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Biomedische en 
gezondheidstechnologie: 
inleiding 

V~~r technologische kennis en vaar
digheden zijn er vele toepassingsge
bieden: de gezondheidszorg 
bijvoorbeeld. Aan de Technische 
Hogeschool Eindhoven besteedt 
men al sinds het begin van de jaren 
70 aandacht aan wat offici eel wordt 
genoemd de biomedische en ge
zondheidstechnologie (BMGT). Oit 
is een multidisciplinair toepassings
gebied tussen gezondheidszorg en 
technologie, waartoe men rekent: 
Aile aktiviteiten waarbij technologi
sche en natuurkundige kennis en 
vaardigheden worden gebruikt en 
aangevuld voor probleemstellingen 
uit de gezondheidszorg en biologie. 
In zo'n twintig vakgroepen verdeeld 
over aile afdelingen van de TH 
Eindhoven zijn ongeveer 150 mede
werkers full- of part-time aktief in 
het onderzoek en onderwijs op dit 
gebied. Oit kan zjjn materialenonder
zoek t.b.v. nieuwe kunstorganen en 
-Iedematen, het ontwikkelen van 
nieuwe diagnostische, therapeuti
sche of revalidatie-apparatuur, het 
ontwikkelen van organisatiemodellen 
voor instellingen voor gezond
heidszorg, of puur fundamenteel 
onderzoek om meer inzicht te krij
gen in de details die de werking van 
het menselijk lichaam bepalen. 
Binnen de afdeling der Elektrotech
niek verricht men bij de vakgroep 
der Fundamentele Elektrotechniek 
onder meer BMGT-gericht onder
zoek naar de elektromagnetische 
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fenomenen die optreden bij toe pas
sing van elektromagnetische stimu
latie. Konkreter gaat het erom meer 
inzicht te krijgen in de elektromag
netische verschijnselen in de herse
nen wanneer elektroshocks worden 
toegediend (aan psychiatrische 
patienten), en in de wijze waarop 
elektromagnetische stimulatie het 
genezen van botbreuken bevordert. 
Over dit onderzoek gaat deze 
brochure. 

Het totale BMGT-onderzoek aan de 
THE is ondergebracht in een drietal 
programma's: 
- Technologie rond Vitale Funkties 
- het Ziekenhuis Research Projekt 
- Perceptieve Informatieverwerking 
in wisselwerking met apparatuur en 
programmatuur. 
Buiten deze programma's vindt 
verkennend onderzoek plaats in 
pro jekten waar gezocht wordt naar 
nieuwe mogelijkheden en uitdagin
gen voor de technologie in de 
gezondheidszorg. 

Het BMGT-onderwijs aan de THE 
bestaat uit een dertigtal medisch
technische keuzevakken verzorgd 
door de verschillende vakgroepen, 
waaraan studenten uit aile afdelin
gen kunnen deelnemen. V~~r stu
denten is het mogelijk om binnen 
iedere afdeling van de THE de 
studie met een specialisatie of ak
sent op medische technologie af te 
ronden. Bij de afdeling Werktuig
bouwkunde bestaat reeds een for-

meel goedgekeurde variant W van 
de vrije studierichting biomedische 
technologie. Kenmerkend voor dit 
onderwijs is een nauwe verweven
heid met het onderzoek, met als 
gevolg een voortdurende 
aktualisering van het onderwijs. 

Oe zorg voor onderlinge samenhang 
van deze BMGT -gerichte aktiviteiten, 
waar dit mogelijk en gewenst is, 
wordt gedragen door de beleids
kommissie BMGT, met een daarbij 
behorend projektbureau BMGT. 
Naast de afstemming tussen de 
afdelingen zorgt de beleidskommis
sie ook voor een afstemming van de 
BMGT-aktiviteiten met het THE
instellingsbeleid voor onderwijs en 
onderzoek. Landelijk vindt afstem
ming plaats in het Inter-Centra
Overleg BMT (lCO-BMT) tussen de 
3 TH's en TNO, en in het Inter
Universitair-Overleg (IUO-BMT) dat 
samengesteld is uit het ICO, uitge
breid met de medische fakulteiten 
en akapernsiche ziekenhuizen. 



Elektromag netische 
Stimulatie 

Met elektromagnetische stimulatie 
worden technieken aangeduid, 
waarbij de werking van levende 
weefsels met behulp van een elek
tromagnetisch veld wordt bei"nvloed. 
Deze technieken worden toegepast 
om daarmee gebreken te verhelpen. 
Voorbeelden zijn: doding van 
kwaadaardige weefsels, regeneratie 
van zenuwweefsel of van verkalkend 
bot, botbreuk-herstel en genezing 
van diepe depressie. 

Een elektromagnetisch veld is een 
abstraktie. Via wiskundige vergelij
kingen beschrijft men met behulp 
van dit veld het verschijnsel, dat een 
elektrische stroom een 'werking op 
afstand' vertoont. Elektrisch lassen 
in een garage geeft geruis op radio 
en TV in een wijde omgeving van 
die garage. 
Wat nader beschouwd is een elek
tromagnetisch veld een kombinatie 
van een elektrisch en een magne
tisch veld, die onderling in wissel
werking staan. De magnetische 
komponent van een elektromagne
tisch veld heeft geen duidelijk aan
wijsbare invloed op levende weef
sels, de elektrische komponent heeft 
dat wei. Vandaar dat men ook van 
'elektrostimulatie' spreekt. 
Het projekt 'Elektromagnetische Sti
mulatie' omvat twee onderwerpen, te 
weten Botgroeistimulatie en Elektro
convulsietherapie. 

80t9 roeisti m u latie 

Wat is botgroeistimulatie 
Botgroeistimulatie is een therapie 
waarbij een elektrisch veld in de 
omgeving van een botbreuk wordt 
opgewekt met behulp van een 
stimulator. Deze stimulator kan uit 
elektroden bestaan of uit spoelen, 
aangesloten op een geschikte elek
trische bron. 
Om wat voor patienten gaat het ? 
Het betreft hier patienten met een 
botbreuk die niet spontaan geneest. 
Nadat gedurende langere tijd (tot 
drie jaar is voorgekomen) met ver
schillende behandelingsmethoden 
vergeefs is geprobeerd de genezing 
op gang te brengen, wordt uiteinde
lijk elektromagnetische stimulatie 
toegepast. In 70% van de behan
delde gevallen komt het genezings
proces weer op gang. In de Ver
enigde Staten zijn inmiddels enige 
duizenden patienten met succes 
behandeld. In ~ns land wordt de me
thode maar incidenteel toegepast. 

Achtergrond van botgroeistimulatie 
Nadat in 1954 bekend werd dat bot 
onder mechanische belasting een 
elektrisch veld opwekt, ontstond de 
gedachte om botgroei met behulp 
van een elektrisch veld te stimule
ren. Vrij spoedig hierna werd met 
dier-experimenten aangetoond dat 
botgroei met een elektrisch veld 
inderdaad be"nvloed kan worden. 
Door dit zeer positieve resultaat is 
men vrijwel onmiddellijk daarna 
begonnen met het behandelen van 

patienten, bij wie andere behandelin
gen hadden gefaald. 
Waarom onderzoek? 
Door het ontbreken van enig inzicht 
in het mechanisme van de stimulatie 
zijn de toepassingen, ook al zijn ze 
suksesvol, tamelijk mysterieus. Dit 
gebrek aan kennis verhindert tevens 
een ruimere toepassing van de 
methode dan thans mogelijk is. Om 
meer te weten te komen, is kennis 
nodig over de elektrische verschijn
selen in en om een bot wanneer een 
stimulator in bedrijf is. Ais deze 
verschijnselen bekend zijn, dan kun
nen de verschillende stimulatoren 
met elkaar worden vergeleken. De 
overeenkomsten en verschillen kun
nen dan op hun beurt aanleiding 
geven tot nieuwe experimenten of 
betere stimulatoren. 
Het onderzoekthema 
Met een fundamenteel theoretisch 
onderzoek worden antwoorden 
gezocht op de vraag naar 
- de sterkte en het verloop van het 
elektrisch veld en de elektrische 
stroom in en om het bot, opgewekt 
door een stimulator; 
- de overeenkomsten en verschillen 
tussen de veld- resp, de stroomver
snellingen bij gebruik van onderling 
verschillende stimulatoren; 
- kriteria voor het opzetten van 
experimenten en voor het ontwerpen 
van stimulatoren, 
Enige resultaten 
In het Academisch Ziekenhuis te 
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Utrecht is onderzook verricht naar 
een stimulator, bestaande uit twee 
in het merg geplaatste elektroden, 
en aangesloten op een gelijkstroom
bron. Voor deze konfiguratie is het 
elektrische veld en de bijbehorende 
stroomverdeling berekend. De resul
taten laten zien dat de elektrische 
stroom het sterkst is in het spier
weefsel. Het 9 rootste deel van de 
elektrodenstroom vloeit rechtstreeks 
vanuit de positieve elektrode, door 
het merg en het botweefsel heen, 
naar het spierweefsel. Vervolgens 
buigt de stroom af in de richting van 
de negatieve elektrode, waarna ze 
dwars door het bot en het merg 
terugvloeit in de negatieve elektrode. 
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Elektro
convulsietherapie (ECT) 

Waf is ECT? 
ECT is een behandeling, waarbij de 
I ichaamsspieren van een patient 
door middel van elektrische pulsen 
in een kramptoestand (convulsie) 
worden gebracht. De pulsen worden 
aan de hersenen toegevoerd via op 
het hoofd geplaatste elektroden. De 
behandeling wordt ook aangeduid 
als 'elektroshocktherapie'. 

Om wat voor patienten gaat het? 
De patient in kwestie lijdt aan het 
zogenoemde therapieresistente 
vitaal-depressieve synd room 
(TRVDS). Dit is een zodanig diepe 
depressie, dat gevaar voor zelfdo
ding bestaat, waarbij psychotherapie 
noch toediening van antidepressiva 
aanwijsbaar resultaat opleveren. 
ECT is dan een laatste redmiddel. In 
Nederland wordt ECT per jaar bij 
ongeveer veertig patienten toegepast. 
Het succespercentage bedraagt 80. 
De overige patienten moeten wor
den ge"isoleerd. In andere landen ligt 
de toepassingen van ECT zeer veel 
ruimer. De psychotherapeutische, 
dan wei de chemotherapeutische 
fasen worden dan geheel of gedeel
telijk overgeslagen. Vergeleken met 
Nederland besluit men in het buiten
land veel eerder tot toepassing van 
ECT. In ons land wordt ECT als 
inhumaan opgevat. 

Achtergrond van ECT 
AI voor de Tweede Wereldoorlog is 
waargenomen dat het depressieve 
syndroom niet voorkomt bij epilep-

tici, lijders aan vallende ziekte. In de 
bekendste vorm wordt deze ziekte 
gekenmerkt door een plotseling op
tredende bewusteloosheid, waarbij 
aile lichaamsspieren in een kramp
toostand geraken, welke toestand 
geleidelijk overgaat in een toestand 
van schoksgewijs verlopende spier
samenstrekkingen. Epilepsie en epi
leptische aandoeningen komen uit 
een hersenaandoening voort. 
Uit de genoemde waarneming is de 
hypothese ontstaan, dat een kunst
matig op te wekken kramptoestand 
een genezende werking op het de
pressieve syndroom heeft, dus ook 
op het TRVDS. 

Waarom onderzoek? 
De wetenschappelijke wereld tast 
volledig in het duister bij de vraag 
waarom ECT eigenlijk werkt en hoe. 
Daarom wordt er hoogstens in zeer 
globale termen over deze vraag 
uitgeweid. Elm ding is echter wei 
zeker: het gaat om elektrische ver
schijnselen . Ais je een spier samen
trekt dan komt dat door een elek
trisch signaal opgewekt in en door 
de hersenen. Zo doet een epilepti
sche aanval zich via een elektro
encefalogram voor als een ontre
gelde elektrische huishouding van 
de hersenen. Er gaan he Ie series 
elektrische signalen naar de spieren. 
Er ontstaat convulsie. Het is dus niet 
zo vreemd dat iemand met behulp 
van elektriciteit, dus een elektrisch 
veld, in een convulsieve toestand 
kan worden gebracht. 



Een onderzoek naar de werking van 
ECT moet dan ook beginnen met de 
bepaling van de elektrische ver
schijnselen in de hersenen zoals die 
bij ECT optreden. De reden voor zo 
een onderzoek ligt in de omstandig
heid dat ECT vrij suksesvol is en dat 
deze therapie in ons land (terecht?) 
omstreden is en in het buitenland 
(ten onrechte?) niet of minder. Door 
inzicht te krijgen is het misschien 
mogelijk om ECT zodanig te wijzi
gen, dat het ook in Nederland in 
ruime mate kan worden toegepast. 

Het onderzoekthema 
Het onderzoek is fundamenteel en 
theoretisch van aard. Het kan als 
voigt worden weergegeven: 
- bereken de sterkteverdeling van de 
werkzame, dat is de elektrische, 
komponent van het elektromagne
tisch veld zoals dat in de hersenen 
bij ECT optreedt; 
- ga na wat de invloed is van de 
elektrodenplaatsing en van de 
stroompulsen, naar vorm en fre
kwentie, op de sterkteverdeling van 
het elektrische veld; 
- formuleer aanbevelingen voor ex
perimenten, gericht op verdere ver
betering van ECT. 
Vooral de studie van de invloed van 
de pulsfrekwentie is, naast die van 
de elektrodenplaatsing van belang. 
Wereldwijd wordt ECT bij lichtnet
frekwentie (50 - 60 Hz) bedreven. 
Deze keuze is hoogstwaarschijnlijk 
slechts gegrond op het gemak waar-

mee de stimulus-apparatuur ontwor
pen en gebouwd kan worden. 
Enige resultaten 
Uit de uitgevoerde berekeningen is 
onder meer gebleken dat de hoofd
huidlaag een belangrijke afscher
ming oplevert. Afhankelijk van de 
elektrodenposities vloeit 40 tot 60% 
van de aangevoerde stroom door de 
huidlaag van de ene elektrode naar 
de andere. Op de hersenschors is 
de elektrische veldsterkte dan 1,5 a 
2,0 V /cm en de elektrische stroom
dichtheid door de schors 7,5 a 10 
mA/cm. Bij verhoging van de 
frekwentie blijkt de elektrische veld
sterkte vooral aan de elektrodenzijde 
aanzienlijk groter te worden. Bij 500 
kHz is de veldsterkte tweemaal zo 
groot als bij 50 Hz. Dit doet verm08-
den dat convulsie bij hoge frekwen
tie met een lagere energie bereik
baar is. 
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Piezo-elektricileit 
(Yasuda, 1954) 
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F(t) mech. Figuur 1 waarnemingen: Bot wekt onder 
mechanische kracht een elektrisch veld op. 
Botgroei wordt gestimuleerd door 
mechanische belasting. 
Conclusie: Botgroei wordt beinvloed door 
een elektrisch veld. 

Onderzoek: Berekening van het 
elektromagnetisch veld in een been, 
opgewekt door elektroden of spoelen. 

Figuur 2. Doorsnede over de lengte van een 
model voor een 'mergpijp' met twee stroom 
gestuurde ringvormige elektroden. 



Figuur 3. Elektrische veldverdeling als 
functie van de axiale en radiale coordinaten 
(z,r) voor een 'mergpijp' (1 Hz); (a) axiale 
component, (b) radiale component. 

Figuur 4: Elektrisch veldlijnen patroon in 
een doorsnede over de lengte van een 
'mergpijp' ; (a) 1 Hz,t 114 T, (b) 1 MHz, t o. 
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