behandelprotocollen ontbreken daardoor 

voor de huidige therapie van whiplash patiënten.  

Ook heeft de wetenschap nog geen eenduidige verklaring gevonden welke onderliggende 

factoren kunnen leiden tot veranderde spierrekrutering van de DCF bij chronische nekpijn 

patiënten. Wellicht geeft een pijninductie studie meer duidelijkheid over de effecten van 

pijn op veranderingen in spierrekrutering van de nekflexoren. 
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4.  Pijninductie 

 

Nekpijn patiënten vertonen een reorganisatie in controle strategieën van de cervicale 

musculatuur. Aangezien de onderliggende mechanismen van veranderde controle 

strategieën nog niet volledig kunnen worden verklaard, kan een experimentele methode 

met een acute pijnsensatie bij gezonde personen een mogelijkheid zijn om de 

pathofysiologie, geassocieerd met veranderingen van de controle strategieën op basis 

van pijn, te verduidelijken (Falla en Farina, 2008).  

Middels experimentele pijninductie is het mogelijk de neuromusculaire adaptatie van 

pijngeïnduceerde proefpersonen te vergelijken met whiplash patiënten. Experimentele 

pijn demonstreert dat door pijninductie veranderde motor strategieën beschouwd kunnen 

worden als een compensatoir mechanisme om motor output toe te laten in pijnlijke en 

niet pijnlijke condities (Falla en Farina, 2008). 

 

4.1  Werking en functie 

Al vanaf 1930 wordt gewerkt met pijninductie om klinische pijn na te bootsen. Groep 3 

en 4 spierafferenten, welke een sensorisch of motorisch karakter hebben, zijn sensitief 

voor nociceptieve prikkels en kunnen gestimuleerd worden door middel van ischemische, 

thermische, chemische of mechanische stimuli (Graven-Nielsen 2006; Falla en Farina, 

2008). Een voorbeeld van een chemische substantie dat pijn veroorzaakt na het 

injecteren in een spier is de zoutoplossing (NaCl), genaamd hypertone saline. Het 

inspuiten van deze vloeistof onderhuids of in een spier resulteert in een prikkeling van 

vrije zenuwuiteinden, gelegen in bloedvatwanden en omliggend weefsel. Het veroorzaakt 

een lokaal en/of gerefereerde spontane pijn en een toenemende gevoeligheid van een 

schadelijke mechanische prikkel met alle karakters van pijn gepresenteerd in acute of 

chronische pathologieën (Loram et al., 2009). Over het algemeen wordt pijninductie als 

pijnlijk, vervelend, gespannen en krampachtig omschreven. De mate van pijnintensiteit is 

afhankelijk van het ingespoten volume, concentratie NaCL en inspuitingsnelheid (Graven-

Nielsen 2006). In de meeste voorgaande vergelijkbare pijninductie studies werd gewerkt 

met 0,4 tot 1,5 ml hypertone saline met een concentratie van 5,3 tot 5,8%. Dit 

resulteert in een gemiddelde maximale pijn van 4 tot 6 op de Visual Analogue Score (VAS 

0-10) gedurende 5 minuten. Na ongeveer 10 minuten is de pijn geheel verdwenen (Falla 

et al., 2007a en 2007b; Falla et al., 2008a en 2008b; Falla et al., 2009; Dickx et al., 

2008; Madeleine et al., 2006; Loram et al., 2009).  
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Vrouwen ervaren meer pijn na inspuiting dan mannen, wat mogelijk te verklaren is door 

een kleinere CSA van de spier. Er is geen verschil gevonden tussen man en vrouw op 

basis van pijngebied en tijdsduur (Falla et al., 2008a). Volgens Loram et al. (2009) 

beïnvloedt het geslacht niet de pijnintensiteit, maar vertonen vrouwen een hogere 

drukgevoeligheid en geven een andere omschrijving van pijn aan vergeleken met 

mannen. 

 

4.2  Verandering in spieractivatie 

Experimentele pijn geeft geen verminderde activiteit van de ingespoten spier in rust, 

maar zorgt ervoor dat de spier verminderd is in het leveren van maximale kracht, minder 

uithoudingsvermogen heeft tijdens submaximale kracht en vermindering van coördinatie 

heeft tijdens excentrische oefeningen. Verandering in motorische disfunctie kan het beste 

gerelateerd worden aan reciproke inhibitie of excitatie van motorneuronen (Graven-

Nielssen et al., 1997). 

Experimenteel geïnduceerde pijn in één spier leidt tot veranderingen in motorische 

output in gerelateerde synergisten en antagonisten (Asthon-Miller et al., 1990). Inspuiten 

van hypertone saline in spieren toont een verminderde EMG activiteit in de pijnlijke spier 

en verandering in de agonist/antagonist activiteit aan zonder dat het spiervezels zelf 

verandert. Reorganisatie van agonist, antagonist en synergist spieractiviteit is een 

respons om het gebruik van de pijnlijke spier te minimaliseren met een zo gering 

mogelijk verlies van functie, waarbij de reorganisatie kan worden toegeschreven aan 

reflexmechanismen of veranderingen in de afdalende banen van hoger gelegen centra’s 

naar het motorneuron in de spier (Falla et al., 2007b; Le Pera 2001). Geïnduceerde pijn 

zorgt niet enkel voor inhibitie van een spier, maar heeft ook invloed op de motorische 

controle (Hodges et al., 2003). Tijdens een cervicale flexie (25-60%MVC) met 

geïnjecteerde hypertonische saline in de SCM is er sprake van een verminderde activiteit 

van deze spier aan de pijnlijke zijde en in mindere mate van de contralaterale SCM, 

geassocieerd met een bilaterale verminderde activiteit van de m. splenius capitis en m. 

trapezius pars descendens (Falla et al., 2007b). Pijninductie in de m. splenius capitis leidt 

bij het uitvoeren van een cervicale extensie tot een vermindering in activiteit in deze 

spier aan de ipsilaterale zijde van inspuiting, maar niet aan de contralaterale zijde. 

Tevens treedt er een bilaterale afname van de SCM op en geen significante 

veranderingen in de trapezius pars descendens (Falla et al., 2007b). Naast een 

verminderde spieractiviteit treedt ook een vertraagde activiteit op van stabiliserende 

spieren, waardoor het feedforward mechanismen op vlak van starttijd en rekrutering 

beïnvloed wordt. Hypertonische saline veroorzaakt een verminderde coördinatie van 

spiergroepen met een compensatoir mechanisme tot gevolg (Falla et al., 2007b). 
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4.3  Toegepaste onderzoeken m. trapezius 

Inspuiting van hypertone saline in de m. trapezius pars descendens geeft onafhankelijk 

van de schadelijke stimulatie een hogere reductie van activiteit in de craniale regio 

(boven de C7-acromion lijn) vergeleken met de caudale regio van de trapezius. Deze 

bevinding indiceert dat spierregio’s met een hogere prikkeldrempel of activatie het meest 

geïnhibeerd worden bij aanwezigheid van pijn (Falla et al., 2009). 

Intramusculaire pijninjectie in de trapezius heeft bij beide geslachten een afname van de 

trapezius activiteit tot gevolg. Het injecteren van hypertone saline in de trapezius bij 

vrouwen resulteert in een mindere afname in activiteit van de pijnlijke spier vergeleken 

met mannen en een verschil in adaptatie van spieractiviteit (Falla et al., 2008a). 

De verminderde activiteit in de m. trapezius pars descendens aan de ingespoten zijde 

wordt gecompenseerd met een verhoogde activiteit van de ipsilaterale m. trapezius pars 

ascendens en contralaterale m. trapezius pars descendens gedurende repetitieve arm 

flexie bewegingen (Falla et al., 2007a). In dit onderzoek zijn geen significante 

veranderingen in activiteit gevonden in de m. trapezius pars transversa en contralaterale 

m. trapezius pars ascendens. 

 

Het is nog onbekend welke invloed pijn heeft op de spierrekrutering van de DCF. Met 

deze studie willen we dan ook de invloed van pijninductie in de m. trapezius op de Lca, 

Lco en SCM nagaan tijdens het uitvoeren van een CCF.  
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ONDERZOEKSPLAN 
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1.    Probleemstelling 
 

Het doel van dit onderzoek is om de spierrekrutering van de DCF na te gaan tijdens het 

uitvoeren van een craniocervicale flexie-oefening bij een gezonde populatie, patiënten 

met chronische nekklachten na een whiplash trauma en bij pijngeïnduceerde gezonde 

proefpersonen. 

Middels een mfMRI onderzoek kijken we naar de T2 waarde van de Lco, Lca en SCM in 

rust en na een CCF-oefening, waarbij het verschil tussen deze T2 waarde de T2-shift 

wordt genoemd. Allereerst vergelijken we de shifts van de whiplash populatie met een 

gezonde groep. Indien er een verschil in T2-shift van de genoemde spieren kan worden 

aangetoond, duidt dit op verandering in spierrekrutering tussen beide populaties. In het 

tweede deel van het onderzoek wordt de rekrutering van dezelfde spieren bij gezonde 

proefpersonen onderzocht voor en na het toedienen van een acute pijnlijke sensatie. Tot 

slot maken we een relatieve vergelijking tussen beide onderzoeken waarbij wordt 

gekeken of de mogelijk veranderde spierrekrutering bij whiplash patiënten overeenkomt 

met de veranderingen in rekrutering bij pijngeïnduceerde gezonde proefpersonen. 

Zodoende kan worden onderzocht of een mogelijk veranderde spierrekrutering van de 

diepe en oppervlakkige cervicale flexoren bij whiplash patiënten wordt veroorzaakt door 

pijn. 

Onze hypothese is dat mensen met chronische nekklachten na een whiplash een lagere 

T2-shift van de Lco en Lca en een verhoogde T2-shift van de SCM hebben als gevolg van 

een veranderde spierrekrutering. Verder verwachten wij dat de whiplash groep een 

vergelijkbaar veranderd rekruteringspatroon vertoont als de gezonde proefpersonen na 

pijninductie als gevolg van inhibitie en compensatie. De diepe stabilisatoren (Lco en Lca) 

zullen als eerste geïnhibeerd worden als gevolg van pijn, waardoor er waarschijnlijk 

compensatie zal ontstaan van de SCM. Volgens onze hypothese kan op basis van pijn en 

daarmee gepaard gaande inhibitie en compensatie de spierrekrutering van de 

oppervlakkige SCM en de DCF bij WAD graag II patiënten veranderen. 
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2.   Materiaal en methode 
 

2.1  Onderzoekspopulatie 

Tijdens ons onderzoek maakten we gebruik van twee verschillende onderzoekspopulaties. 

Voor het whiplash onderzoek werd de gezonde populatie als controle groep gebruikt en 

de whiplash populatie als interventie groep. In het pijninductie onderzoek is de populatie 

zowel de controle als interventiegroep, aangezien het hier om gezonde proefpersonen 

gaat waarbij getest wordt zonder en met pijninductie. 

 

2.1.1 Gezonde populatie 

De gezonde populatie is geheel afkomstig van het onderzoek van Peeters en Tuytens, 

2007 en bestond uit 19 gezonde personen, waarvan 9 vrouwen en 10 mannen. 

Exclusiecriteria voor deze groep waren nekklachten en contra indicaties voor een MRI. 

Antropometrische gegevens staan vermeld in tabel 1. 

 

2.1.2  Whiplash populatie 

De whiplash populatie bestond uit 8 patiënten van Bruggeman et al., 2008, waarvan 6 

vrouwen en 2 mannen. De door onszelf verworven en toegevoegde 8 patiënten bestond 

uit 7 vrouwen en 1 man. De personen werden gerekruteerd middels het aanschrijven van 

de Vereniging zelfhulpgroep whiplash (VZW), via de vakgroep ReVaKi en een bericht op 

het Universiteitsforum Minerva. Gezocht werd naar patiënten met WAD klachten langer 

dan 6 maanden. Inclusiecriteria waren: trauma langer dan 6 maanden geleden, minimaal 

WAD graad II (nekpijn, nekstijfheid, drukgevoeligheid en musculoskeletale symptomen 

als verminderde ROM). Exclusiecriteria waren: contra indicaties voor een MRI en 

bewustzijnverlies of neurologische stoornissen. 

De patiënten die geschikt waren om mee te werken aan ons onderzoek tekenden allen 

een informed consent (bijlage 1). Het protocol voor dit onderdeel van het onderzoek 

werd goedgekeurd door het ethisch comité. Na uitleg betreffende het onderzoek 

tekenden alle patiënten. Antropometrische gegevens staan vermeld in tabel 1. 

 

2.1.3  Pijninductie populatie 

Middels het aanspreken van medestudenten via het universiteitsforum Minerva werden   

7 vrouwelijke en 7 mannelijke gezonde proefpersonen gevonden die vrijwillig wilden 

deelnemen aan het pijninductie onderzoek. Voor deze populatie waren er geen specifieke 

inclusiecriteria, maar wel de volgende exclusiecriteria: nekklachten, bewustzijnsverlies of 

neurologische stoornissen en contra indicaties voor een MRI. De personen die aan deze 

eisen voldeden tekenden allen een informed consent (bijlage 4). Het protocol voor dit 

onderdeel van het onderzoek werd goedgekeurd door het ethisch comité. 

Antropometrische gegevens zijn te vinden in tabel 1. 
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Tabel 1  Antropometrische gegevens (gemiddelde ± SD) 

Variabele Gezonde populatie Whiplash populatie Pijninductie populatie 

Aantal 19 16 14 

Leeftijd 31,37 ± 8,27 32,89 ± 12,72 23,21 ± 1,90 

Man : Vrouw 6 : 13 3 : 13 7 : 7 

Lengte (cm) 171,96 ± 9,76 172,75 ± 8,18 175,64 ± 9,23 

Gewicht (kg) 69,56 ± 11,68 68,56 ± 13,17 68,29 ± 10,05 

BMI 23,43 ± 2,86 23,00 ± 4,10 22,11 ±2,48 

 

2.2  Protocol 

2.2.1  Gezonde-, whiplash- en pijninductie populatie 

Na kennismaking werd iedereen ingelicht over de procedure van het onderzoek en werd 

gevraagd een informed consent te tekenen (bijlage 1 voor gezonde- en whiplash 

populatie en bijlage 4 voor de pijninductie populatie). Vervolgens werd gevraagd aan de 

whiplash populatie een ‘vragenlijst symptomatische personen’ (bijlage 2) en de NDI 

(bijlage 3) in te vullen. De pijninductie populatie werd gevraagd een door ons 

samengestelde vragenlijst (bijlage 5) in te vullen. Vervolgens kon het werkelijke 

onderzoek worden gestart. 

 

2.2.2  Algemeen protocol 

Een week voor het onderzoek werd voor elk persoon het volgende uitgevoerd: 

- Het aanleren van de CCF-oefening. 

- Bepaling van de CCF druk 

 

Tijdens het onderzoek was het protocol voor de verschillende populaties als volgt: 

- MRI scan in rust. 

- CCF-oefening met maximale rekrutering. 

- MRI scan na CCF-oefening. 

- Pijninductie, enkel voor de pijninductie populatie. 

- CCF-oefening na pijninductie, enkel voor de pijninductie populatie. 

- MRI scan na pijninductie, enkel voor de pijninductie populatie. 

 

 

 

 

 

 

 



Masterproef: Dirks RH en Schouten CM, Universiteit Gent 2010 
33 

2.2.3  Uitvoering van de CCF 

2.2.3.1 Aanleren en bepaling van de CCF druk. 

Voor het uitvoeren van de CCF hebben we gebruik gemaakt van een Stabilizer 

(Chattanooga Group), welke is gestandaardiseerd voor gebruik ter hoogte van de 

cervicale en lumbale wervelkolom. 

Het aanleren van de CCF uitvoering in ruglig werd een week voor de officiële test 

aangeleerd. Aansluitend werd de persoon verteld dat het bepalen van de CCF 

aanvangsdruk diende om een beeld te krijgen van de maximale aanspanningscapaciteit 

van de DCF. Er werd uitleg gegeven over de criteria waaraan de beweging moest 

voldoen: geen compensatie van de SCM, geen pijn ervaren en 5 seconden de beweging 

kunnen vasthouden. 

Vervolgens werd gevraagd om op de rug op de behandeltafel te gaan liggen en werd de 

Stabilizer suboccipitaal geplaatst en opgepompt tot 20 mmHg. De proefpersoon kreeg de 

instructie om een ´ja knik’ beweging te maken zonder het hoofd van de tafel te bewegen 

en de onderzoeker controleerde, middels palpatie, of er compensatie plaatsvond van de 

SCM. Gedurende de test controleerde de onderzoeker of de patiënt in staat was de druk 

5 seconden stabiel te houden. Na afloop werd gevraagd of de persoon pijn had ervaren 

tijdens de uitvoering. Indien er pijn of compensatie werd waargenomen was de druk 

bepaald en stopte de test. Indien er geen pijn of compensaties aanwezig waren, werd de 

druk in de Stabilizer met 2 mmHg verhoogd. Deze procedure werd net zolang herhaald 

totdat de patiënt compenseerde met SCM activiteit, pijn ervaarde tijdens de uitvoering, 

de beweging niet meer kon vasthouden of het maximum van 30 mmHg werd bereikt. Het 

moment dat één van de genoemde tekenen optrad was voor de onderzoeker het signaal 

dat het aanvangsniveau voor de maximale uitputting van de DCF middels de CCF bepaald 

was op één niveau lager op de Stabilizer.  

 

2.2.3.2 Uitvoering van de CCF-oefening voor gezonde- en whiplash populatie. 

De proefpersoon mocht plaatsnemen op zijn rug op de behandelbank en de Stabilizer 

werd suboccipitaal geplaatst. Daarna werd de Stabilizer opgepompt tot de druk die de 

patiënt bij de test sessie had behaald. Vervolgens werd de patiënt geïnstrueerd om de 

CCF zolang mogelijk vol te houden. Criteria voor het beëindigen van de CCF waren hier 

compensatie door aanspanning van de SCM, het verliezen van de vooraf bepaalde druk of 

het niet meer vol kunnen houden van de beweging wegens pijn. De onderzoeker 

controleerde middels palpatie of de SCM niet actief was en controleerde visueel op de 

manometer van de Stabilizer of de patiënt het aanspanningsniveau kon vasthouden. De 

patiënt was zelf verantwoordelijk voor het aangeven van pijn tijden de aanspanning van 

de DCF. De patiënt werd gevraagd de CCF 3 keer tot maximale uitputting vol te houden 

en kreeg tussen de series 1 minuut rust. Na de derde en laatste serie werd de patiënt 
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gevraagd zo snel mogelijk in de scanner plaats te nemen en werd er met de 2e 

scansessie gestart. De tijd tussen het beëindigen van de CCF en het starten van de scan 

moest zo kort mogelijk zijn omdat de halfwaardetijd van een T2-shift geschat is op 7 

minuten (Fisher et al., 1990). Gemiddeld genomen zat er tussen het beëindigen van de 

CCF en het starten van de scan 1.30 minuut. 

 

2.2.3.3 Uitvoering van de CCF-test voor pijninductie populatie. 

De CCF-oefening bestond uit 3 x 1 minuut de CCF druk uitvoeren op de vooraf bepaalde 

druk. Deze druk was 2 mmHg hoger dan bepaald middels de CCF-test, om zeker van 

maximale rekrutering van de DCF te zijn. Tussen de oefeningen kregen de proefpersonen 

15 sec rust. In deze 15 seconden vroeg de onderzoeker de proefpersoon naar de zwaarte 

van de inspanning van de oefening middels een numerieke rate perceived exertion schaal 

(RPE). Deze vraag werd aan het einde van iedere oefening herhaald. Na de laatste 

oefening werd de proefpersoon zo snel mogelijk gevraagd in MRI plaats te nemen, om 

ervoor te zorgen dat er net als bij de andere twee populaties een minimale tijd aanwezig 

was tussen de laatste oefening en het starten van de scan. Gemiddeld zat er tussen de 

laatste oefening en de start van de MRI scan 1.30 minuut. Tussen de 2 MRI scans namen 

de proefpersonen minimaal 1 uur rust om de T2-shift in de spieren weer te normaliseren. 

 

2.2.4  Pijninductie 

Na een uur rust werd gestart met de pijninductie, welke volledig werd uitgevoerd door 

Dr. T. Parlevliet. De vloeistof die werd ingespoten om de pijn te simuleren is hypertone 

saline, met een concentratie van 5% NaCl. Bij de te injecteren spier: m. trapezius pars 

descendens werd de positie van inspuiting bepaald halverwege de lijn C7-acromion. 

Aangezien uit echobeelden is gebleken dat de m. trapezius op de plaats van inspuiting 

zich gemiddeld 1 cm onder de huid bevindt, werd gekozen om op 1,25 cm diepte te 

injecteren. Na het meten, uittekenen en desinfecteren werd de injectie gezet en 0.5 ml 

saline in de spierbuik ingespoten. Direct na de injectie werd de pijnscore gevraagd bij de 

proefpersonen door middel van een numerieke VAS score van 0-10. Indien de VAS direct 

na de injectie hoger was dan 4, werd de naald verwijderd en werd de proefpersoon 

gevraagd op de rug te liggen. De VAS werd na 30 seconden na de injectie opnieuw 

gevraagd, waarna kon worden gestart met de CCF-oefening. Was de VAS score direct na 

de injectie nog onder de 4, werd er 30 seconden gewacht en opnieuw de VAS gevraagd. 

Was de score na 30 seconden na injectie nog niet boven de 4, volgde er nog een extra 

toegediende hoeveelheid van 0.2 ml saline. Wanneer de proefpersoon een VAS hoger dan 

4 had, werd de naald verwijderd en 30 seconden na de pijninductie gestart met de CCF-

oefening. 
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2.3  MRI 

De MRI-opnames werden gemaakt met een Siemens Magnetom Trio 3T with Tim 

Upgrade. Om specifieke beelden ter hoogte van de nekregio te verkrijgen gebruikten we 

een standaard Siemens nekspoel. Vooraleer de patiënten in de MRI konden plaatsnemen 

werden eerst een aantal contra-indicaties uitgesloten. Zo mag men absoluut geen 

voorwerpen mee naar binnen nemen die door de magneet aangetrokken kunnen worden 

(ferromagnetische materialen zoals: sleutels, juwelen, geld, GSM, haarspeldjes oorbellen, 

ringen, broekriem, etc.), aangezien deze materialen zelfs (dodelijk) letsel kunnen 

toedoen aan de personen in de buurt van het MRI apparaat en schade aan de magneet 

en coils kunnen toebrengen. Ook wanneer patiënten implantaten hebben, die 

aangetrokken kunnen worden door de magneet, is dit een contra-indicatie om een MRI te 

ondergaan. De implantaten kunnen compressie op gezond weefsel veroorzaken of zelfs 

het weefsel doen openscheuren. Onder deze implantaten verstaan we onder andere 

pacemakers, defribrillators, infusiepompen, neurostimulators en hartkleppen van 

ferromagnetisch materiaal. Hartkleppen die niet uit ferromagnetisch materiaal bestaan 

en minimum twee weken voor aanvang van de scan geplaatst zijn, vormen geen contra-

indicatie, evenals orthopedische materialen (heupprothese, tandvulling, etc.). Een 

gehoorprothese vormt daarentegen weer wel een contra-indicatie, aangezien deze 

prothese relatief gemakkelijk loslaat. 

Verder vormt claustrofobie een contra-indicatie, aangezien de MRI-ruimte een kleine buis 

is waar men in moet liggen. Als oplossing kan men valium toedienen om de patiënt rustig 

te houden en een paniekaanval te voorkomen. 

Zwangerschap is een relatieve contra-indicatie. De effecten van MRI op de foetus zijn 

niet gekend, vandaar dat vrouwen die zich in de eerste drie maanden van hun 

zwangerschap bevinden geen MRI mogen ondergaan. 

 

2.3.1  MfMRI procedure eerste scan voor alle populaties. 

De persoon werd vooraf gevraagd alle metalen voorwerpen af te doen vooraleer de MRI 

ruimte betreden mocht worden. Dit werd bij iedere scan herhaald. 

Gevraagd werd om in ruglig plaats te nemen op de MRI tafel met de knieën ondersteunt 

door een rol voor een aangename positie. Een koptelefoon met microfoon (498 gram) en 

nek coil werden geplaatst en een alarmknop voor geval van nood werd aangereikt. 

Vervolgens werd de juiste positie en ligging van de persoon beoordeeld, waarbij 

gecontroleerd werd of de kinhoogte overeenkwam met de referentielijn op de coil, de 

persoon een rechte ligging had aangenomen en of de handen - elkaar niet rakend - 

rusten op de buik voor de meest ontspannen positie. De persoon werd gedeeltelijk in de 

scanner geschoven zodat met behulp van een gestandaardiseerde laserlijn de juiste nek 

en kinpositie konden worden gepositioneerd. Zo was het mogelijk om alle personen op 
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dezelfde wijze in de scanner te plaatsen. Tot slot werd de tafel automatisch verder in de 

scanner geschoven en verlieten alle onderzoekers de scanruimte. De communicatie werd 

getest, waarna het scannen van start ging. Gedurende de opnames werden de patiënten 

verbaal begeleid en was continu visuele controle mogelijk door de onderzoekers. De 

patiënt werd op de hoogte gebracht van iedere start van de scan en werd gevraagd zo 

stil mogelijk te blijven liggen. Er werden achtereenvolgens een algemene localizer (0.17 

min) en localizer in het sagitale vlak (1.05 min) gemaakt voor de identificatie van de 

cervicale discus locaties. Vervolgens werd een axiale Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG)-

T2 opname in rust gemaakt (5.12 min) parallel aan de disci intervertebralis. 

Bij de whiplash populaties werden de opnames gemaakt op de niveaus C0-C1 en C5-C6, 

aangezien op deze niveaus de Lca en Lco respectievelijk geïsoleerd aanwezig zijn. Bij de 

uitvoering van dit onderzoek werd een anatomisch onderscheid tussen beide spieren op 

één zelfde niveau op mfMRI beelden nog niet voor mogelijk gehouden, waardoor er niet 

gekeken is naar niveaus waar beide spieren dicht tegen elkaar liggen. Voor de 

pijninductie populatie was dit onderscheid inmiddels wel mogelijk en is gekozen opnames 

te maken op niveau C0-C1, C2-C3 en C6-C7 omdat op niveau C0-C1 en C6-C7 

respectievelijk de Lca en Lco de grootste CSA hebben. Voor niveau C2-C3 is gekozen 

omdat op dit niveau zowel de Lca, Lco als de SCM aanwezig zijn, de Lca en Lco hier het 

beste van elkaar te onderscheiden zijn en Falla et al. (2003 en 2006) hun onderzoek op 

dit niveau hebben toegepast. 

 

2.3.2   MfMRI procedure tweede scan voor alle populaties 

Dezelfde procedure die bij de eerste scan gebruikt werd, zijn ook bij een tweede scan 

toegepast. Er werden achtereenvolgens een algemene localizer (0.17 min), een localizer 

in het sagitale vlak (1.05 min) en een Carr-Purcell-Meiboom-Gill (CPMG)-T2 opname na 

activiteit gemaakt (5.12 min). 

De pijngeïnduceerde proefpersonen werden ook nog voor een derde keer na de inspuiting 

gescand, waarbij dezelfde procedure en opnamen gehanteerd werden als bij de tweede 

MRI scan procedure. 

 

2.4   Beschrijvende Resultaten 

2.4.1  Data management 

De spierfunctionele MRI beelden werden met Syngo MR VB13 software uitgevoerd. Met 

behulp van het softwareprogramma ImageJ, een Java versie van het National Institute of 

Health werd aan de hand van de CPMG-T2 beelden de T2-waarde (milliseconden) 

berekend van de Lco, Lca en SCM. Om de T2-waarde te bepalen werd een region of 

interest bepaald door een zo groot mogelijk oppervlakte aan te duiden binnen de spier 

die werd onderzocht. De software berekende de gemiddelde T2-waarde voor het 
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afgetekende gebied. De lokalisatie van de spieren gebeurde op basis van anatomische 

beeld vergelijking en moest zowel links als rechts worden aangeduid.  

Voor de whiplash studie werden de T2-waarden berekend van de Lca op niveau C0-C1 en 

van de Lco en SCM op niveau C5-C6. Voor de pijninductie studie werden de T2-waarden 

van de Lca berekend op niveau C0-C1 en C2-C3, voor de Lco en SCM werden de waarden 

berekend op niveau C2-C3 en C6-C7. De beeldanalyse is bij de whiplash groep in rust en 

na de CCF oefening geanalyseerd en bij de gezonde pijninductie populatie in rust, na de 

CCF oefening zonder en met pijninductie.  

Zestien beelden werden gebruikt voor de T2-calculatie, met behulp van een Simplex 

algoritme, om de waarden van de specifieke slides in een T2-beeld aan te passen naar 

een exponentieel Sn=S0 exp(-Ten/T2) (n=1:16). Het op deze manier berekenen van de 

T2-shift (ms) van deze spieren heeft een uitstekend betrouwbaarheidsgehalte, met een 

intraclass correlation coëfficients (ICC) variërend van 0.87 - 0.94 afhankelijk van de te 

evalueren spieren (Cagnie et al., 2008a). 

 

2.4.2  Statistische Analyse 

Bij de statistische analyse van de data is gebruik gemaakt van het softwareprogramma 

PASW (versie 18.0). De analyses werden apart uitgevoerd voor de whiplash studie en de 

pijninductie studie. 

Beschrijvende statistieken (gemiddelde ± SD) worden weergeven voor de oorspronkelijke 

T2-waarde en T2-shifts. De T2-shift wordt berekend uit het verschil tussen de T2-waarde 

in rust en na oefening. Enkel de T2-shifts werden gebruikt voor de verdere statistische 

analyses. Bij berekening wordt de p-waarde van minder dan 0.05 als significant 

beschouwd. 

In de whiplash studie werd gebruikt gemaakt van een General Linear Model (GLM) voor 

herhaalde metingen met als within-subjects factor spier (Lco, Lca en SCM) en als 

between-subject factor groep (whiplash en gezond). Post-hoc testen werden uitgevoerd 

indien een significant interactie effect werd aangetoond. Verder werden Pearson 

correlatie coëfficiënten gebruikt om de correlatie tussen T2-shifts en de volgende 

parameters na te gaan: NDI, VAS voor pijn, CCF-duur en tijd sinds ongeval. 

In de pijninductie studie werden gemiddelden en SD berekend voor RPE, angst voor pijn, 

pijnintensiteit na inspuiting, T2 waarden en T2-shifts. Er is eveneens gebruik gemaakt 

van een GLM voor herhaalde metingen voor elke spier op elk niveau. Hierbij werd de 

conditie (zonder pijn en met pijn) en zijde (links en rechts) als within-subjects factoren 

genomen. Post-hoc testen werden uitgevoerd indien er een significant interactie effect 

aanwezig was. 
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3.   Resultaten 

 

3.1  Resultaten Whiplash onderzoek 

Zoals al eerder vermeld is de gezonde populatie geheel afkomstig uit eerder uitgevoerd 

onderzoek van Bruggeman et al. (2008). De whiplash populatie bestond uit 16 patiënten, 

waarvan 13 vrouwen en 3 mannen. Het geslacht bleek geen effect te hebben (p=0.404). 

 

3.1.1  Pijnscore, druk en NDI 

Bij de gezonde populatie was de gemiddelde druk (mmHg) waarmee de CCF werd 

uitgevoerd 26,0 ± 2,0 mmHg. De gemiddelde druk waarmee de whiplash groep de CCF-

oefening uitvoerde was iets lager, namelijk 25,0 ± 1,6 mmHg. Vlak voor het uitvoeren 

van het onderzoek gaven de whiplash patiënten een gemiddelde pijnscore (VAS) van         

3,9 ± 2,6 en een relatief milde NDI-score van gemiddeld 17,2 ± 7,4. 

 

3.1.2  T2-shift gezonde en whiplash populatie 

De T2-waarden in milliseconde in rust en na oefening van beide onderzoekspopulatie zijn 

berekend voor alle spieren en weergegeven in tabel 2. Er is geen significant verschil 

aanwezig in T2-waarden in rust voor de drie spieren tussen de gezonde en WAD groep. 

Uit deze T2-waarden is de T2-shift berekend (figuur 1).  

 

Tabel 2  T2-waarden (ms) onderzoekspopulatie (gemiddelde ± SD) 

Spier   Rust Oefening 

Lca Gezond 44,1 ± 3,3 49,1 ± 5,1 

  Whiplash 45,2 ± 4,7 47,2 ± 5,9 

Lco Gezond 44,5 ± 2,8 46,7 ± 3,2 

  Whiplash 43,2 ± 5,1 43,7 ± 5,4 

SCM Gezond 43,6 ± 3,4 44,7 ± 2,1 

  Whiplash 43,4 ± 2,2 45,6 ± 3,8 

 
Het GLM toont voor de T2-shifts een significant verschil tussen de spieren onderling 

(F=3,906; p=0.033), maar niet tussen de groepen (F=2,855; p=0.101). Het interactie 

effect van spieren x groep was significant (F=3,618; p=0.041), waardoor er post-hoc 

testen zijn toegepast. 

 

Bij de vergelijkingen tussen de spieren onderling in de controle groep blijkt een 

significant hogere T2-shift in de Lca vergeleken met de Lco (p=0.037) en de SCM 

(p=0.010). Er was geen significant verschil tussen de Lco en de SCM (p=0.282). 

Binnen de whiplash groep vertoonde de SCM een significant hogere T2-shift in 

verhouding tot de Lco (p=0.046). Geen significantie werd gevonden tussen de Lca en Lco 

(p=0.264) en Lca en SCM (p=0.704) (figuur 1). 
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Vergelijken we beide groepen ten opzichte van elkaar, dan is te zien dat de DCF bij de 

whiplash populatie tijdens het uitvoeren van een CCF minder actief is dan bij de gezonde 

populatie, wat een neiging tot significantie heeft voor de Lca (p= 0.067) en Lco 

(p=0.072). De SCM toont een hogere T2-shift in de whiplash populatie ten opzichte van 

gezonde populatie, echter is dit verschil niet significant (p=0.291). 

 

Figuur 1  T2-shift (gemiddelde ± SD) van Lca, Lco en SCM * p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3  Correlaties 

Naast het vergelijken van de T2-shifts is tussen de groepen gekeken naar correlaties met 

andere verkregen data. Geen significante correlaties zijn gevonden tussen de T2-shifts 

en NDI, VAS voor pijn en tijd sinds ongeval. Wel bleek er een significant verschil 

(p≤0.001) te zijn tussen de CCF-duur in seconden tussen de gezonde (107,7 ± 46,7) en 

whiplash groep (58,7 ± 31,4). Er is geen correlatie gevonden tussen de CCF-duur en de 

gevonden T2-shifts in de Lco, Lca en SCM. 
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3.2  Resultaten Pijninductie onderzoek 

Het pijninductie onderzoek is toegepast op 14 personen, waarvan 7 mannen en 7 

vrouwen. Aangezien pijninductie werd toegepast bij gezonde proefpersonen, zijn de 

controle en pijninductie groep dezelfde populatie. 

 

3.2.1  Angst voor pijn, pijnintensiteit en druk 

De gemiddelde VAS score was 2,0 ± 2,1 voor angst voor de injectie, 2,7 ± 1,7 voor 

angst voor pijn en 2,1 ± 1,2 voor angst voor het totale onderzoek. Het verloop van de 

pijnintensiteit direct na het toedienen van hypertone saline is terug te vinden in figuur 2. 

De CCF is met een gemiddelde druk van 27,0 ± 1,0 mmHg uitgevoerd. 

 

Figuur 2  Pijnintensiteit VAS (gemiddelde ± SD) na toedienen van hypertone saline 

 

 

3.2.2  Pijnlokalisatie en uitstraling 

Van de 14 personen waar de hypertone saline is ingespoten ervaarde 13 personen lokale 

pijn rond de injectie, 1 persoon bilateraal ter hoogte van de aanhechting op het occiput 

van de m. trapezius pars descendens, 2 over het gehele trapezius gebied van acromion 

tot occiput aan de homolaterale zijde, 1 had dezelfde uitstralingspijn als hiervoor maar 

tot voorbij het occiput op de schedelbasis en 2 vanaf de injectie plaats tot 3 cm naar 

craniaal. 
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3.2.3  Vermoeidheid 

Na elke oefening was er een significante toename in RPE (p=0.013), maar geen 

significant verschil tussen de conditie zonder pijn en met pijn. De RPE voor vermoeidheid 

zijn terug te vinden in tabel 3. 

 

Tabel 3  Vermoeidheid (RPE) na CCF-oefening (gemiddelde ± SD) 

 Zonder pijn Met pijn Sign 

Oefening 1 4,39 ± 2,25 4,36 ± 2,73 0.943 

Oefening 2 4,82 ± 1,96 4,68 ± 2,58 0.757 

Oefening 3 5,54 ± 2,15 5,07 ± 2,37 0.363 

 

3.2.4  T2-waarde pijninductie populatie 

De T2-waarden van de pijninductie populatie in rust, na oefening zonder pijn en oefening 

met pijn zijn terug te vinden in tabel 4. Uit deze T2-waarden zijn de T2-shifts per spier 

afzonderlijk berekend.  

 

Tabel 4  T2-waarde (ms) in rust, na oefening zonder pijn en met pijn (gemiddelde ± SD) 

Spier Niveau Zijde Rust 

Oefening  

zonder pijn 

Oefening  

met pijn 

Lca C0-C1 Links 40,71 ± 3,15 45,64 ± 2,98 43,71 ± 2,68 

    Rechts 42,21 ± 3,29 47,36 ± 4,63 44,36 ± 2,68 

  C2-C3 Links 42,14 ± 3,74 45,43 ± 4,01 43,14 ± 3,88 

    Rechts 45,14 ± 5,43 48,71 ± 4,46 47,29 ± 3,56 

Lco C2-C3 Links 44,14 ± 3,35 46,36 ± 3,69 44,00 ± 3,06 

    Rechts 46,57 ± 4,77 49,57 ± 4,26 46,43 ± 3,01 

  C6-C7 Links 41,14 ± 2,54 43,21 ± 2,69 41,07 ±2,06 

    Rechts 40,07 ± 2,37 42,21 ± 2,86 40,71 ± 2,81 

SCM C2-C3 Links 41,14 ± 2,41 42,07 ± 2,79 41,64 ± 2,21 

    Rechts 42,71 ± 3,10 43,36 ± 3,41 43,21 ± 3,79 

  C6-C7 Links 41,50 ± 1,95 42,50 ± 1,99 43,86 ± 2,21 

    Rechts 41,93 ± 1,64 42,93 ± 1,77 42,50 ± 2,59 

 

3.2.4.1 Effect van CCF op spierrekrutering  

Het effect van de CCF oefening zonder pijninductie op de spierrekrutering heeft een 

significant effect voor spier (F=9,378; p=0.005), maar niet voor niveau of zijde. Gezien 

deze uitkomsten hebben we gekeken naar de T2-shifts van de verschillende spieren, 

waarbij de gemiddelde T2-shift van de verschillende niveaus en zijden werd berekend 

(figuur 3). De SCM toonde een significant lagere T2-shift dan de Lca (p=0.005) en de Lco 

(p=0.029).  
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Figuur 3  T2-shift (gemiddelde ± SD) voor oefening zonder pijn * p<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2 Effect van pijninductie op spierrekrutering 

Om het effect van pijninductie op de spierrekrutering te kunnen beoordelen werd per 

spier en per niveau gekeken naar de effecten van de verschillende condities (zonder en 

met pijn), zijde (links en rechts) en het interactie-effect (conditie x zijde). Deze gegevens 

zijn vermeld in tabel 5 en worden per spier afzonderlijk besproken en weergegeven in 

figuur 4 tot en met 6.  

 

Tabel 5  Effecten conditie, zijde en interactie-effect 

Spier Niveau F-conditie 

Sign 

conditie F-zijde Sign zijde 

F-conditie  

X zijde 

Sign 

conditie  

x zijde 

Lca C0-C1 10,118 0.007 0,099 0.758 1,331 0.269 

  C2-C3 9,315 0.009 0,687 0.422 0,034 0.857 

Lco C2-C3 11,919 0.004 0,009 0.928 0,019 0.892 

  C6-C7 14,44 0.002 1,332 0.269 0,556 0.469 

SCM C2-C3 0,255 0.622 0,025 0.877 0,031 0.862 

  C6-C7 0,963 0.344 4,452 0.055 5,901 0.030 

 

 

Voor de Lca is er geen significant effect voor zijde gevonden, waardoor de linker en 

rechter zijde van deze spier zijn samengevoegd. Ook het interactie effect bleek voor de 

Lca niet significant. Wel is een significant verschil aangetoond tussen de beide condities 

op het niveau C0-C1 (F=10,118; p=0.007) en C2-C3 (F=9,315; p=0.009). De T2-shifts 

zijn op deze niveaus significant lager in de groep met pijn, vergeleken met de groep 

zonder pijn (figuur 4).  
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Figuur 4  T2-shift (gemiddelde ± SD) van Lca zonder pijn en met pijn *p<0.05 

 

 

Voor de Lco is er geen significant effect is waargenomen voor zijde, waardoor de linker 

en rechter zijde van de Lco zijn samengevoegd. Ook bij de Lco was er geen significant 

interactie effect aanwezig. Tussen beide condities zijn er wel significante verschil 

gevonden op de niveaus C2-C3 (F=11,91; p=0.004) en C6-C7 (F=14,444; p=0.002). Op 

deze niveaus is aangetoond dat de T2-shift in de groep met pijn lager was vergeleken 

met de groep zonder pijn (figuur 5). 

 

Figuur 5  T2 T2-shift (gemiddelde ± SD) van Lco zonder pijn en met pijn *p<0.05 
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Voor de SCM was er geen significant effect voor zowel conditie als zijde op niveau C2-C3 

en C6-C7. Wel laten de resultaten een significant interactie effect zien op niveau C6-C7  

(F=5,901; p=0.030), maar niet op niveau C2-C3. Dit betekent dat de linker en rechter 

SCM op niveau C6-C7 significant verschillend reageren op de pijninductie. Op basis van 

deze gegevens werden post-hoc testen uitgevoerd, welke een significant lagere T2-shift 

in linker SCM (p≤0.001) in de groep met pijn ten opzichte van de groep zonder pijn 

demonstreert. Geen significant verschil werd gevonden voor de rechter SCM (p=0.603)    

(figuur 6). 

 

Figuur 6  T2-shift (gemiddelde ± SD) van SCM zonder pijn en met pijn *p<0.05  
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4.  Discussie 

 

4.1  Whiplash onderzoek 

Deze mfMRI studie toont een verschil in spierrekrutering aan tussen de Lca en Lco en 

tussen de Lca en SCM bij gezonde personen tijdens het uitvoeren van een CCF, maar 

heeft geen significante veranderingen in spieractiviteit kunnen aantonen bij whiplash 

patiënten in vergelijking met gezonde personen. Aangezien nog maar weinig mfMRI 

onderzoek is gedaan naar de functie van de DCF bij whiplash patiënten, zullen we onze 

resultaten vooral vergelijken met het EMG functie onderzoek van Falla et al. (2004b).  

Voordat we de resultaten bespreken, bediscussiëren we eerst de onderzoekspopulatie en 

materiaal en methode.  

 

4.1.1  Onderzoekspopulatie 

Een van de inclusie criteria voor de whiplash populatie was dat de klachten langer dan 6 

maanden aanwezig moesten zijn, waardoor er duidelijk sprake was van chronische 

klachten. De gemiddelde duur van de klachten in onze groep was ongeveer 7 jaar, wat 

redelijk overeenkomt met de 9 jaar van het vergelijkbaar onderzoek van Falla et al. 

(2004b). Door de geruime tijd van klachten kan het mogelijk zijn dat adaptaties optreden 

ten aanzien van houding, gedrag en morfologie welke een invloed kunnen uitoefenen op 

de spieractiviteit en rekrutering.  

Een ander inclusie criteria was dat het om WAD graad II patiënten gaat, waardoor 

neurologische klachten en fracturen werden uitgesloten. In andere studies werden ook 

uitsluitend personen geïncludeerd met WAD graad II (Falla et al., 2004b; Cagnie et al., 

2008a; Conley et al., 1995 en 1997; Jull et al., 2004; Elliott et al., 2010). Dit heeft tot 

gevolg dat we alleen voor deze graad conclusies mogen trekken en niet voor andere 

whiplash classificaties.  

Het geringe aantal van 16 WAD patiënten kan een beperking voor het onderzoek zijn en 

problemen geven bij het transferen van conclusies voor alle WAD graad II patiënten. De 

antropometrische gegevens tussen onze whiplash- en gezonde groep verschillen niet 

noemenswaardig ten opzichte van elkaar, zodat we van mening zijn dat dit geen invloed 

kan hebben op de resultaten. Wel is de verhouding tussen mannen en vrouwen in beide 

groepen niet gelijk, maar het geslacht bleek echter geen effect (p=0.404) te hebben. 

Ook in eerdere studies bleek het geslacht niet van invloed op de resultaten (Jull et al., 

2004; Sterling et al., 2006b). Vergelijken we de antropometrische gegevens met de 

studie van Falla et al. (2004b) dan komen ook deze groepen goed overeen. 

Uiteraard zijn er vele verschillen tussen gezonde personen en WAD patiënten met 

chronische nekklachten. In de discussie over de vergelijking tussen de whiplash en 

pijninductie studie gaan we dieper in op deze verschillen, waar we zeker rekening mee 

moeten houden. 
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De whiplash patiënten in onze studie hebben verschillende ontstaansmechanismen 

waaronder auto-ongelukken, val van paard en kopstoot tegen een rioolbuis. Gezien het 

ontstaan van het letsel varieert zal dit verschillend zijn ten opzichte van andere studies. 

In enkele studies worden zelfs enkel WAD patiënten met een auto-ongeval geïncludeerd 

(Sterling et al., 2003 en 2006a). Toch gaan we ervan uit dat we de resultaten uit deze 

onderzoeken mee kunnen opnemen in onze discussie, aangezien alle whiplash patiënten 

van de verschillende studies als WAD graad II gediagnosticeerd zijn.  

Indien we de mate van beperking van klachten vergelijken aan de hand van de NDI 

concluderen we dat de whiplash populatie in ons onderzoek een relatief milde score 

aangaf (17,2 ± 7,4) welke vergelijkbaar is met de NDI score 12,4 ± 9,5 van Falla et al. 

(2004b). Sterling et al. (2006b) hebben onderzoek gedaan naar een WAD graad II 

populatie met milde symptomen (NDI 16,7 ± 6,0) en met gemiddeld tot hevige klachten 

(NDI 37,1 ± 8,0). Uit dit onderzoek bleek dat de mate van pijn en symptomen invloed 

hebben op zowel de CCF druk waarmee de oefening kan worden uitgevoerd alsook op de 

activiteit die de DCF en SCM leveren. Bij de milde patiënten kon geen verschil worden 

aangetoond in activiteit, terwijl de groep met gemiddeld tot hevige klachten wel een 

verschil vertoonde in EMG activiteit tijdens het uitvoeren van een CCF.  

 

4.1.2  Materiaal en methode 

Binnen ons onderzoek werd in vergelijking met de voorgaande onderzoeken van Peeters 

en Tuytens (2007) en Bruggeman et al. (2008) gebruik gemaakt van dezelfde 

apparatuur, software programma´s en handelingsprocedures, waardoor we hier geen 

invloeden verwachten ten aanzien van de resultaten.  

Voor dit onderzoek is bewust gekozen voor de CCF-oefening omdat Cagnie et al. (2008a) 

hebben aangetoond dat deze specifieke hoog cervicale flexie de meeste activiteit vraagt 

van de Lca en in mindere mate van de Lco en SCM. Ook bleek de SCM en SA significant 

minder actief te zijn dan de Lca en Lco gedurende een CCF in vergelijking met een 

cervicale flexie (Mayoux-Benhamou et al., 1994; Falla et al., 2003 en 2006; O’Leary et 

al., 2007a). Tot op heden is enkel Cagnie et al. (2008a) erin geslaagd door middel van 

mfMRI onderscheid te maken in functie en activiteit van de Lca en Lco, respectievelijk op 

niveau C0-C1 en C5-C6. Voor onze whiplash studie zijn dezelfde niveaus gehanteerd 

omdat de Lca en Lco geïsoleerd aanwezig moeten zijn. Doordat de spieren zeer dicht 

tegen elkaar liggen werd een anatomisch onderscheid tussen de Lca en Lco met mfMRI 

op één zelfde niveau nog niet voor mogelijk gehouden. Falla et al. (2004b) en O´Leary et 

al. (2007a) hebben invasieve methoden toegepast waarbij elektrode werden geplaatst op 

de nasopharyngeale wand ter hoogte van niveau C2-C3 zodat indirect de activiteit van de 

Lca en Lco samen kon worden gemeten. Bij vergelijkingen tussen ons onderzoek met 

deze studies moeten we dan ook rekening houden dat de DCF op verschillende niveaus 

zijn onderzocht. 
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Uit eerdere studies met de CCF is gebleken dat de hoogte van de druk en dus de zwaarte 

van de oefening sterk van invloed zijn op de activiteit van de Lca, Lco en SCM. Falla et al. 

(2004b) toonden wel een significant verschil aan in activiteit op 28 en 30 mmHg, maar 

geen significantie op 24 en 26 mmHg. Jull et al. (2007) vonden een significant hogere 

SCM activiteit bij patiënten met cervicogene hoofdpijn voor een druk van 26 mmHg of 

meer, terwijl Johnston et al. (2008) ook een significant verschil op 24 mmHg hebben 

aangetoond. In ons onderzoek was de gemiddelde druk voor de gezonde groep 26 ± 2,0 

mmHg en voor de whiplash populatie 25,00 ± 1,63 mmHg. De door ons gehanteerde 

kritisch lage ondergrens, vooral bij de whiplash populatie, was niet te vermijden gezien 

bij alle patiënten individueel de maximaal hoogst haalbare druk is getest zonder pijn 

en/of compensatie van de SCM. 

Ook het protocol waarmee de CCF oefeningen werden uitgevoerd zou van invloed kunnen 

zijn. De oorspronkelijk beschreven CCF procedure van Jull et al. (1999) werd toegepast 

door Falla et al. (2004b), waarbij de CCF werd uitgevoerd met een steeds hoger 

drukniveau. Omdat mfMRI enkel mogelijk is na afloop van en niet tijdens een oefening, 

was het niet mogelijk de oorspronkelijke CCF procedure toe te passen en per oplopend 

drukniveau te werken. Dit zou een te kostbaar en tijdrovende procedure zijn. Vandaar 

dat we gekozen hebben voor een van te voren individueel geteste hoogst haalbare druk, 

waarmee de CCF oefening werd uitgevoerd. We gaan er voor ons onderzoek van uit dat 

beide CCF procedures resulteren in een maximale rekrutering van de DCF, waardoor de 

procedures tot eenzelfde effect zal leiden. 

Met bovengenoemde afwegingen is al een beginnende vergelijking gemaakt tussen de 

onderzoeksmethoden met behulp van EMG en mfMRI, waarbij we diverse aspecten en 

voor- en nadelen voor beide methoden moeten bediscussiëren. Allereerst heeft mfMRI 

een ander werkingsmechanisme dan EMG. Waar mfMRI uitgaat van metabole activiteit en 

oriëntatie van waterstofprotonen, registreert EMG de elektrische activiteit in een spier. 

EMG heeft het voordeel om direct tijdens het uitvoeren van een activiteit te kunnen 

worden toegepast, wat de mogelijkheid biedt om de timing (waaronder feedforward 

activiteit) van een spier tijdens een oefening te kunnen onderzoeken. Dit is met mfMRI 

niet mogelijk aangezien mfMRI enkel na afloop van een oefening kan worden toegepast, 

waarbij ook nog rekening moet worden gehouden met de halfwaarde tijd van de T2-

waarde. Een ander voordeel van EMG is dat het ook kleine veranderingen in 

spieractiviteit kan meten en een goed beeld geeft van de mate van spieractiviteit. MfMRI 

is gevoelig voor de mate van intensiteit van de spieractiviteit (Fisher et al., 1990 en 

Jenner et al., 1994), wat betekent dat mfMRI niet voor alle oefeningen bruikbaar is en 

spieren met voldoende intensiteit moet worden aangesproken om veranderingen in T2-

waarde te kunnen waarnemen. Het grootste voordeel van mfMRI ten opzicht van EMG is 

dat mfMRI geschikt is om dieper gelegen of overlappende spieren te evalueren zodat ook 
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de spieren die dicht rond de wervelzuil liggen kunnen worden onderzocht. EMG is op dit 

vlak beperkt omdat enkel via naald of oppervlakte elektrode signaal kan worden 

waargenomen. Met EMG kan de elektrische activiteit van één spier slecht geïsoleerd 

worden gemeten door aanwezigheid van cross-talk van omliggende spieren en andere 

structuren. MfMRI kan veel betrouwbaarder één enkele dieper gelegen spier onderzoeken 

waarbij het probleem van cross-talk geen rol speelt. De mfMRI methodiek is betrouwbaar 

gebleken bij verschillende spieren, echter wordt de sensitiviteit van zeer kleine spieren 

bediscussieerd (Adams et al., 1992; Jenner et al., 1994 en Fleckenstein et al., 1993). 

Beide onderzoeksmethoden kunnen elkaar aanvullen waarbij de keuze voor gebruik 

vooral zal afhangen van de locatie en omliggende weefsels van de te onderzoeken spier 

en natuurlijk ook van een kosten-batenanalyse.  

 

4.1.3  Resultaten 

Voordat we resultaten van de whiplash groep vergelijken met de gezonde groep, 

bespreken we eerst de resultaten van beide groepen apart. 

In de gezonde populatie is er tijdens het uitvoeren van een CCF een significant hogere   

T2-shift aangetoond bij de Lca ten opzichte van de Lco (p=0.037) en SCM (p=0.010). Dit 

komt overeen met de bevindingen van Cagnie et al. (2008a) waarin eveneens werd 

aangetoond dat de Lca de meeste activiteit levert gedurende een CCF. Gezien de 

anatomische ligging is ook te verwachten dat de Lca meer actief is omdat deze spier 

direct aan de schedel aanhecht en voor de ja-knik beweging van het hoofd kan zorgen, 

terwijl de Lco door zijn ligging tegen de wervelzuil eerder zal zorgen voor de afvlakking 

van de cervicale lordose (Jull et al., 2008a). Ook geven deze resultaten de bevestiging 

dat de CCF een zeer specifieke oefening is voor de DCF en minder activiteit vraagt van de 

SCM (Falla et al., 2003 en O’ Leary et al., 2007a). 

De whiplash groep laat een significant hogere T2-shift zien van de SCM ten opzichte van 

de Lco (p=0.046). Ook is in deze groep zichtbaar, echter niet significant, dat de SCM de 

meeste activiteit levert tijdens de CCF en niet de Lca. Falla et al. (2004b) en Jull et al. 

(2000) toonden met EMG onderzoek een significant hogere SCM activiteit aan in 

vergelijking met de Lco en Lca. Dat wij enkel een significantie hebben aangetoond ten 

opzichte van de Lco kan vele mogelijke oorzaken hebben. De voornaamste zijn een te 

laag gehanteerd drukniveau voor de CCF oefening, het minder toelaten van compensatie 

van de SCM en het op verschillende niveaus onderzoeken van de spieren. 

Vergelijken we beide groepen ten opzichte van elkaar, dan is te zien dat de DCF bij de 

whiplash populatie tijdens het uitvoeren van een CCF minder actief is dan bij de gezonde 

populatie, wat een neiging tot significantie heeft voor de Lca (p=0.067) en Lco 

(p=0.072). De SCM toont een hogere T2-shift in de whiplash groep, echter is dit verschil 

niet significant (p=0.291). Deze resultaten sluiten aan bij die van Falla et al. (2004b) 

waarbij ook geen significantie werd gevonden bij drukken tot en met 26 mmHg. 
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4.1.4  Correlaties Antropometrische gegevens, NDI en CCF-duur 

Geen significante correlaties zijn gevonden tussen de T2-shifts en NDI, VAS voor pijn en 

tijd sinds ongeval. Wel bleek er een significant verschil in CCF-duur tussen de gezonde en 

whiplash groep (P≤0.001). Deze bevindingen zijn te vergelijken met de resultaten uit 

onderzoek van O’Leary et al. (2007b) die stellen dat nekpijn patiënten significant minder 

CCF-spierkracht en uithoudingsvermogen hebben in vergelijking met gezonde personen. 

Er is geen correlatie gevonden tussen de CCF-duur en T2-shifts in de Lco, Lca en SCM. 

 

Dit onderzoek heeft geen verschil kunnen aantonen in spierrekrutering tussen WAD 

graad II patiënten en een gezonde populatie. Wel ligt dit onderzoek in lijn met 

voorgaande studies waardoor met deze resultaten gesuggereerd kan worden dat de 

diepe nekflexoren in verhouding tot de SCM bij mensen met WAD graad II minder 

activiteit vertonen bij het uitvoeren van een CCF ten opzichte van de gezonde populatie. 

Meer onderzoek is nodig om met zekerheid eerdere uitgevoerde EMG studies te kunnen 

ondersteunen met behulp van mfMRI. Factoren als een hoger drukniveau van CCF en 

mate van NDI beperkingen moeten zeker bij een nieuw onderzoek worden meegenomen 

om verschil in spierrekrutering tussen whiplash patiënten en gezonde personen met 

mfMRI aan te tonen.  
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4.2  Pijninductie onderzoek 

Deze mfMRI studie toont aan dat pijninductie een verschil in spierrekrutering van de DCF 

tot gevolg heeft. Door het unilateraal toedienen van pijn in de m. trapezius pars 

descendens daalt de activiteit van de Lca en Lco op alle niveaus en is bij de SCM een 

significante toename in spieractiviteit aangetoond op niveau C6-C7 aan de contralaterale 

zijde van de inspuiting. Geen mfMRI en EMG studie is eerder gedaan naar het effect van 

pijninductie tijdens het uitvoeren van een CCF-oefening. Wel is er onderzoek gedaan met 

behulp van EMG naar het effect van pijninductie in de cervicale regio (Falla et al., 2007a, 

2007b). Echter zijn er teveel verschillen in onderzoeksmethode tussen de studies dat een 

directe vergelijking niet mogelijk is. Wel zullen we de resultaten van deze onderzoeken 

bediscussiëren, maar eerst bespreken we de populatie en materiaal en methode 

waarmee ons onderzoek is uitgevoerd. 

 

4.2.1  Onderzoekspopulatie 

In onze studie was er sprake van een kleine onderzoekspopulatie van 14 gezonde 

personen. Door het geringe aantal kunnen kleine verschillen tussen de personen al een 

groot effect hebben op het resultaat van het onderzoek, waarbij we voorzichtig moeten 

zijn met het maken van conclusies en deze door te trekken naar grotere populaties.  

 

4.2.2  Materiaal en methode 

Aangezien we willen nagaan of een mogelijk veranderde spierrekrutering bij whiplash 

patiënten veroorzaakt wordt door pijn, is gekozen om net als in de whiplash studie 

gebruik te maken van een CCF. 

Om in ons onderzoek de druk te bepalen voor de CCF-oefening hebben we vooraf de 

maximale CCF-druk getest door de CCF te laten uitvoeren zonder compensatie van de 

SCM. Omdat pijninductie maar gedurende 4-5 minuten intensieve pijn geeft, hebben we 

de CCF procedure aangepast tot 3 x 1 minuut isometrische contractie met 15 seconden 

rust. Om ondanks de kortere CCF-duur zeker te zijn van maximale rekrutering van de 

DCF, werd de druk met 2 mmHg verhoogd bovenop de eerder bepaalde druk middels de 

CCF-test. De mogelijkheid bestaat dat de SCM door dit hogere niveau de overhand neemt 

ten opzichte van de DCF (Falla et al., 2004b). Aangezien dit zowel voor de oefening 

zonder pijn als voor de oefening met pijn geldt verwachten we geen problemen voor de 

resultaten van het onderzoek. 

In deze studie is gebruik gemaakt van mfMRI, waardoor de geïnjecteerde spier niet kan 

worden onderzocht. Door de inspuiting van hypertone saline worden de T2-waarden 

beïnvloed en is het berekenen van de T2-shift niet meer betrouwbaar. Hierdoor is 

gekozen om de hypertone saline te injecteren in de m. trapezius pars descendens, 

aangezien een pijnsensatie in deze spier het meest overeenkomt met nek schouder pijn 

(Madeleine et al., 1998).  
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Bij de uitvoering van het pijninductie onderzoek met mfMRI kon wel een onderscheid 

gemaakt worden tussen de Lca en Lco op niveau C2-C3, waardoor voor deze studie 

besloten werd opnames op dit niveau te maken. Ook is voor dit niveau gekozen omdat 

hier zowel de Lca, Lco als de SCM aanwezig zijn en Falla et al. (2003 en 2006) hun 

onderzoeken ter hoogte van dit niveau op de nasopharyngeale wand hebben toegepast 

waardoor een betere vergelijking van resultaten met dit onderzoek mogelijk is. De 

andere niveau C0-C1 en C6-C7 zijn gekozen omdat de Lca en Lco respectievelijk de 

grootste CSA hebben op niveau C0-C1 en C6-C7. 

 

4.2.3  Resultaten 

Voordat we de spierrekrutering tussen de groepen zonder en met pijn gaan vergelijken, 

bediscussiëren we eerst de angst voor het experimentele onderzoek, de gevolgen van 

pijninductie, de vermoeidheid na elke oefening en de effect van een CCF op de 

spierrekrutering op de groep zonder pijn. 

 

4.2.3.1 Angst voor pijn, pijnintensiteit en uitstraling  

Voorafgaande aan het onderzoek bleken de gezonde proefpersonen de meeste angst te 

hebben voor de pijn (VAS 2,7 ± 1,7), wat iets lager ligt dan 3,7 ± 0,5 uit het onderzoek 

van Dickx et al. (2008) toegepast op de lumbale wervelzuil. Angst voor de injectie in ons 

onderzoek was 2,0 ± 2,1 en komt overeen met de 2,5 ± 0,5 van Dickx et al. (2008). 

Voor het totale onderzoek was de angst 2.1 ± 1.2, wat in de literatuur niet eerder is 

beschreven. 

Naast de angst voor pijn hebben we ook het verloop van de pijnscore na de pijninjectie 

gemeten (figuur 2). De hoogste pijnintensiteit in ons onderzoek (VAS 6,2 ± 1,4) komt 

overeen met VAS 4-6 uit eerdere studies, waarbij wel met variabele hoeveelheden en 

concentraties hypertone saline is gewerkt (Falla et al., 2007a en 2007b; Falla et al., 

2008a en 2008b; Falla et al., 2009; Dickx et al., 2008; Madeleine et al., 2006; Loram et 

al., 2009). Het verloop van de pijnscore (figuur 2) laat direct na de pijninjectie eerst een 

toename van pijnintensiteit zien die geleidelijk aan afneemt. In tegenstelling tot andere 

onderzoeken in de literatuur hebben wij de pijnscore niet gemeten totdat de pijn 

helemaal verdwenen was, maar hebben we als richtpunt het beëindigen van de mfMRI 

gebruikt. Het verloop van onze pijnscore is vergelijkbaar met de curven van Hodges et 

al. (2003) en Falla et al. (2007a en 2007b). Het onderzoek van Hodges et al. (2003) 

werd echter toegepast op de lumbale wervelzuil. Bij Falla et al. (2008a) heeft de curve 

een sneller afname en is de pijn eerder verdwenen in vergelijking met onze studie. Een 

mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat er in dat onderzoek gebruik is gemaakt 

van 0,4 ml hypertone saline, in tegenstelling tot de 0,5 ml hypertone saline die wij 

gebruikt hebben. De curve van Diederichsen et al. (2007) met de hoogste pijnintensiteit 
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na 100 seconden komt minder overeen in vergelijking met de piek na 30 seconden in 

onze curve. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat Diederichsen et al. (2007) 

gebruik maakte van 1,0 ml hypertone saline die subacromiaal werd geïnjecteerd en 0,3 

ml in de m. supraspinatus. Wellicht hebben spierdikte en spierdoorbloeding ook invloed 

op de mate van pijn. Hier kunnen we geen uitspraken over doen, omdat dit nog niet is 

onderzocht. 

De lokalisatie van de pijn was bij ons onderzoek in de meeste gevallen lokale pijn en in 

mindere mate (3/14) uitstraling in het gebied van de m. trapezius pars descendens tot 

de protuberantia occipitalis externa. In vergelijkbare studies  is deze lokale pijn ook terug 

te vinden ter hoogte van de injectie, maar is er in alle gevallen ook sprake van uitstraling 

in het gebied van de m. trapezius pars descendens evenals uitstraling boven op het 

occiput (Falla et al., 2007a, 2008a en 2009; Schmidt-Hansen et al., 2006). De enige 

verklaring die we voor dit verschil kunnen geven zijn de variaties in de concentratie en 

hoeveelheden hypertone saline die in de onderzoeken gebruikt worden. 

 

4.2.3.2  Vermoeidheid 

Na elke oefening was er in beide groepen een significante toename in RPE. Geen 

significant verschil is gevonden in vermoeidheid in de uitvoering zonder en met pijn. 

Ondanks het feit dat er een andere spierrekrutering na het toedienen van pijninductie te 

zien is, werd de CCF oefening niet lichter of zwaarder ervaren. 

 

4.2.3.3  Effect van CCF op spierrekrutering 

De resultaten van ons onderzoek laten bij gezonde personen zonder pijninductie een 

significant verschil in spierrekrutering zien van de Lca (p=0.005) en Lco (p=0.029) ten 

opzichte van de SCM bij het uitvoeren van een CCF. Dit komt overeen met eerdere EMG 

studies die aantonen dat de CCF een meer specifieke oefening is voor DCF activiteit en 

minder van de SCM (Falla et al., 2003; O’leary et al., 2007a; Cagnie et al., 2008a). 

 

4.2.3.4  Effect van pijninductie op spierekrutering 

Na het toedienen van pijn is bilateraal op alle onderzochte niveaus een significante 

afname in activiteit aangetoond van de Lca en Lco na het uitvoeren van een CCF. Hieruit 

kan worden opgemaakt dat unilaterale spierpijn leidt tot inhibitie van deze lokaal 

stabiliserende spieren. Dezelfde bevindingen zijn gevonden bij patiënten met chronische 

nekpijn, waarbij tijdens een CCF een lagere EMG activiteit van de DCF werd aangetoond 

(Falla, 2004b; Jull et al., 2000). Onze resultaten zijn vergelijkbaar met een onderzoek 

naar de lage rug waarbij pijninductie een bilaterale en multisegmentale reductie in 

activiteit aantoonde van de lumbale m. multifidus, m. erector spinae en m. psoas tijdens 

een extensie oefening (Dickx et al. 2008).  
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Ook sluiten deze resultaten aan bij bevindingen van de EMG studie van Falla et al. 

(2007b), waar pijninductie in de m. splenius capitis leidde tot een bilaterale afname van 

de SCM tijdens het uitvoeren van een cervicale flexie. Deze afname in SCM activiteit 

komt overeen met de door ons aangetoonde afname van de DCF. 

Naast afname van de Lca en Lco toonde de SCM op niveau C6-C7 aan de contralaterale 

zijde van de inspuiting een toename in activiteit, maar op de andere niveaus en aan de 

ipsilaterale zijde geen significant verschil. Mogelijke verklaringen voor deze resultaten 

zijn dat de SCM ter hoogte van niveau C2-C3 een extensie functie heeft en op niveau C6-

C7 een flexie functie (Vasavada et al., 1998).  

Het verschil in activiteit tussen de beide zijde van de SCM is mogelijk het gevolg van 

compensatie van de contralaterale zijde om gebruik van de pijnlijke spier te 

minimaliseren met een zo gering mogelijk verlies van functie.  

Onze resultaten komen niet volledig overeen met een ander gedeelte van de studie van 

Falla et al. (2007b). Hier werd bij inductie in de SCM zowel in de ipsilaterale als 

contralaterale SCM een verminderde activiteit aangetoond tijdens een cervicale flexie, 

geassocieerd met een bilaterale afname van de m. splenius capitis en m. trapezius pars 

descendens. Bij de vergelijkingen met het onderzoek van Falla et al. (2007b) moet 

vermeld worden dat beide studies verschillend zijn. Zo is in laatstgenoemde studie de 

geïnduceerde spier onderzocht en gekeken naar de kracht die de pijnlijke spier kon 

leveren, terwijl in onze studie niet geïnduceerde spieren zijn onderzocht en een 

motorische controle onderzoek is uitgevoerd. Toch is het vergelijken noodzakelijk om de 

invloed van pijn op spierfuncties met zekerheid te kunnen verklaren.  

Nog niet eerder is een pijninductie studie met de CCF als oefening uitgevoerd, waardoor 

het dan ook nog onbekend was welke invloed pijn heeft op het uitvoeren van een CCF. 

Onze studie is de eerste die heeft aangetoond dat pijninductie leidt tot directe inhibitie 

van de DCF, wat de vermoedens van Jull et al. (2008) bevestigen. Het ondersteunt 

eerdere conclusies dat pijn niet alleen een inhiberend effect heeft op de pijnlijke spier, 

maar ook een reorganisatie van motorische controle en compensatie mechanisme tot 

gevolg heeft (Falla et al., 2007a en 2007b; Madeleine et al., 2006).  
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4.3  Whiplash studie vergeleken met de pijninductie studie 

Vergelijking tussen beide studies toont aan dat gezonde mensen met geïnduceerde pijn 

significante veranderingen in rekrutering van de Lca en Lco laten zien op basis van pijn, 

welke in dezelfde lijn liggen als de tot significant neigende veranderingen in 

spierrekrutering bij whiplash patiënten. Voor een goede vergelijking tussen de twee 

studies worden eerst de onderzoekspopulaties en materiaal en methode bediscussieerd. 

 

4.3.1  Onderzoekspopulatie 

De whiplash en pijninductie populatie komen redelijk overeen wat betreft de 

antropometrische gegevens. Wel is de ratio man vrouw niet overeenkomstig en is de 

leeftijd van de pijninductie populatie jonger dan de gemiddelde whiplash patiënt. Bij de 

vergelijking tussen beide groepen is het vooral van belang te benadrukken dat whiplash 

patiënten en gezonde proefpersonen met experimentele pijninductie een andere 

populatie zijn. De whiplash groep is veel complexer waarbij meerdere factoren zoals 

veranderingen in het actieve, passieve en neuro motorische controle systeem alsook 

daling van de ROM en psychologische danwel morfologische factoren een rol kunnen 

spelen. Zo is aangetoond dat chronische WAD patiënten een verhoogde vetinfiltratie en 

grotere CSA hebben in zowel de nekextensoren als nekflexoren en dan met name in de 

Lco en Lca (Elliott et al., 2008 en 2010). De onderzoekers suggereren dat de mogelijke 

oorzaken voor deze morfologische veranderingen chronische denervatie, minder gebruik 

van de spieren met atrofie tot gevolg of verschillende myopatische aandoeningen zijn. 

Ook is de pijn die bij de chronische whiplash patiënten frequent aanwezig is niet te 

vergelijken met de maximaal 10 minuten durende toegediende pijn na de inspuiting. De 

pijn verschilt in locatie, uitstraling, intensiteit en duur, waardoor de vergelijking van 

invloed in spierrekrutering en inhibitie met voorzichtigheid moet worden gemaakt.  

 

4.3.2  Materiaal en methode 

Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat beide groepen een ander protocol 

hebben wat betreft de CCF-oefening. Bij de whiplash groep werd namelijk op het 

drukniveau van compensatie 3 x tot maximale rekrutering van de DCF getest met          

1 minuut rust tussen de herhalingen. Bij de pijninductie groep is een ander protocol 

gehanteerd, omdat hypertone saline slechts intensieve pijn veroorzaakt tot 4-5 minuten 

na injectie. Door deze beperkte werkingsduur mocht de CCF-oefening voor deze groep 

slechts enkele minuten duren. Door dit feit is de CCF qua tijd beperkt tot 3 x 1 minuut 

met 15 seconden rust. Door er zeker van te zijn dat er een maximale rekrutering van de 

DCF plaatsvond, is gekozen voor het verhogen van de vooraf geteste druk met 2 mmHg. 

Aangezien in beide methoden een maximale activiteit gevraagd wordt van de DCF zijn we 

van mening dat de resultaten toch met elkaar vergelijkbaar zijn. 
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Bij de whiplash populaties werden de opnames gemaakt op de niveaus C0-C1 en C5-C6, 

omdat op deze niveaus de Lca en Lco geïsoleerd aanwezig zijn. Ten tijde van dit 

onderzoek werd op mfMRI beelden een anatomisch onderscheid tussen beide spieren nog 

niet betrouwbaar gevonden, waardoor er niet gekeken is naar niveaus waar beide spieren 

dicht tegen elkaar liggen. Voor de pijninductie populatie was dit onderscheid wel mogelijk 

en is gekozen opnames te maken op niveau C0-C1, C2-C3 en C6-C7, omdat op niveau 

C0-C1 en C6-C7 respectievelijk de Lca en Lco de grootste CSA hebben. Voor niveau C2-

C3 is gekozen omdat op dit niveau zowel de Lca, Lco als de SCM aanwezig zijn, de Lca en 

Lco hier het beste van elkaar te onderscheiden zijn en Falla et al. (2003, 2004b en 2006) 

hun onderzoek op dit niveau hebben toegepast.  

 

4.3.3  Resultaten 

Allereerst kijkend naar de veranderingen in spierrekrutering tussen de gezonde 

populaties van beide studies, blijkt dat beide groepen significant meer activiteit van de 

Lca vertonen bij het uitvoeren van een CCF ten opzichte van de SCM. Deze resultaten 

bevestigen dat de CCF een specifieke oefening is voor het rekruteren van de Lca (Cagnie 

et al., 2008a en Falla et al., 2003). Bij de gezonde groep uit de whiplash studie is 

daarnaast nog een significant verschil aangetoond van de Lca ten opzichte van de Lco, 

terwijl in de gezonde populatie van de pijninductie studie de Lco in vergelijking met de 

SCM een significant verschil laten zien. Deze discrepantie kan volgens ons twee oorzaken 

hebben. Zo is de T2-waarde in rust van de gezonde populatie uit de whiplash studie 

hoger dan in de controle populatie van de pijninductie groep en is er een grotere T2-shift 

van de Lca en SCM in de gezonde populatie bij de whiplash studie ten opzichte van de 

gezonden uit de pijninductie groep. Beide oorzaken kunnen mogelijk worden verklaard 

door de verschillende niveaus waarop de spieren zijn onderzocht of door het verschil in 

gebruik van CCF protocol.  

Kijken we naar de uiteindelijke resultaten van beide studies dan zien we dat de tot 

significant neigende veranderingen in spierrekrutering die te vinden was bij whiplash 

patiënten in sterkere mate is terug te zien zijn bij gezonde proefpersonen na het 

toedienen van hypertone saline. Door het toedienen van pijn in de m. trapezius pars 

descendens vertonen gezonde personen op alle niveaus een verminderde activiteit van 

de Lco en Lca en een verhoogde activiteit van de SCM aan de contralaterale zijde op 

niveau C6-C7. Hieruit kunnen we concluderen dat pijn leidt tot inhibitie maar ook zorgt 

voor verandering in spierrekrutering van de Lca, Lco en SCM tijdens het uitvoeren van 

een CCF. Deze studie heeft aangetoond dat het patroon van inhibitie en veranderde 

spierrekrutering bij WAD graad II patiënten ook terug te vinden is bij gezonde personen 

na het toedienen van een pijnlijke sensatie.  
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4.4  Beperkingen van deze studie 

Doordat we de studie van Peeters en Tuytens (2007) en Bruggeman et al. (2008) hebben 

voortgezet is ons onderzoek samengesteld uit 3 verschillende studies. Doordat meerdere 

onderzoekers aan de studie hebben deelgenomen, moeten we ervan uitgaan dat er toch, 

ondanks hetzelfde gehanteerde protocol en een goede ICC wat betreft MRI beeld 

analyse, veranderingen in instructies en uitvoering hebben plaatsgevonden. Helaas was 

ons onderzoek gelimiteerd door de eerder gehanteerde onderzoeksprotocollen van de 

andere studies, waardoor het whiplash onderzoek als het pijninductie onderzoek niet 

volledig overeenkomen. Vooral de verschillen in CCF protocol en andere niveaus waarop 

de spieren zijn onderzocht voor de whiplash en pijninductie groep vormen een beperking 

om een goede vergelijkingen tussen beide studies te kunnen maken.  

Over het gebruik van maximale isometrische contracties tijdens de taak specifieke CCF 

oefening moet gezegd worden dat dit in het dagelijkse leven zeer weinig voorkomt en 

normaal maar enkele seconden duurt. 

Door een relatief milde NDI score en een lage CCF druk in de whiplash groep was een 

neiging tot significantie in spierrekrutering te verwachten. Onze aanbevelingen voor 

vervolg onderzoeken zijn dan ook om hier sterk rekening mee te houden.  

Meer onderzoek is nodig naar WAD graad II patiënten met een gemiddeld tot ernstige 

NDI score en hogere CCF druk om met zekerheid veranderingen in spierrekrutering aan 

te tonen. Ook een onderzoek naar de spierrekrutering van de cervicale extensoren is 

noodzakelijk om de klachten van whiplash patiënten beter te kunnen begrijpen en om 

deze patiënten beter te kunnen behandelen.  
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5.  Conclusie 

 

Deze mfMRI studie toont veranderingen in spierrekrutering aan tussen de Lca, Lco en 

SCM tijdens het uitvoeren van een CCF bij gezonde personen zonder en met 

geïnduceerde hypertone saline, maar heeft geen significante verschillen kunnen aantonen 

tussen whiplash patiënten en gezonde personen.  

De resultaten bevestigen dat de Lca voornamelijk actief is tijdens het maken van een 

CCF en dat pijn niet alleen leidt tot inhibitie van spieren, maar ook zorgt voor 

verandering in spierrekrutering van de Lca, Lco en SCM tijdens het uitvoeren van een 

CCF. Unilaterale pijn in de m. trapezius pars descendens vermindert bij gezonde 

personen de activiteit van de stabiliserende Lca en Lco op alle niveaus, terwijl de SCM op 

niveau C6-C7 een verhoogde activiteit laat zien aan de contralaterale zijde van de 

geïnduceerde zijde. Een vergelijkbaar patroon van verminderde DCF activiteit en 

compensatie van SCM is te zien bij WAD graad II patiënten, maar was niet significant. 

Mogelijke oorzaken hiervoor zijn te milde symptomen in de patiënten populatie en een te 

lage CCF druk. 

Dit onderzoek bevestigt onze hypotheses over de gevolgen van pijninductie op het 

functioneren van de Lca, Lco en in grote lijnen de SCM, maar heeft nog geen definitief 

antwoord kunnen geven wat betreft de veranderingen in spierrekrutering van WAD graad 

II patiënten. Verder onderzoek naar deze chronische patiënten is dan ook nodig om meer 

inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van een whiplash trauma om deze 

patiënten beter te kunnen revalideren. 
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wetenschappelijke onderzoeken hebben we veel nieuwe kennis opgedaan. Het schrijven 

van deze thesis heeft geleid tot verschillende leerzame discussies, waar we nog geregeld 

aan zullen terugdenken. Het uitvoeren van de whiplash en pijninductie onderzoeken is 

zeer voorspoedig verlopen. We zijn content dat het onderzoek geleid heeft tot bruikbare 

informatie voor de wetenschap. 

Om tot dit mooie resultaat te komen hebben we veel steun gehad van onze promotor Dr. 
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van deze thesis heeft geven. Haar aanvullingen, aanwijzingen en opmerkingen hebben 

ervoor gezorgd dat wij deze thesis zo hebben kunnen schrijven. We wensen haar veel 
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muskuloskeletale problemen verder te verbeteren. 

Daarnaast willen wij Lic. Nele Dickx en Dr. Thierry Parlevliet bedanken voor de hulp bij 

het uitvoeren van de MRI-scans en het toedienen van de pijninductie. Zeker zijn wij ook 

onze dank verschuldigd aan de whiplash patiënten en pijninductie proefpersonen die zich 

voor ons onderzoek beschikbaar stelden. Dit onderzoek heeft enkel kunnen plaatsvinden 

doordat de patiënten hun verhaal en gegevens met ons hebben gedeeld en zich hebben 

ingezet tijdens de oefeningen. Hopelijk mogen ook zij in de toekomst baat hebben van de 

inzichten die we met dit onderzoek hebben weten te bereiken. 

Tot slot willen wij familie en vrienden bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun, 

interesse in onze studie en onderzoek en elke hulp die wij hebben gekregen om onze 

studie en het op kot wonen in Gent mogelijk te maken. 
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BIJLAGE 
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Bijlage 1: 

 

INFORMATIEFORMULIER EN INFORMED CONSENT FORMULIER VOOR PATIENTEN 

Betreft: Informatie en toestemmingsformulier voor evaluatie van de morfometrische 

eigenschappen van de spinale musculatuur aan de hand van spierfunctionele MRI. 

Geachte, 

 

Namens de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie wensen wij u in te 

lichten over volgend onderzoek en uw schriftelijke instemming tot deelname aan dit 

onderzoek te vragen. 

 

Vooreerst willen wij u de doelstelling van het onderzoek duidelijk maken. Het betreft een 

wetenschappelijke studie waarvoor uw expliciete toestemming wordt gevraagd. 

 

Het onderzoek: 

In dit onderzoek wordt de verhouding spier/vet en het oppervlakte van verschillende 

nek- en rugspieren geëvalueerd aan de hand van MRI.  

Tijdens het onderzoek mag u geen metalen of magnetische voorwerpen bij u dragen. Het 

gaat om voorwerpen als: sleutels, munten, gebitplaatjes, gehoorapparaat, gekleurde 

contactlenzen, betaalpassen, creditcards en andere, pennen, zakmes, sieraden, 

haarspelden, horloge  

 

In het algemeen heeft een MRI-scan geen bijwerkingen maar er zijn wel bepaalde risico’s 

voor sommige mensen. Er kan geen MRI worden gedaan als zich in of op het lichaam 

kleine metaaldeeltjes bevinden, zoals een metaaldeeltje in het oog; implantaten in de 

oren en metalen vaatclips in het hoofd. Ook bij geïmplanteerde elektronische apparatuur, 

zoals een pacemaker of een onderhuids insulinepompje en bij bepaalde hartkleppen is 

het niet mogelijk om een MRI-scan te ondergaan. Ook worden MRI-scans niet gedaan 

tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap. Orthopedische prothesen, schroeven of 

platen storen de apparatuur, waardoor de beelden minder duidelijk worden, vooral als 

deze materialen dichtbij het te onderzoeken lichaamsdeel zitten.  

 

In de onderzoeksruimte gaat u op de onderzoekstafel liggen. Deze tafel wordt vervolgens 

in de NMR-tunnel geschoven, die aan het begin en aan het einde open is. Nu kunnen de 

opnames worden gemaakt. 

 

Tijdens het maken van de foto's is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. 

Omwille van het geluid in het toestel wordt gevraagd een hoofdtelefoon op te zetten. 

Deze beeldvormingstechniek is geheel pijnvrij en heeft geen gekende risicofactoren. 

 

Dit onderzoek duurt ongeveer twintig minuten. 

 

Er zullen in totaal 18 personen deelnemen aan deze studie.  

 

U mag dit onderzoek geenszins beschouwen als een screeningsonderzoek (check-up) van 

uw gezondheidstoestand.  

 

Er is geen vergoeding voorzien voor uw deelname. 

 

Dit onderzoek gebeurt op vrijwillige basis. U hebt vanzelfsprekend altijd het recht om u 

tijdens de onderzoeksprocedure terug te trekken zonder dat u hiervoor een reden moet 

opgeven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op uw verdere 

relatie en/of behandeling met de onderzoeker. 

 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 

verbonden aan dit ziekenhuis en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede 
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klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van 

mensen deelnemend aan klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de 

Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze 

studie.  

 

De onderzoeker voorziet in een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van 

schade en/of letsel tengevolge van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een 

verzekering afgesloten met foutloze aansprakelijkheid conform de wet inzake 

experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 2004. Op dat ogenblik kunnen uw 

gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

 

In overeenstemming met het koninklijk besluit van 8 december 1992 en het koninklijk 

besluit van 22 augustus 2002, zal u persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en 

zal u toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw 

verzoek verbeterd worden. 

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, het Ethisch Comité en de 

bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot Uw dossiers om de procedures van 

de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit 

kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het 

toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met deze 

toegang. 

Verslagen waarin U wordt geïdentificeerd, zullen niet openlijk beschikbaar zijn. Als de 

resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw identiteit vertrouwelijke informatie 

blijven. Als er naar U wordt verwezen, zal dit alleen gebeuren aan de hand van 

codenummers. 

 

Indien u nog vragen heeft omtrent dit onderzoek kunt u deze steeds stellen aan de 

persoon die u dit document overhandigd heeft of aan iemand anders die betrokken is bij 

deze studie.  

 

 

Uw handtekening hieronder bevestigt dat u besloten heeft deel te nemen aan het 

onderzoek en dat u de informatie gelezen en begrepen heeft. Het bevestigt ook dat u de 

gelegenheid hebt gehad om over het onderzoek vragen te stellen en dat u daar 

bevredigende antwoorden op kreeg.  

 

Onderzoeker,      Vrijwillig(st)er, 

Naam _____________________________ Naam ___________________________ 

Datum _____________________________ Datum___________________________ 

Handtekening      Handtekening   

 

 

Dr Barbara Cagnie 

 

Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Universiteit Gent 

09/240.52.65 
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Bijlage 2: 

 

  VRAGENLIJST SYMPTOMATISCHE PERSONEN 

 

Algemene info 

Naam: 

Adres: 

Telefoon: 

Gsm: 

Email adres: 

 

Geslacht: 

Geboortedatum: 

Lengte: 

Gewicht: 

Dominante zijde: links / rechts   

Halsomtrek (gemeten d.m.v. lintmeter, in cm): 

 

Contra-indicaties MRI  

Heeft u last van claustrofobie?        Ja / Nee 

Heeft u een pacemaker of aneurysmale clip?      Ja / Nee  

Heeft u ergens een geïmplanteerd metaal ( platen/vijzen)?    Ja / Nee  

Heeft u een piercing?         Ja / Nee  

      Zo ja, kan deze verwijderd worden?       Ja / Nee 

Ben u zwanger?          Ja / Nee  

      Zo ja, hoeveel maanden?  

Bestaat de mogelijkheid dat u zwanger bent?     Ja / Nee 

 

Algemeen gezondheidstoestand  

Heeft u ooit last gehad van neurologische problemen (tintelingen in arm, krachtverlies, 

plexusletsel, MS (multiple sclerose)…)? Ja / Nee 

Lijdt u aan een inflammatoire aandoening, vb. RA (rheumatoïde artritis)? Ja / Nee 

Lijdt u aan een metabole aandoening vb. diabetes? Ja / Nee 

Heeft u eerder nekchirurgie ondergaan?  Ja / Nee 
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Vragen gerelateerd aan whiplash 

Hoe lang geleden hebt u uw ongeval gehad? _________ jaren/maanden 

Heeft een dokter de diagnose van whiplash bevestigd?    Ja / Nee 

Wat was de aard van het ongeval? Fiets / te voet / auto / andere: 

Wat was de plaats van de impact? Achteraan / vooraan / links / rechts 

Was er een direct hoofdtrauma of bewustzijnsverlies bij het ongeval?   Ja / Nee  

 

Waar had u in de periode kort na het ongeval last van?  

Nekpijn / Hoofdpijn / Nekstijfheid / Schouderpijn / Armpijn / Paresthesieën (veranderde 

gevoelswaarneming, vb. doof gevoel in arm) / Zwakte / Verminderde beweeglijkheid / 

Last bij het slikken / Visuele symptomatologie / Auditieve symptomatologie / Duizeligheid 

/ Concentratiestoornissen / Vermoeidheid / Slapeloosheid / Angst / Geheugenstoornissen 

/ Andere:  

 

Hebt u toen (een) behandeling(en) ondergaan?      Ja / Nee 

Zo ja, welke? 

Waar hebt u nu nog last van? Vermeld ook telkens hoe vaak u daar last van heeft. 

Nekpijn:           Ja / Nee  

Hoofdpijn:           Ja / Nee 

Nekstijfheid:           Ja / Nee 

Schouderpijn:          Ja / Nee 

Armpijn:           Ja / Nee 

Paresthesieën:         Ja / Nee 

Zwakte:           Ja / Nee 

Verminderde beweeglijkheid:        Ja / Nee  

Last bij het slikken:          Ja / Nee 

Visuele symptomatologie:         Ja / Nee 

Auditieve symptomatologie:        Ja / Nee 

Duizeligheid:           Ja / Nee  

Concentratiestoornissen:         Ja / Nee 

Vermoeidheid:          Ja / Nee 

Slapeloosheid:          Ja / Nee 

Angst:           Ja / Nee 

Geheugenstoornissen:         Ja / Nee 

Andere:  
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Pijn 

Hebt u de laatste maand pijn of symptomen gehad in één van de lichaamsdelen 

aangegeven op de figuur?        Ja/Nee 

 

Indien ja, geef dan voor elke region het total aantal dagen (1-31) aan met de 

symptomen. 

 

 

 Aantal dagen 

Nek 
                 

Links Rechts 

Schouder                             

Bovenarm 
                             

Rug                 

Elleboog/ 
voorarm                             

Pols                             

Hand/ 
Vingers 

 

                            

Lage  rug                 
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Onderstaande vragen peilen naar gemiddelde pijnintensiteit. Geef die aan door een 

verticaal streepje te zetten op de horizontale lijn, overeenkomstig met uw gemiddelde 

pijnintensiteit. 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio gedurende de laatste 

maand?  

 

Geen enkele pijn/      Ergst mogelijke pijn/ 

   Klacht        Klacht 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio gedurende de laatste 

week? 

 

 

Geen enkele pijn/      Ergst mogelijke pijn/ 

   Klacht        Klacht 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio gedurende de laatste dag? 

 

 

Geen enkele pijn/      Ergst mogelijke pijn/ 

   Klacht        Klacht 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio op dit moment? 

 

 

Geen enkele pijn/      Ergst mogelijke pijn/ 

   Klacht        Klacht 

 

Behandeling 

Hebt u enige vorm van behandeling gekregen in de voorbije maand  

voor uw nek-schouderklachten?       Ja/Nee 

  

Indien ja, welke?  
  Kinesitherapie 

  Acupunctuur 

  Chiropraxie 

  Osteopathie  

  Ontspanning/Relaxatietraining 

  Andere 

______________________________________________________________ 

 

Wat was de frequentie en de duur van deze behandeling? (bijv. eenmaal per week, 

gedurende een uur) 

_______________________________________________________________________ 

 

Als u nog opmerkingen heeft mag u deze hieronder formuleren: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Bijlage 3: 

Neck Disability Index  

 

Pijn  

o Ik heb nu geen pijn  

o Ik heb nu weinig pijn  

o Ik heb nu matige pijn  

o Ik heb nu vrij hevige pijn  

o Ik heb nu zeer hevige pijn  

o Ik heb nu de slechts denkbare pijn  

 

Persoonlijke verzorging (wassen, aan- en uitkleden)  

o Ik kan goed voor mezelf zorgen zonder dat de pijn toeneemt  

o Ik kan goed voor mezelf zorgen hoewel dat de pijn doet toenemen  

o Voor mezelf zorgen is pijnlijk en gaat langzaam en voorzichtig  

o Voor mezelf zorgen lukt goed maar vaak met enige hulp  

o Elke dag voor mezelf zorgen lukt meestal alleen met hulp  

o Ik kan mezelf niet aankleden; mezelf wassen gaat moeilijk en ik blijf in bed  

 

Tillen  

o Ik kan een zwaar gewicht tillen zonder dat de pijn toeneemt  

o Ik kan een zwaar gewicht tillen, maar dat doet de pijn toenemen  

o De pijn weerhoudt mij van het optillen van een zwaar gewicht van de grond, maar 

zou dat wel kunnen wanneer dat gewicht hoger (bijv. op een tafel) gelegen is  

o De pijn weerhoudt mij ervan om zware dingen op te tillen, maar het lukt me wel om 

lichte tot  

o middelzware gewichten te tillen als ze makkelijk geplaatst zijn  

o Ik kan alleen zeer lichte gewichten tillen  

o Ik kan helemaal niets tillen of dragen  

 

Lezen  

o Ik kan zo veel lezen als ik wil zonder pijn in mijn nek  

o Ik kan zo veel lezen als ik wil met weinig pijn in mijn nek  

o Ik kan zo veel lezen als ik wil met matige pijn in mijn nek  

o Ik kan niet zo veel lezen als ik zou willen vanwege de matige pijn in mijn nek  

o Ik kan bijna niet meer lezen vanwege de hevige pijn in mijn nek  

o Ik kan helemaal niet meer lezen  

 

Hoofdpijn  

o Ik heb helemaal geen hoofdpijn  

o Ik heb af en toe lichte hoofdpijn  

o Ik heb af en toe matige hoofdpijn  

o Ik heb vaak matige hoofdpijn  

o Ik heb vaak hevige hoofdpijn  

o Ik heb bijna altijd hoofdpijn  

 

 

Concentratie  

o Ik kan mij goed concentreren zonder moeite wanneer ik dat wil  

o Ik kan mij goed concentreren met enige moeite wanneer ik dat wil  

o Het kost mij duidelijk moeite om te concentreren wanneer ik dat wil  

o Het kost mij veel moeite om te concentreren wanneer ik dat wil  

o Het kost mij zeer veel moeite om te concentreren wanneer ik dat wil  

o Ik kan mij helemaal niet concentreren  

 



Masterproef: Dirks RH en Schouten CM, Universiteit Gent 2010 
67 

Werk  

o Ik kan zo veel werk doen als ik wil  

o Ik kan alleen mijn gewone werk doen, maar niet meer  

o Ik kan het grootste deel van mijn gewone werk doen, maar niet meer  

o Ik kan mijn gewone werk niet doen  

o Ik kan bijna geen enkel werk meer doen  

o Ik kan helemaal niet meer werken  

 

Autorijden  

o Ik kan autorijden zonder enige nekpijn  

o Ik kan autorijden zo lang als ik wil met weinig pijn in mijn nek  

o Ik kan autorijden zo lang als ik wil met matige pijn in mijn nek  

o Ik kan niet autorijden zo lang als ik wil vanwege de matige pijn in mijn nek  

o Ik kan bijna niet meer autorijden vanwege de hevige pijn in mijn nek  

o Ik kan helemaal niet meer autorijden  

 

Slapen  

o Ik heb geen moeite met slapen  

o Mijn slaap is heel licht gestoord (minder dan 1 uur wakker)  

o Mijn slaap is licht gestoord (1 tot 2 uur wakker)  

o Mijn slaap is matig gestoord (2 tot 3 uur wakker)  

o Mijn slaap is fors gestoord (3 tot 5 uur wakker)  

o Mijn slaap is volledig gestoord (5 tot 7 uur wakker)  

 

Vrije tijd  

o Ik kan aan alle activiteiten meedoen zonder enige pijn in mijn nek  

o Ik kan aan alle activiteiten meedoen met enige pijn in mijn nek  

o Vanwege de pijn in mijn nek kan ik aan de meeste, maar niet alle, gebruikelijke  

 activiteiten meedoen  

o Vanwege de pijn in mijn nek kan ik aan maar weinig gebruikelijke activiteiten  

 meedoen  

o Vanwege de pijn in mijn nek kan ik nagenoeg aan geen activiteiten meedoen  

o Ik kan aan geen enkele activiteit meer meedoen  
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Bijlage 4: 

INFORMATIEFOMRULIER EN INFORMED CONSENT FORMULIER VOOR GEZONDE 

VRIJWILLIGERS 

 

 

Betreft: Informatie en toestemmingsformulier voor onderzoek 'Evaluatie van 

het activatiepatroon van de cervicale stabiliserende musculatuur en de invloed 

van pijn op dit activatiepatroon’. 

 

 

Geachte, 

 

Namens de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie wensen wij u in te 

lichten over volgend onderzoek en uw schriftelijke instemming tot deelname aan dit 

onderzoek te vragen. 

 

Vooreerst willen wij u de doelstelling van het onderzoek duidelijk maken. Het betreft een 

wetenschappelijke studie waarvoor uw expliciete toestemming wordt gevraagd. 

 

In dit onderzoek wordt de spieractiviteit onderzocht bij het uitvoeren van twee specifieke 

oefeningen voor de nekspieren. Tijdens een eerste testmoment zullen de buigers van de 

nek geëvalueerd worden, tijdens het tweede testmoment de strekkers van de nek.  

Elke oefening wordt tweemaal uitgevoerd: de eerste maal zonder pijninductie, de tweede 

maal met acute spierpijn om de invloed van pijn op de spieractiviteit na te gaan. Het 

onderzoek vindt plaats op tweede verschillende momenten, met minimaal één week 

tussen beide testdagen en de duur van elk testmoment is 2 uur. De twee testmomenten 

verlopen op dezelfde manier: 

 

Om het activatiepatroon van de nekspieren na te gaan wordt gebruik gemaakt van de 

MRI (magnetic resonance imaging) techniek. Hiervoor ligt u zo stil mogelijk op uw rug en 

wordt u in het MRI toestel geschoven. Omwille van het geluid in het toestel wordt 

gevraagd een hoofdtelefoon op te zetten. Deze beeldvormingstechniek is geheel pijnvrij 

en heeft geen gekende risicofactoren. De MRI opnamen gebeuren voor en na het 

uitvoeren van een specifieke nekoefening. Op de eerste testdag wordt een 

craniocervicale flexie-oefening uitgevoerd, driemaal tot uitputting. Hierbij wordt gevraagd 

om vanuit ruglig een ja-knikbeweging uit te voeren, zonder dat het hoofd van de tafel 

komt. Op de tweede testdag wordt een nekextensie-oefening uitgevoerd. Hierbij wordt 

gevraagd om vanuit buiklig, het hoofd te heffen tegen een weerstand, waarbij de ogen 

gericht blijven naar de grond. Ook deze oefening wordt driemaal uitgevoerd tot 

uitputting.  

De oefeningen zullen u op voorhand duidelijk worden uitgelegd en ingeoefend worden. 

In het tweede deel wordt er opnieuw een MRI opname gemaakt na het uitvoeren van 

dezelfde nekspieroefening, dit keer terwijl spierpijn aanwezig is. De spierpijn wordt 

geïnduceerd door het inspuiten van een hypertone zoutoplossing in de m.trapezius, een 

schouderbladspier, die zal worden toegediend door een arts (dr. Thierry Parlevliet). De 

zoutoplossing in de spier prikkelt de zenuwuiteinden die een pijnsignaal doorsturen. De 

pijn die wordt waargenomen is een doffe, diepe, diffuse pijn die moeilijk te lokaliseren is. 

De spierpijn bereikt een maximum binnen de twee minuten na inspuiting en neemt 

geleidelijk weer af over een periode van 3 tot 10 minuten waarna ze volledig verdwenen 

is. 
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Op basis van de bestaande literatuur in verband met intramusculaire injecties kunnen we 

stellen dat de risicofactoren beperkt zijn. Mogelijke complicaties zijn spierfibrose 

(littekenweefsel in de spier), contractuur (verkrampte spier), lokale irritatie of een 

haematoom (lokale bloeduitstorting). Bij een goed geplaatste injectie is het risico op een 

ernstig letstel minimaal. Na het toedienen van de injectie is er is opvolging voorzien van 

een arts. 

Het induceren van spierpijn aan de hand van een zoutoplossing is een standaard techniek 

in wetenschappelijk onderzoek. De techniek werd veelvuldig toegepast in andere 

onderzoeken en is veilig en betrouwbaar.  

 

Uw deelname aan deze studie is vrijwillig en u hebt het recht om de deelname aan deze 

studie te weigeren. Uw beslissing om al dan n iet deel te nemen aan deze studie, of om 

uw deelname aan deze studie in een latere fase te stoppen, heeft geen enkele invloed 

(zowel positief als negatief) op uw verdere relatie met de onderzoeker of het 

studiepersoneel. Dit geldt in het bijzonder voor studenten van de eigen faculteit aan de 

universiteit van Gent.   

 

Uw deelname aan deze studie brengt geen extra kosten met zich mee.  

 

Het onderzoeksprotocol van deze studie is goedgekeurd door het ethisch comité . Tijdens 

de studie bent u verzekerd door de verzekeringspolis van de Universiteit Gent, afgesloten 

conform de Belgische Wet. 

 

Uw gegevens zullen steeds met confidentialiteit en anonimiteit behandeld worden. Indien 

u nog vragen heeft rond dit onderzoek kunt u deze steeds stellen aan de persoon die u 

dit document overhandigd heeft of aan iemand anders die betrokken is bij deze studie.  

 

Uw handtekening onderaan bevestigt dat U besloten heeft deel te nemen aan het 

onderzoek en dat U de informatie gelezen en begrepen heeft. U verklaart tevens de kans 

gekregen te hebben vragen te stellen over het onderzoek en daar een bevredigend 

antwoord op gekregen te hebben. 

 

 

Naam en handtekening van de vrijwillig(st)er  datum: 

 

 

 

 

Naam en handtekening van de onderzoek(st)er  datum: 

 

 

 

 

 

Prof Dr Lieven Danneels    dr. Barbara Cagnie 

 

Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

Universiteit Gent 
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Bijlage 5: 

 

    VRAGENLIJST PIJNINDUCTIE 

 

Algemene info 

Naam:  _______________________________ 

Adres:  _______________________________ 

Telefoon: _______________________________ 

Gsm:  _______________________________ 

Email adres: _______________________________ 

Geslacht: _______________________________ 

Geboortedatum: __________________________ 

Lengte: _______________________________ 

Gewicht: _______________________________ 

Dominante zijde: links / rechts   

 

Contra-indicaties MRI  

Heeft u last van claustrofobie?        Ja / Nee 

Heeft u een pacemaker of aneurysmale clip?      Ja / Nee  

Heeft u ergens een geïmplanteerd metaal ( platen/vijzen)?    Ja / Nee  

Heeft u een piercing?         Ja / Nee  

      Zo ja, kan deze verwijderd worden?       Ja / Nee 

Ben u zwanger?          Ja / Nee  

      Zo ja, hoeveel maanden?  

estaat de mogelijkheid dat u zwanger bent?     Ja / Nee 

(vb. gestopt met contraceptiva, onveilige seksuele betrekkingen…)   

      

 

Algemeen gezondheidstoestand  

Heeft u ooit last gehad van neurologische problemen?    Ja / Nee 

(tintelingen in arm, krachtverlies, plexusletsel, multiple sclerose) 

Lijdt u aan een inflammatoire aandoening, vb. rheumatoïde artritis?  Ja / Nee 

Lijdt u aan een metabole aandoening vb. diabetes?     Ja / Nee 

Heeft u eerder nekchirurgie ondergaan?        Ja / Nee 

 

Angst 

Onderstaande vragen peilen naar gemiddelde schrik voor het onderzoek. Geef dit aan 

door een cijfer toe te kennen aan de schrik, waarbij 0=geen schrik, 10=meest 

ondenkbare schrik. 

 

Kunt u aangeven in hoeverre u schrik heeft voor de naald/injectie zonder dat u een 

vloeistof toegediend krijgt? 

 

   …… 

           

Kunt u aangeven in hoeverre u schrik heeft voor de pijn die toegediend gaat worden? 

 

   …… 

 

Kunt u aangeven in hoeverre u schrik heeft voor het gehele onderzoek? 

 

   …… 
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VRAGENLIJST VERDER IN TE VULLEN DOOR ONDERZOEKER!!!!!!!!! 
 

CCF-waarde:  

 

Inspanning  

Onderstaande vragen peilen naar gemiddelde vermoeidheid van de CCF-oefening voor en 

na de pijninductie. Geef dit aan door een cijfer toe te kennen aan de cijfer, waarbij 

0=geen vermoeiheid, 10=meest ondenkbare vermoeidheid. 

 

Zonder pijn 

Kunt u aangeven hoe zwaar u de inspanning vond die u op het einde van de eerste 

flexieoefening moest leveren? 

 

   …… 

 

Kunt u aangeven hoe zwaar u de inspanning vond die u op het einde van de tweede 

flexieoefening moest leveren? 

 

   …… 

 

Kunt u aangeven hoe zwaar u de inspanning vond die u op het einde van de derde 

flexieoefening moest leveren? 

 

   …… 

 

Met pijn 

Kunt u aangeven hoe zwaar u de inspanning vond die u op het einde van de eerste 

flexieoefening moest leveren? 

 

   …… 

 

Kunt u aangeven hoe zwaar u de inspanning vond die u op het einde van de tweede 

flexieoefening moest leveren? 

 

   …… 

 

Kunt u aangeven hoe zwaar u de inspanning vond die u op het einde van de derde 

flexieoefening moest leveren? 

 

   …… 
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Pijninductie 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio direct na de pijninductie? 

 

   …… 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio 30 seconden na de 

pijninductie? 

 

   …… 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio direct na de eerste 

flexieoefening na de pijninductie? 

 

   …… 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio bij begin van de tweede 

flexieoefening na de pijninductie? 

 

   …… 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio direct na de tweede 

flexieoefening na de pijninductie? 

 

   …… 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio bij begin van de derde 

flexieoefening na de pijninductie? 

 

   …… 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio direct na de derde 

flexieoefening na de pijninductie? 

 

   …… 

 

Wat is de gemiddelde pijn intensiteit in uw nek-schouder regio direct na afloop van de 

MRI scan 

 

   …… 
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Kunt u in het onderstaande figuur de pijnlocatie aangeven die u ervaarde na de 

pijninductie? 
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