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Toename Beeldschermwerk



Nek-schouderklachten

• Nek-schouderklachten zijn een van de meest 
voorkomende klachten aan het houdings- en 

bewegingsapparaat

• Ongeveer 2/3 krijgt er in zijn leven mee te maken

• Vrouwen hebben 2x zo vaak nekpijn als mannen

• Kans op klachten stijgen met de leeftijd  



Nek-schouderklachten 

Beeldschermwerk kenmerken:

- Repeterend karakter

- ‘Laag’ krachtsniveau

Trapezius spier:

- Continue statische belasting

- Gevoelig voor emotionele

stimuli 



Patienten met chronische pijn lijken afwijkende

spieractivatie patronen te hebben 

Hogere spieractivatie tijdens taken
(Lundervold, 1951; Flor and Turk, 1985;Lundberg 1990; 

Veiersted et al, 1990;Wærsted et al, 1991, Nederhand et al,

2000)

Minder spierontspanning tijdens taken
(Veiersted, 1993; Hagg and Aström, 1997, Sandsjö 2000)

Minder goed ontspannen na taak
(Nederhand et al, 2000)

Achtergrond

Baseline StressTask Return to baseline



In 1991 beschreef Hägg de zgn. Cinderella-hypothese (Engels voor

"Assepoesterhypothese"), die erop neerkomt dat juist bij lage

belastingen van lange duur altijd dezelfde spiervezels het eerst worden

gebruikt. De rest van de spiervezels doen niets (zoals de stiefzusjes

van Assepoester). Ook ontvangt het lichaam niet de gebruikelijke

beschermende signalen dat er overbelasting plaatsvindt. Het gevolg is

dat de werkende spiervezels te weinig zuurstof ontvangen en dat

afvalstoffen niet worden afgevoerd door de lagere doorbloeding. Na

verloop van tijd ontstaat vermoeidheid, stijfheid en pijn

Cinderella hypothese



Spier fysiologie: motor unit



Spier fysiologie: motor units

Type 1 rood, langzaam:

- Kleinere kracht over langere periode

- (ook) actief in geval van stress

Type II wit, snel:

- Grotere kracht over langere periode



Cinderella hypothese



Concept 

Aannames:
• Patienten met pijn hebben moeite met het ontspannen 

van type I motorunits 
• Hetgeen leidt tot beschading en pijn in de trapezius spier

Idee: 
• Waarschuw mensen wanneer de mate van 

spierontspanning van deze motor units onvoldoende is 
door het geven van feedback in de dagelijkse omgeving

• Zodat de patient in staat is zijn gedrag (veelal 
onbewust!) aan te passen en de pijn  te reduceren. 



Continue registratie van de mate van 
spierontspanning?

• Droge sEMG elektrodes 

geintegreerd in een harnas

– Flexibele pasvorm

– Draagbaar onder de kleding

– De hele dag 

– Eenvouding aan en uit te trekken

• PDA voor visuele check 

signaal kwaliteit 



Elementen MyoTel behandeling



Patient scherm: “nep” data



Bluetooth
GPRS / UMTS / 

WiFi

IntraNet

therapist

Internet

M-Health 

portal

EMG data

BAN

feedback

feedback

patient

MBU

ReTra

MyoTel architectuur



Portal: Patiënt gegevens



Portal: Activiteitendagboek



Tele-consult

Relatie met 
emoties?

Verschillen

links & rechts?

Type activiteit?

Duur activiteit?

Patronen?

Relatie met (werk)houding?

Described in D3.01 & education session



Voordelen behandeling op afstand

• Intensieve behandeling in eigen omgeving zonder 
continue aanwezigheid van therapeut

– Ambulant apparaat dat patiënt onder de kleding kan 
worden gedragen, geen hinder voor omgeving/derden

– Faciliteren van zelf management 

• Continue supervisie door professional op afstand

• Meerdere patiënten kunnen tegelijkertijd behandeld 
worden (1:n relatie met professional)

• Mogelijke kostenbesparing agv verminderde reis- en 
wachttijd



Onderzoeksvragen
Acceptatie:
- Zijn de eindgebruikers (patienten en professionals) tevreden over het 

nut (‘usefulness’) en het gebruikersgemak (‘ease of use’) van de 
Myotel behandeling?

- Is het technisch functioneren van de Myotel behandeling voldoende 
geschikt voor klinisch gebruik ?

Klinische effectiviteit:
- Is de Myotel behandeling tenminste even effectief vergeleken met

traditionele zorg na 4 weken? 
- Zijn er verschillen in lange termijn effecten tussen de MyoTel 

behandeling en de traditionele zorg?

Besparing:
- Behandeltijd
- Reistijd



Uitkomstmaten

1. Klinische uitkomstmaten: 
• Pijn intensiteit (VAS scale) 

• Beperkingen (Pain Disability Index)

2. Acceptatie uitkomstmaten: 
• Tevredenheid vragenlijst (Technology Acceptance Model)

• Technisch functioneren: 

• >8 uur aan EMG data beschikbaar op de server per patient 
per week

� Data blokken > 5 minuten

� Loggen systeem falen/problemen

� Automatisch

� Handmatig

� 3. Reis en behandeltijd vragenlijst - log



• Europees project (2007-2009)

• Consortium:

– 4 Centers of Excellence

• Universiteit van Goteborg (SW)

• Universiteit van Gent (BE)

• Ruhr Universiteit Bochum (DE)

• Roessingh R&D (NL)

– Universiteit Twente (NL)

• Faculteit Management en Bestuur

• MobiHealth BV

Het onderzoek



A-specifieke nek-schouder klachten:

- werkgerelateerd 

(Nederland, België)

- whiplash associated disorder

(België, Duitsland, Nederland)

Patienten populatie



A-specifieke nek-schouder klachten:

- werkgerelateerd 

(Nederland, België)

- whiplash associated disorder

(België, Duitsland, Nederland)

Patienten populatie



- Via revalidatie centra en/of ziekenhuizen consortium

- Collega instellingen

- Via patiënten verenigingen

- Via werkgevers en arbodiensten

- Via andere media zoals dagbladen, flyers etc

Rekrutering



Onderzoeksopzet

Design: 

RCT

Interventie periode:

4 weken

Meet momenten:

Baseline

T0 (4 wk)

T3 (3 mnd)

T6 (6 mnd)



Studie design

Week 1

Start

(in vivo)

Week 2

Remote 

contact

Week 3

Remote 

contact

Week 4

Remote 

contact

Week 5

End

(in vivo)

To T1
T3   

Reguliere behandeling

Myotel

Control

Interventie 4 wk Follow-up



In- and exclusie criteria

Inclusie criteria:

- Aspecifieke nek-schouderklachten agv beeldschermwerk

- Duur > 3 maanden + > 7 dagen in afgelopen maand

- Vrouw

- Arbeidzame leeftijd (20-60 jr)

- Vergelijkbare werkhistorie en taken >1jr

- Gemiddelde pijn intensiteit in de afgelopen maand >3,0 cm op 
10cm VAS-schaal

- Internet (email adres) & pc toegang

Exclusie criteria:

- Generiek pijn syndroom (CVS, fibromyalgie, MS)

- Overgewicht (BMI >30)

- Gebruik van medicamenteuze spierontspanners



Recruitering



Studie populatie n=65

Status 2009.08.01

VAS pijn maand 6.0 (SD=1.6)

Leeftijd 45 jr (SD=11)

Lengte 168 cm (SD=6)

Gewicht 69 kg (SD=11)

Werkweek 12-40 uur per week

Werk historie 15 jr (SD=11)

Geen significante verschillen op bovenstaande kenmerken

tussen myotel en controles



Reguliere zorg

B T3

MyoTel Controle MyoTel Controle

In ‘reguliere’ behandeling  59% 38% 55% 46%

Top 3:

Fysiotherapie 32% 17% 14% 17%

Pijn medicatie 27% 8% 18% 13%

Ontspannings therapie 14% 4% 0% 21%



Technische haalbaarheid (n=65)

data loss; 3,2%

usefull data; 96,8%

� Hoog percentage 
Bruikbare data

� Minimale 
hoeveelheid  
dataverlies



Technisch functioneren systeem

Amount of Dat (in hours) per CoE
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� Voldoende hoeveelheid 
data beschikbaar pp (>8 hrs)

Kleine afname in ‘compliance’
over 4 weken



Tevredenheid

Het merendeel van de 
patienten is (erg) positief 
over het nut en 
gebruikersgemak van de 
myotel behandeling

- Meer positief na myotel 
dan vooraf



Tevredenheid

� Zou u de Myotel behandeling aanbevelen aan andere 
patienten met nek-schouder klachten?

91.1% 8.9%

�Heeft de MyoTel behandeling uw voorkeur boven 
traditionele zorg wanneer zou blijken dat het minstens 
even effectief zou zijn in het verminderen van uw nek-
schouder klachten?

60.9% 39.1%



“De MyoTel behandeling kan worden uitgevoerd thuis, op het werk of

ergens anders. Je kunt zoveel behandeling ontvangen als je maar wilt”

“Dankzij de Myotel treatment ben ik mij meer bewust geworden van de

relatie tussen mijn type werkactiviteiten en –organisatie van werktaken

en mijn eigen pijn-gerelateerde gedrag’

Patient ervaringen



“Voor de consulten met mijn behandelaar hoef ik niet meer te reizen

hetgeen me reistijd scheelt en afwezigheid van mijn werk’”

“De tele-consultaties zijn eenvoudiger te organiseren in mijn dagelijks

leven en drukke agenda”

Nadeel: 

“Gebrek aan sociale interactie en delen van empathie’’

Patient ervaringen



Advantage professional perspective:

“Het is reistijd besparend en geeft me een ‘bril’ om de patient en zijn

(pijn-gerelateerd gedrag) te observeren in de dagelijkse omgeving van

de patient. Bovendien heb ik een kwantitatief overzicht van de

hoeveelheid therapie en progressie die gemaakt is’

“De mix tussen tele-consultatie en face-to-face is een goede. Face-to

face contacten zullen een essentieel onderdeel van de behandeling

blijven, maar kunnen deels vervangen worden door technologie”

Behandelaar ervaringen



“Dankzij de beschikbaarheid van spier(ont)spannings data en dagboek

informatie ben ik in staat de interactie tussen taken, emoties en spierpatronen

te analyseren en het consult met de patiënt nauwkeurig voor te bereiden. Dat

is een compleet nieuwe manier van werken die tot op heden nauwelijks

beschikbaar is in de kliniek’

“Ik zie veel mogelijkheden van de Myotel behandeling, niet alleen om onze

behandelingen te ondersteunen maar tevens als een klinimetrisch instrument ‘

Nadeel

“ De hoeveelheid data die verzameld wordt van patiënten was nu nog te

overzien, maar in de toekomst zullen beslissingsondersteunende algoritmes

nodig zijn om me te helpen een efficiënte voorbereiding te doen’

Behandelaar ervaringen



Pijn intensiteit

1. Significante minder 

pijn in beide groepen 

op korte en lange 

termijn tov baseline

2. Vergelijkbaar 

behandeleffect (4 wk) 

op korte en lange 

termijn tussen beide 

groepen



Beperkingen1. Alleen in Myotel 

groep sign minder 

beperkingen op 

korte termijn

2. Significant minder 
beperkingen 
lange termijn 
beide groepen

3. Geen significante 
verschillen in 
effect tussen 
groepen op de 
lange termijn



Tijdsbesparing: consultatie tijd 

Gem tijd reguliere
zorg = 59 min



Tijdsbesparing: reizen

Gemiddelde reis tijd besparing: 

41 min (range10-135)

Gemiddelde afstand besparing:

37 km (range 1-180)



Conclusie

• Het is technisch haalbaar mensen op afstand te 

behandelen dmv het registreren van afwijkende 

spierontspanningspatronen

• Patienten en therapeuten staan positief ten op zichte van 

behandeling op afstand

• Myotel is effectief in het verminderen van pijn en 

beperkingen 

• Myotel is tenminste even effectief als reguliere zorg

• Geavanceerde trainings mogelijkheid

• Besparing van reis- en intramurale behandel tijd



Discussie

• Vergroten effectiviteit MyoTel behandeling

• Afspraken met werkgever ten aanzien van aanpassing 

organisatie werktaken

• Subgroepen identificeren adhv copingstrategie

• Duur afstemmen op individu, evt ‘opfris-moment’

toevoegen

• Reguliere zorg

• Mogelijke bias in onderzoek

• Ongeveer de helft van de mensen, andere helft niet

• Actief zoeken? MyoTel kandidaat?!
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