Klas op Wielen
Zorg Bijzonder -> School Gewoon

Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR)
De stichting Klas op Wielen is in januari 2018 voor 8 kinderen van start gegaan met de
revalidatiemethode Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR).
Deze methode is in Nederland nog grotendeels onbekend, en ook internationaal een
buitenbeentje in de revalidatie van kinderen met ernstig meervoudige handicaps.
Dat roept de vraag op waarom Klas op Wielen dan met deze aanpak van start is gegaan. En ook
de vraag hoe die ABR-aanpak eruitziet en wat er dan met de kinderen gedaan wordt.
Ik probeer op die vragen in dit artikel een antwoord te geven. Ik zal daarbij regelmatig de huidige
revalidatieprincipes in beeld brengen, en de ABR-principes daarnaast zetten.
Er zijn twee redenen om een nieuw revalidatieconcept te overwegen.
A. Wat we nu te bieden hebben biedt onze kinderen geen goed perspectief
Onderstaande grafiek komt uit een groot Canadees onderzoek, en wordt door bijna alle
internationale (para)medici gebruikt als de “standaard” voor het schetsen van de ontwikkeling van
kinderen met ernstige handicaps ten gevolge van een hersenbeschadiging (cerebrale parese, CP).
De link naar dit onderzoek: http://ow.ly/n3EQ30l1XL3
Bij 657 kinderen is de ontwikkeling van motorische vaardigheden gedurende een lange periode
gemeten. In eerste instantie tot de leeftijd van 16 jaar, maar later is dat met een groep van 244
kinderen uitgebreid tot de leeftijd van 21 jaar.
Aan de pictogrammen is te zien dat “Level I” overeenkomt met een licht gehandicapt kind, en
“Level V” met een zwaar gehandicapt kind. Al deze kinderen hadden toegang tot de reguliere
revalidatie zoals revalidatieartsen, orthopeden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, botoxinjecties, spalken, korsetten, enz.

Toelichting bij de afbeelding
hiernaast:
de curves zijn gemiddelden,
er zijn uitschieters naar boven
en beneden.

Alle kinderen laten in eerst vooruitgang van hun motoriek zien. Maar die vooruitgang loopt bij de
kinderen met een zwaardere handicap al snel achter op de minder gehandicapte kinderen.
Rond het 7e jaar is bij de meeste kinderen uit de doelgroep van de Klas op Wielen (CP 3-5) de
vooruitgang voorbij, en nemen de motorische vaardigheden weer langzaam af.
Als de reguliere aanpak van revalidatie van kinderen met CP 3-5) zo’n bescheiden/teleurstellend
perspectief biedt wordt het logisch om te zoeken naar een mogelijk beter alternatief. Eigenlijk
noodzakelijk. Dat is de eerste reden waarom de Klas op Wielen de ABR een kans geeft.
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B. Er is belangrijke nieuwe kennis over ons lijf
Er is de afgelopen 15-20 jaar beter begrip ontstaan over de betekenis van bindweefselstructuren
voor ons functioneren. Waar men vroeger uitging van bindweefsel als “onbelangrijk
verpakkingsmateriaal” wordt steeds duidelijker dat het bindweefsel juist een zeer belangrijke rol
speelt voor bijvoorbeeld de houding, beweging, het afweersysteem, en de waarneming van
houding, beweging en pijn.
Ik voeg hier een link toe naar een artikel waarin zowel de nieuwe veronderstellingen over het
bindweefsel als veel onderliggende onderzoeken te vinden zijn: http://ow.ly/EmVi30l1uMv

In november 2018 vindt het 5e internationale Fascia Research Congres plaats in Berlijn. Het 1e
Fascia research Congres was in 2007 in Boston, dus relatief kort geleden.
Tijdens deze congressen bespreken verschillende wetenschappelijke onderzoekers (uit
verschillende “hoeken”) hun bevindingen over het bindweefsel met elkaar en proberen daarmee
het begrip van dit weefsel verder te vergroten en te versnellen. (Bijlage 1)
De toegenomen kennis over het belang van bindweefselstructuren wordt op dit moment vooral in
de topsport vertaald naar nieuwe behandeltechnieken en oefeningen.
Vanuit de ABR-centra zijn er inmiddels 3 onderzoeken gepubliceerd die een positief beeld laten
zien van de toepassing van deze methode. Met onder andere een betere ontwikkeling van de
motorische vaardigheden op de GMFM-curve dan je wellicht zou verwachten bij het afzien van de
reguliere revalidatiemethoden. De initiatiefnemer van de ABR wordt daarom ook betrokken bij de
Fascia Congressen.
In de huidige revalidatie/behandeling van kinderen met CP komen deze nieuwe inzichten nog niet
naar voren in de vorm van een aangepast onderzoek en daaruit volgende behandelingen.
Dat is jammer omdat deze kinderen waarschijnlijk juist sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van
het bindweefsel.
Ter illustratie weer even kijken naar de reguliere benadering. De “RICHTLIJN SPASTISCHE
CEREBRALE PARESE BIJ KINDEREN” uit 2015 is gemaakt door revalidatie-artsen, neurologen,
psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, en logopedisten die zich veel met deze kinderen
bezig houden. Deze richtlijn heeft 287 pagina’s. De vorige versie werd gepubliceerd in 2006, en
telde 223 pagina’s.
Vanuit de ABR-optiek zijn bepaalde woorden erg belangrijk. In de tabel hieronder kun je zien hoe
vaak die woorden in deze richtlijnen uit 2006 en 2015 voorkomen:
2006

2015

Romp/Borstkas

5x

2x

Bindweefsel

2x

0

Fascie/Fascia

0

0

Ademhaling

0

0

Er is dus een groot verschil tussen de toegenomen kennis over het belang van het bindweefsel,
en het aantal vermeldingen in bestaande revalidatierichtlijnen voor kinderen met CP.
De revalidatiemethode ABR haakt juist wel aan bij die nieuwe inzichten, en biedt daardoor wellicht
ook een nieuw perspectief voor kinderen met ernstige handicaps.
Dat is de tweede reden waarom de Klas op Wielen de ABR-behandeling een kans geeft.
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Het concept van de ABR
De Advanced Biomechanical Rehabilitation vermoedt dat de tegenvallende GMFM-curve uit
voorgaande grafiek komt omdat er “op het verkeerde paard gewed wordt”. Zeker als het gaat om
de meest gehandicapte kinderen.
Ik moet daarvoor eerst even schetsen waar de reguliere revalidatie op gebaseerd is, en zal dan
daarna de insteek vanuit de ABR weergeven.
Reguliere revalidatie richt zich vooral op “botten, spieren en zenuwen/hersenen”, en
probeert afwijkingen die zich voordoen op dat vlak te bestrijden.
Een voorbeeld is de benadering van spasticiteit en contracturen: deze te hoge spanning in spieren
en de vaak daaruit volgende bewegingsbeperking worden bestreden door:
1. medicatie (bv. Baclofen),
2. rekken van spieren/pezen (bv. door fysiotherapie, spalken)
3. injecties (Botox)
4. operatie (geheel of gedeeltelijk doorsnijden van pezen)
Een ander voorbeeld is de benadering van een scoliose of een afwijkende heupstand t.o.v. het
bekken. Hier wordt operatief ingegrepen als de eerste 3 punten hierboven onvoldoende resultaat
hebben gehad. Om dan zoveel mogelijk recht te zetten wat scheef staat.
Die aanpak is geregeld oncomfortabel, soms pijnlijk voor de kinderen, gaat geregeld gepaard met
complicaties, en leidt dus uiteindelijk tot een ontwikkeling zoals zichtbaar in de GMFM-curve.
Daarnaast wordt er door o.a. middel van functionele training geprobeerd om de spierfunctie te
verbeteren waardoor bijvoorbeeld een betere hoofdbalans mogelijk wordt.
De curves uit de GMFM laten zien dat dit na een jaar of 7 moeizamer gaat, ondanks training.
Een mogelijke verklaring voor de afname van de GMFM curves na het 7e jaar bij het kind met
ernstigere vormen van handicaps is dat het hem/haar niet lukt om de toenemende invloed van de
zwaartekracht op zijn lijf (door de groei van het lichaam) te compenseren met extra & betere
spierfunctie. Het ontbreken van “interne” stevigheid/stabiliteit wordt met het toenemen van lengte
en gewicht van het kind een steeds groter probleem.

De ABR denkwijze.
Ik zal de denkwijze van de ABR als eerste beschrijven aan de hand van bovenstaande
opblaasbare reclamepoppen. Door een juiste combinatie van power aan de binnenkant (via de
ventilator) en een niet te stijve plastic huls aan de buitenzijde zijn zowel beweging als houding
mogelijk. Als de poppen schuiner komen te staan moet er van binnenuit harder gepompt worden.
En de “ventilator“ daarvoor is vooral een betere ademhaling bij het kind.
Om die betere ademhaling te bereiken zul je alle bindweefsels in/rond longblaasjes, buikorganen,
spierweefsel, bloedvaten, zenuwen, onderhuids en diep in het lichaam moeten verstevigen. Alleen
dan blijven de poppen overeind staan, zonder te verstijven.
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De ABR richt zich vooral op het bindweefsel dat alle onderdelen en onderdeeltjes van ons lijf bij
elkaar houdt en verbindt. Het bindweefsel vormt daarmee het noodzakelijke fundament van het
lichaam. Vanuit de ABR wordt verondersteld dat spasticiteit en houdingsafwijking bij de groep
kinderen met CP grotendeels te verklaren zijn vanuit het feit dat de verbindende en
ondersteunende rol van dit bindweefsel sterk afgenomen is. Het kind probeert de ontbrekende
stevigheid van het fundament te compenseren door (krampachtige) spierspanning. Omdat spieren
daar niet voor bedoeld zijn treedt spasme op, en vaak ook scheefgroei.
Dit inzicht vanuit de ABR wordt door de huidige wetenschappelijke gegevens over de rol en het
belang van bindweefsel ondersteund. In de reguliere revalidatie en fysiotherapie verschuift de
aanpak ook voorzichtig naar de beïnvloeding van bindweefsel.
Voorbeeld van onderzoek naar bindweefsel: http://ow.ly/Bmmo30l1Zqt
De ABR wil door het toedienen van specifieke prikkels op het lijf van het kind een reactie in dat lijf
op roepen. De ABR richt zich daarmee op het (weer) opbouwen van een goed fundament,
waardoor het kind betere voorwaarden krijgt voor houding en beweging.
Omdat het om biomechanische reacties gaat is het (aangedane) hersen-zenuw-spiermechanisme
niet van belang. Daardoor werkt het bij deze kinderen wel, het ontwijkt wat zij niet kunnen
(aansturing door hersenen) en richt zich op hetgeen ze wel kunnen (biomechanica).
Hieronder 2 afbeeldingen die de kern van de ABR-visie goed weergeven.
ABR richt zich vooral op het fundament. Vergelijk het maar
met de belangrijke rol van de fundering bij het bouwen van
een huis. Daar gaan weken/maanden in zitten zonder dat je
het gevoel hebt dat het een beetje opschiet met je huis.
Toch is elke minuut die hierin geïnvesteerd wordt van groot
belang voor de kwaliteit en levensduur van het huis.
Het menselijk bindweefsel lijkt daarbij vooral op het
vlechtwerk van betondraden, die houden de boel bij elkaar
en zorgen voor de uiteindelijke stevigheid.

Bij de kinderen met ernstig handicaps is de
fundering “ingestort”, en gaat het daarom
met het functioneren van het huis ook
beroerd.

De ABR-benadering om eerst/vooral te werken aan de wederopbouw van de fundering lijkt
eigenlijk heel logisch…
Op de volgende pagina laten we van een van de kinderen bij de Klas op Wielen zien hoe matig
zijn “fundament” was tijdens het eerste assessment in januari 2018.
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Enkele beelden van een matige “fundering”, ofwel een onderontwikkelde romp.

In zij-lig kan de borstkas het gewicht niet goed dragen, waardoor
schouderbladen en ruggengraat tegen elkaar stoten. De achterkant van
de borstkas is volledig afgevlakt.

Zelfde positie, de “platte” borstkas is goed zichtbaar.

Ruglig: een erg smalle romp in vergelijking met het hoofd, platte
borstkas, permanent hoog opgetrokken schouders.

Röntgenfoto, ook in ruglig.
De sleutelbenen wijzen sterk omhoog, teken van de veel te hoog
opgetrokken schouders. De scoliose (zijdelingse verkromming van de
romp) is goed zichtbaar.
(met dank aan Fygo de Groot en zijn ouders voor de toestemming voor de foto’s)
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Zoals bij Fygo op de vorige pagina goed zichtbaar is hebben kinderen met een (zeer)
ernstige handicap vaak een slechte “fundering”. Wat vaak gedaan wordt als de fundering
van een huis onvoldoende stevig blijkt, is het “stutten” van de constructie.

Dat lijkt sterk op wat de kinderen met CP niveaus 4&5 laten zien, zij proberen met veel
spierspanning aan de buitenzijde de zwakte aan de binnenzijde te compenseren. Continu strak
aangespannen nekspieren maken dat de schouders permanent opgetrokken zijn.
De Röntgenfoto van Fygo laat die hoog opgetrokken schouders ook goed zien. Dit heeft nadelige
gevolgen voor onder andere een gezonde ademhalingsbeweging. Het kost ook veel energie, en
de permanent verkrampte spieren voelen ongetwijfeld oncomfortabel aan.
De ABR werkt op een andere manier aan de fundering. Door zachte druk op de
bindweefselstructuren, die daardoor biomechanisch reageren en in stevigheid en omvang
toenemen. Bijvoorbeeld via de Klassieke Techniek van de ABR zoals op de afbeelding hieronder.
We noemen het bij de Klas op Wielen: “bouwen met zachte handen”, en dat bouwen is dan
geheel gericht op de verbetering van de structuur van het lichaam.

Bindweefsel reageert trager op externe stimulatie dan spierweefsel. Het bouwen van beter
bindweefsel duurt dan ook langer dan het kweken van meer spierweefsel. Aan de andere kant is
het zo dat bij het stoppen van “de training” het verbeterde bindweefsel veel langzamer
verslechtert dan spierweefsel.
Daarnaast wordt er vanuit de ABR verwacht dat er een opstapeling van goede eﬀecten
plaatsvindt waardoor de verbetering van functies doorgaat met dezelfde hoeveelheid stimulatie.
Klas op Wielen

Kofschipstraat 12, 1826 CG Alkmaar

Pagina 6 van 12

Klas op Wielen
Zorg Bijzonder -> School Gewoon

De Technieken…
De ABR heeft 4 verschillende technieken om het bindweefsel te beïnvloeden. Alle vormen zijn niet
belastend voor het kind. Omdat bindweefsel “traag” reageert, en bij teveel rek eerder beschadigd
dan verbetert, moet er langzaam en secuur gewerkt worden.
A. Klassieke techniek: er wordt langzame druk gegeven via een tussenlaag die qua “dichtheid”
lijkt op de bindweefselstructuur die je wilt opbouwen. Deze vorm is het meest technisch voor
de behandelaar die de juiste druk moet geven, maar op bepaalde onderdelen van het lijf erg
belangrijk. Op de foto onderaan de vorige bladzijde wordt deze techniek op Fygo toegepast.
B. Rollen: met verschillende ballen wordt er langzaam met specifieke druk over een deel van het
lijf gerold. De hardheid en zwaarte van de bal is afhankelijk van welke laag bindweefsel bereikt
moet worden.
Onderzoek naar een techniek die hier op lijkt (“Rolfing”) heeft aangetoond dat
bindweefsellagen na toepassing van die techniek significant verstevigd waren. Dit wordt
verklaard vanuit het verwijderen van “vuil” water uit het bindweefsel, en het zich daarna weer
extra “volzuigen met “schoon voedselrijk” water. In de prachtige documentaire “Fascinating
Fascia” wordt dat zichtbaar gemaakt vanaf minuut 34: http://ow.ly/RacG30l21kZ
Zie ook bijlage II voor een ander onderzoek dat raakvlakken heeft met deze ABR-techniek
C. Tappen: met een rubberen stick wordt op 2 verschillende manieren op botten of zachtere
weefsels getikt. De zwaarte/stevigheid van de stick, en het ritme waarin getapt wordt is ook
hier afhankelijk van de bindweefsellaag die je wilt bereiken.
In de wetenschappelijke literatuur is inmiddels voldoende aangetoond dat vibratie therapie
belangrijke positieve eﬀecten voor mensen met cerebrale parese heeft. Lange termijn eﬀecten
zijn zichtbaar door afname van spasticiteit met daarbij gepaard gaande verbetering van
motorische vaardigheden, evenals toegenomen spiermassa en botdichtheid. Deze link leidt
naar een overzichtsartikel naar de eﬀecten van vibratie therapie: http://ow.ly/H6IM30l21X9
D. Zwachtelen: door een deel van het lijf te verbinden met elastische zwachtels oefen je lichte
druk op op de onder liggende weefsellagen. Door in de zwachtels foam en/of zachte
materialen op te nemen kun je nog specifieke druk op bepaalde weefsels geven. Bij elke
minimale beweging van het kind ontstaat er een lichte prikkel op die onderliggende laag, en
een daaropvolgende biomechanische reactie in die laag. Door bijvoorbeeld de romp in te
zwachtelen veroorzaakt het uitzetten van de romp/buik door de ademhalingsbeweging voor
een toegenomen druk op de elastische zwachtels. Die toegenomen druk wordt door de
zwachtels gelijk weer teruggestuurd naar de weefsels van de romp zelf.
Er is een onderzoek gedaan naar het eﬀect van zwachtels om de arm, van pols tot oksel
aangebracht. Na 2 tot 4 weken bleek er al een significante verbetering van de
bewegingsmogelijkheden van de armen te zijn, en was de spasticiteit afgenomen. En dat dus
nog zonder specifiek geplaatste visco-elastische elementen in de zwachtel-lagen zoals dat bij
de ABR wel gebeurt. http://ow.ly/GFYm30l22Wc
Op deze vier kindvriendelijke manieren wordt er gebouwd aan een betere structuur van het
lichaam, en daardoor aan de voorwaarden voor een betere houding en beweging. Basale functies
zoals de ademhaling en spijsvertering profiteren daar als eerste van, en zijn zelf voor een deel
weer verantwoordelijk voor de verdere voortgang van het bouwen van een betere fundering.
Er ontstaat als het ware “een verbetering op een verbetering”.
Dat verklaart mogelijk waarom de ABR wel een doorgaande verbetering vond bij een groep
kinderen met CP niveau’s 4 en 5 die de ABR-behandeling kregen, in een eigen 3 jaar durend
onderzoek. Zie volgende bladzijde.
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4. Onderzoeken die tot nu toe vanuit de ABR zelf zijn opgezet en gepubliceerd:
ABR completed a 3-year prospective cohort study
developed to assess the influence of ABR therapy
on the quality of life, wellbeing, and function of a
child with cerebral palsy. This study included over
100 participants, mostly GMFCS types 4 and 5 (most
severe cases), from both the US and South America
and demonstrates, with statistical significance, the
beneficial results provided by the therapy.
(Gepubliceerd in “Developmental Medicin and Child
Neurology”, 2014. http://ow.ly/S55h30l23Ci)

Daarnaast deed het ABR-centrum in Denemarken onderzoek naar het probleem van heup
(sub)luxatie bij 6 kinderen die zij gedurende 3 jaar volgden. In de tabel hieronder wordt het
percentage van de heupkop dat buiten de heupkom uitsteekt aangegeven.
Bij aanvang van het onderzoek (jaar 0) was dat gemiddeld 33% bij de linkerheupen, en 42% bij de
rechterheupen.
Na 3 jaar ABR was dat gemiddeld 24 % links, en 30 % rechts.

L (%) R (%) Time (years)
33
34
24
24

42
35
37
30

0
1
2
3

The data depict the average change in MI in each hip of each over time.
(Gepubliceerd in Explore, juli/augustus 2016, http://ow.ly/trhE30l23IG)

Een bijzonder resultaat, omdat het bij deze kinderen haast nooit lukt om op “natuurlijke wijze” een
verbetering in de heuppositie ten opzichte van het bekken te realiseren!
Het 3e onderzoek dat vanuit de ABR zelf is gedaan ging over kinderen met cerebrale parese die
gedurende 2 jaar werden gevolgd terwijl ze de ABR-behandeling ondergingen. De stevigheid van
hun buikweefsels nam significant toe, evenals de stevigheid van de wervelkolom. Dit onderzoek
werd gepresenteerd tijdens het 4e internationale Fascia Research Congres in Washington DC.
http://ow.ly/di9O30l23TN

Het feit dat deze onderzoeken niet door een onafhankelijke/externe onderzoek zijn gedaan maakt
dat de resultaten makkelijker terzijde geschoven kunnen worden als “partijdig en daardoor minder
waardevol”.
Daarom proberen we, tijdens de pilot met 8 kinderen die we nu bij de Klas op Wielen doen,
externe partijen ook te laten meten. Zodat meting en toetsing niet alleen door het ABR-centrum
zelf gedaan worden, maar ook onafhankelijk gebeuren. Dit wordt op de volgende bladzijde in
beeld gebracht.

Klas op Wielen

Kofschipstraat 12, 1826 CG Alkmaar

Pagina 8 van 12

Klas op Wielen
Zorg Bijzonder -> School Gewoon

Het onderzoek naar de eﬀecten van de ABR bij de Klas op Wielen.
Al het voorgaande vormde voldoende aanleiding om de ABR-benadering voor de kinderen van de
Klas op Wielen mogelijk te willen maken. En tegelijkertijd zorgvuldig te onderzoeken wat het hen
oplevert. Er zal in het uiteindelijke verslag over de eﬀecten van de ABR bij onze kinderen een
onderscheid gemaakt worden tussen de 5 kinderen die alleen de ABR-behandeling ondergaan, en
de 3 kinderen die daarnaast ook nog steeds fysiotherapie krijgen.
We zijn vanaf januari 2018 gaan samenwerken met het ABR-centrum uit Hasselt, België. Vanuit dit
centrum worden diverse steunpunten in de rest van Europa bediend, waardoor kinderen en
volwassenen uit diverse landen van de ABR gebruik kunnen maken. De grondlegger van het ABRconcept is bij het steunpunt betrokken, en daar ook geregeld aanwezig voor de assessments en
verdere ontwikkelingen van de ABR-technieken. www.abrtherapy.com
De werkwijze van het ABR-centrum en de Klas op Wielen ziet er als volgt uit:
Januari 2018
Februari 2018
Mei 2018
Oktober 2018
Januari 2019
Februari 2019
Mei 2019
Oktober 2019
Januari 2020

Eerste assessment, “nulmeting”
per kind 2.000 foto’s aan de hand van een strak protocol
Eerste training voor ouders en medewerker n.a.v. het onderzoek
Tweede training en aanpassing oefeningen
Derde training en aanpassing oefeningen
Tweede assessment, opnieuw 2.000 foto’s per kind,
vergelijking met vorig jaar
Vierde training en aanpassing oefeningen door 2e onderzoek
Vijfde training
Zesde training
Derde assessment, per kind opnieuw 2.000 foto’s
Vergelijking voortgang over 2 jaar, conclusies en hoe verder….

Metingen onafhankelijk van het ABR-centrum
A. Alle 8 kinderen zijn door hun fysiotherapeuten gemeten in januari 2018. Dat gebeurde aan de
hand van een protocol dat samen met de revalidatiearts is opgesteld. De GMFM-66 werd
gescoord, en de “Range of Motion” werd vastgesteld (bewegingsuitslag van de verschillende
gewrichten). Dit onderzoek zal elk half jaar herhaald worden, de laatste keer dus in januari 2020.
B. In augustus 2018 zullen de deelnemende ouders bij de Klas op Wielen gevraagd worden om de
vragenlijst CPCHILD-DV (over de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven) in te vullen. Het
invullen van die lijst wordt in februari en december 2019 herhaald.
C. Tevens gaan we de (mogelijke) veranderingen in de weefselstructuur en kwaliteiten beeld
brengen door middel van Ultrasound Tissue Characterization (UTC) en Elastografie. Bij de 5
kinderen die alleen ABR volgen gaan we kijken of dit werkbaar is, en of het relevante informatie
oplevert (Bijlage 3). Er worden in augustus 2018, februari en december 2019 opnamen gemaakt.
Alle gegevens worden verzameld in een onderzoeksverslag, dat daarna breed bekend zal
worden gemaakt.
Tot slot
Naast dit pilotonderzoek binnen de Klas op Wielen proberen we de komende jaren een groter en
wetenschappelijk onderzoek van de grond te krijgen.
De belangrijke vraag daarbij: “Levert de toepassing van Advanced Biomechanical Rehabilitation
deze kinderen een betere kwaliteit van leven op?”
Alkmaar , 20 juli 2018, Roeland Vollaard
Klas op Wielen
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BIJLAGE 1
Onderzoeksgebieden tijdens het 5e Fascia Research Congress, november 2018, Berlijn:

1. Biomechanische aspecten (trekkracht, invloed van mechanische belasting, enzovoorts)
2. Evolutie-biologie (hoe bindweefsel vanuit de embryonale ontwikkeling ontstaat, en welke
samenhang daaruit volgt)
3. Relatie met acupunctuur en andere technieken die het bindweefsel aanspreken.
4. Anatomische aspecten (waar tot voor kort het bindweefsel vooral werd gezien als niet zo
belangrijk “verpakkingsmateriaal”, wordt nu de samenhang van bindweefsel door het hele lijf
beter in beeld gebracht)
5. Moleculair-biologie (bindweefsel op celniveau bekeken en in beeld gebracht)
6. Het belang van bindweefsel in de sportwetenschap.
7. Onderzoek naar de relatie tussen pijn en bindweefsel.
Voor de ABR zijn al deze aspecten van belang, omdat zij allemaal bij kunnen dragen bij de
verklaring en onderbouwing van de resultaten die er tot nu toe gezien worden bij de kinderen waar
ABR wordt toegepast.
Jammer is wel dat het hoofdstuk “Revalidatie” nog ontbreekt…
De “ontdekker” van de ABR, Leonid Blyum houdt een workshop voorafgaande aan dit congres.
http://ow.ly/nVRm30l2yqh
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Een voorbeeld van een onderzoek naar bindweefsel dat aanknopingspunten biedt voor verklaring
van de eﬀecten de ABR komt uit een publicatie in de “Journal of Bodywork and Movement
Therapies” van oktober 2015.
De onderzoekers keken of oefeningen met een foamroller voor het bindweefsel van de “Lage
Rug” leiden tot een grotere bewegelijkheid van dat bindweefsel. Dat bleek inderdaad direct
eﬀectief te zijn. Het is dus mogelijk om door druk van buitenaf (in dit geval door het eigen
lichaamsgewicht geproduceerd) bindweefsel te beïnvloeden en daarmee soepeler te maken.

De vergelijking met de ABR-oefeningen waarbij met ballen met verschillende formaten en
gewichten over het lichaam gerold wordt, met specifieke druk, is groot.
Het is interessant om te kijken of de invloed van deze ABR-oefeningen op het bindweefsel
zichtbaar te maken is (net als bij dit onderzoek gebeurde).
Griefahn, A., et al., Do exercises with the Foam Roller have a short-term impact on the thoracolumbar fascia? e
A randomized controlled trial, Journal of Bodywork & Movement Therapies (2016), http://ow.ly/4Y0B30l25hb
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Ultrasound Tissue Characterization (UTC)
UTC is een beeldvormingstechniek die gebruik maakt van
een “normale” echokop (figuur 1).
Deze echokop wordt geautomatiseerd over de pees
bewogen door een tracker. Hierbij worden elke millimeter
vijf beelden gemaakt van de dwarsdoorsnede van de pees.
Door deze beelden samen te voegen wordt een 3D data
blok gemaakt. Met behulp hiervan wordt de stabiliteit van
de echobeelden over de lengte van de pees met elkaar
vergeleken. Vervolgens worden hieruit 4 echo-types
onderscheiden (figuur 2).
Onderzoek bij (paarden)pezen heeft aangetoond dat dit
verschillende soorten peesweefsel kan onderscheiden. Let
op, dit is niet hetzelfde als collageen type I – IV. Bij UTC
beelden worden type I en II gezien als een intacte/stabiele
peesstructuur en type III en IV als peesweefsel waarbij
disorganisatie van de vezels bestaat.

Figuur 1: Uitvoering UTC scan bij patellapees

Elastografie

Elastografie is een techniek die de mechanische
eigenschappen van een pees kan meten. Er
wordt van buitenaf door de echokop
(bijvoorbeeld door middel van impulsen) een
druk op de pees gegeven. Elastografie is
gebaseerd op rek die ontstaat in een pees als er
van buitenaf op de pees gedrukt wordt. Stijver
weefsel is minder rekbaar, terwijl soepel weefsel
rekbaarder is. Bij elastografie wordt er over een
normaal echobeeld een kleurenbeeld gelegd dat
de relatieve stijfheid van het weefsel aangeeft.
http://ow.ly/aAFb30l254a
Figuur 2: Voorbeeld van elastografie van een pees
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