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SAMENVATTING

Binnen de subfaculteit der Psychologische Wetenschappen

van de Katholieke Hogeschool Tilburg wordt een onderzoek

uitgevoerd naar het gebruik van biofeedback als behande

lingsmethode voor sinustachycardie. De variaties in hart

slagfrequentie onder invloed van de ademhaling (sinusarit

mie) vormt voor de patignt een eerste hulpmiddel bij het

aanleren van een willekeurige hartslagkontrole. De ademha

lingsmanoeuvres zullen het beste tot uitdrukking komen in

ademfrequentie, fasering en volume.

Binnen dit afstudeerprojekt is een niet-belastende ademha

lingsregistratie met behulp van een kwikdraadplethysmograaf

ontwikkeld. Voor de registratie van het ademhalingssignaal,

alsmede een aantal andere fysiologische signalen (EMG-para

meters en het ECG) wordt gebruik gemaakt van een LSI-11/02

microcomputerconfiguratie.

Voor de ijkprocedure die behoort bij deze ademhalingsre

gistratie, wordt gebruik gemaakt van een in de literatuur

bekende methode van Shapiro et ale (1965), alsmede is een

zelfontwikkelde procedure gebruikt.

De verdere verwerking van geregistreerde gegevens vindt

plaats op een VAX-11/780 computer. Voor de parameterextrac

tie uit het plethysmogram wordt gebruik gemaakt van een

methode uit de literatuur (Cohen et al., 1975), alsmede is

een zelfontwikkelde methode gebruikt.

In een experiment met proefpersonen is de kwaliteit van de

registratiemethode getoetst. Tevens zijn daarbij de beide

ijkmethoden en parameterextractiemethoden beoordeeld.
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Aan de hand van het experiment is gebleken dat deze adem

halingsregistratiemethode geschikt is voor trendanalyse,

echter bij de bepaling van de volumes is de onnauwkeurigheid

groote De zelfontwikkelde ijkprocedure en parameterextrac

tiemethode voldoea beter dan de methoden uit de literatuur.

Aan de hand van de resultaten uit het experiment zijn een

aantal aanbevelingen gedaan waarmee deze registratiemethode

operationeel gemaakt kan worden.
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ABSTRACT

RECORDING AND ANALYSIS OF A-- ---
PLETHYSMOGRAPHIC RESPIRATION SIGNAL

At the Department of Psychology of Tilburg University

research has been carried out on the use of biofeedback as a

treatment for sinus tachycardia. As respiration affects the

heart rate (sinus arrhythmia), this will be a first resource

for the patient when learning to get voluntary heart rate

control. The respiration manoeuvres are expressed in

respiration rate, phasing and volume.

This masterthesis concerns an investigation of a

plethysmografic respiration recording method where a mercury

length gauge is used. For the recording of the respiration

and some other physiological signals (EMG parameters and

ECG) a LSI-11/02 computersystem has been used.

This recording method needs a calibration procedure. One

procedure used is known from the literature (Shapiro et al.,

1965), and a new procedure has been developed.

The recorded data will be processed by a VAX-11/780

computersystem. Extraction of parameters from the

plethysmogram has been established with the method of Cohen

et ale (1975). Here a new method has been developed also.

The mercury length gauge recording method has been tested

experimentally on various subjects. The calibration methods

and parameter extraction methods are tested as well.
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From the results of the experiment, one may conclude that

the use of this respiration recording method is suitable for

trend analysis. However, the accuracy of volume measurement

obtained by this method is small. The developed calibration

procedure and parameter extraction method were both better

than the methods from the literature. Based on these

conclusions, some hints for future research are given, to

make this recording method operational.
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HOOFDSTUK 1

HET HARTRITMEFEEDBACK PROJECT

1.1 Inleiding.

Aan de subfaculteit der Psychologische Wetenschappen (SPW)

van de Katholieke Hogeschool Tilburg (KHT) wordt door

drs. K. Janssen van de vakgroep fysiologie en fysiologische

psychologie een onderzoek gedaan naar de behandeling van

nerveuze sinustachycardie met behulp van biofeedback.

Sinustachycardie is een versneld hartrime, waarbij de hart

slagfrequentie groter is dan 100 slagen per minuut. Dit kan

optreden als aanpassingsreaktie bij inspanning, hyper

thyreoldie en koorts. Bij nerveuze sinustachycardie wordt

het versnelde hartritme niet veroorzaakt door organische

faktoren, maar is er sprake van psychosomatische etiologie.

Onder invloed van psychosociale of psychodynamische

faktoren (stress respektievelijk intrapsychische konflikten)

kunnen emoties (bijvoorbeeld angst) optreden bij de mens,
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die normaliter een complex fysiologisch reaktiepatroon tot

gevolg hebben. Hoewel het fysiologische reaktiepatroon

interindividueel kan verschillen, behoren veranderingen in

het cardiovasculair systeem (hartslag, bloeddruk) tot de

meest gangbare. "Nerveuze sinustachycardie ontstaat wanneer

het individu bij voortduring blootgesteld is aan genoemde

psychosociale of intrapsychische faktoren en daarop reageert

met verhoging van de hartslagfrequentie. De tachycardie kan

eventueel chronisch worden en voortduren, hoewel de genoemde

psychische faktoren niet meer bewust in de beleving van het

individu aanwezig zijn.

In het hartritmefeedback projekt wordt nagegaan of bio

feedback een verantwoorde klinische methode is voor de

behandeling van nerveuze (chronische) sinustachycardie.

1.2 Biofeedback.

Feedback is een bekend begrip in de fysiologie. Feedback

mechanismen spelen bij de regulering (controle) van veel

fysiologische funkties een essenti~le rol. Denk hierbij aan

funkties zoals lichaamstemperatuur, bloeddruk, hartslag

frequentie, enz.

In figuur 1.1 wordt schematisch weergegeven hoe het

menselijk organisme als een regelsysteem gedacht kan worden.

Het belangrijkste onderdeel hierin is het centrale

zenuwstelsel, met daarin opgenomen de cognitie, het geheugen

en de centrale verwerking van informatie vanuit de drie

andere funktiegebieden: de autonome funkties, de waar

nemingszintuigen en het spierstelsel.

Het centrale zenuwstelsel heeft ten opzichte van elk van

deze drie funktiegebieden een regelende funktie. Daartoe

bestaat de interaktie tussen het centrale zenuwstelsel en de

drie subsystemen uit sturing en meting.
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CENTRALE
WAARNEIIING ~ ZENUWSTELSEL I-- AUTONOME

OMGEVING -- ZINTUIGEN (COGNITIE, FUNKTIES
f---- GEHEUGEN, --VERIVERKING)

1 l
'fOTORIEK

SPIERSTELSEL

Fig. 1.1 Schematische weergave van het menselijk
lichaam als regelsysteem.

Een belangrijke autonome funktie is de bloeddruk. Door

middel van baroreceptoren in de bloedbaan wordt de bloeddruk

doorgegeven aan het centrale zenuwstelsel. Deze kan via de

orthosympaticus en de parasympaticus invloed uitoefenen op

de bloeddruk door een verandering van het hartminuutvolume,

de hartslagfrequentie, de perifere weerstand en de

hoeveelheid circulerend bloed.

De interaktie tussen het centrale zenuwstelsel en de

motoriek bestaat uit het sturen van de spieren via de

motorische zenuwen en het ontvangen van informatie over de

spieren via de zenuwen verbonden met de spierspoelen, die de

statische en dynamische aktiviteit van de spieren

registreren.

Ret centraal zenuwstelsel ontvangt van de waarnemings

zintuigen een informatiestroom die veroorzaakt wordt door

waarnemingen uit de omgeving. De waarneming wordt door het

centraal zenuwstelsel op twee manieren befnvloed, direct

(bijvoorbeeld aandachtig IUisteren) en indirect via de

motoriek (bijvoorbeeld richten van het oog).
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Via het spierstelsel kan het organisme invloed uitoefenen

op zijn omgeving, en daarin aanpassingen aanbrengen overeen

komstig zijn behoefte. Deze veranderingen kunnen middels de

waarnemingszintuigen worden gesignaleerd en gevolgd. Na

verwerking van· deze informatie door het centrale

zenuwstelsel kan de motoriek dan vervolgens, indien nodig,

worden bijgestuurd.

Een deel van de regelkringen die hier aangegeven zijn,

gaan buiten ons bewustzijn om en we kunnen daar geen

willekeurige invloed op uitoefenen. Door een parameter van

de fysiologische aktiviteit van een lichaamsfunktie

zichtbaar te maken met behulp van visuele en/of geluids

signalen, wordt men zich niet aIleen bewust van deze fysio

logische signalen, maar kan er zich ook een leerproces

inzetten, waarmee een gehele

de processen mogelijk wordt.

aantal van dat soort

schematisch aangegeven.

of gedeeltelijke beheersing van

In figuur 1.2 zien we een

kunstmatige terugkoppelingen

i" . - - - - . - .... - - -. - . - . _.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - _. - - - - - - - --~

... ----.----...... -..... -- --- ..., .,

CENTRALE
WAARNEMING - ZENUWSTELSEL if-- AUTONOME

OMGEVING ~ ZINTUIGEN (COGNITIE, FUNKTIES

------- GEHEUGEN, ------i
VERWERKING)

,

1 I,
,,
,
I,

I'OTORIEKL. __ .. __ ............ _ • __

SPIERSTELSEL

Fig. 1.2 Schematische weergave van het menselijk
lichaam als regelsysteem met kunstmatig
aangebrachte terugkoppelingen.
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Bij de terugkoppeling tussen het centrale zenuwstelsel en

de waarneming, gaat het om toepassing van EEG-feedback. Bij

deze methode wordt het EEG-signaal geregistreerd. Van dit

signaal wordt een bepaalde frequentieband uitgefilterd en

zichtbaar of hoorbaar gemaakt. Er wordt onderzoek verricht

naar de behandeling van epilepsiepati~nten met een

dergelijke methode (Sterman, 1973; Sterman en Friar, 1972).

Ook van motorische aktiviteit kan een terugkoppeling naar

de waarneming aangebracht worden. Dit kan toegepast worden

bij de behandeling van atonie van spieren (Epstein et al.,

1976) bijvoorbeeld na een hersenbloeding. Tevens vindt dit

zijn toepassing bij het terugbrengen van overaktiviteit van

spieren, bijvoorbeeld bij spierspanningshoofdpijnpati~nten

(Haynes et al., 1975).

De derde mogelijkheid is de verbinding van autonome

funkties naar de waarneming. In figuur 1.2 is te zien dat

deze verbinding niet voorkomt in de natuurlijke terugkoppel

lussen. Een voorbeeld hiervan is de regulering van de

bloeddruk (Shapiro, 1974). Hiertoe kan ook het onderhavige

projekt naar de behandeling van nerveuze sinustachycardie

gerekend worden.

Naast de hier genoemde kunstmatig aangelegde verbindingen

zijn er ook andere methoden om zich bewust te worden van

fysiologische aktiviteiten. In de yoga bijvoorbeeld

probeert men door concentratie en meditatie controle te

krijgen over de autonome fysiologische funkties. Verwant

hieraan, maar van recentere datum, Z1Jn procedures als

progressieve relaxatie en autogene training.
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1.3 Opbouw van een biofeedbacksysteem.

Een biofeedbacksysteem is altijd opgebouwd uit vier onder

scheidbare onderdelen, zoals in figuur 1.3 wordt ge

!llustreerd.

RO"ENT BIOFEED8ACK EQUPMENT-----------, r------------------------------,
I I I

I~I= i $tW. PKJ<lP i ·IT~RI ~ eot.REX~ I~R I I
~ : ~ ~

PROC£SSlNG:: CCM'LEX

I :: t
PATIENT'S I I I I - Is~. iFml8AQ( SKlNAL. i I~ I· SM'LE SGNAL ~

--=~......I I I
I ,L ~ ~ _

Flg. 1.3 Schematlsche opbouw van een blofeedbacksysteem.
Overgenomen ult: Gaarder et a1. (1977)

1. Transducer: dit onderdeel detecteert fysiologische

signalen en zet deze om in een meetbare grootheid.

In het algemeen zijn de signalen afkomstig van de

transducer zwak en complex.

van de transducer wordt

omgezet naar een signaal

2. Versterker: het zwakke complexe signaal afkomstig

door middel van versterking

dat voldoende sterk is

voor verdere verwerking.

3. Signaalvereenvoudiger: in het algemeen is het

signaal afkomstig van de versterker te complex voor

het gebruik als feedbacksignaal. Daarom wordt uit

het complexe signaal een eenvoudig signaal

ge~xtraheerd. Bijvoorbeeld uit een aantal QRS

complexen wordt de hartslagfrequentie bepaald.
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pati~nt

met de

4. Display: het display maakt het vereenvoudigde

signaal waarneembaar. Dit kan op verschillende

manieren, echter visuele en auditieve signalen zijn

hier het meest gangbaar.

Met het geschetste systeem kunnen diverse biofeedback

systemen worden opgebouwd, er moet echter weI aan enkele

eisen worden voldaan voordat biofeedback toepasbaar is:

Het te meten fysiologische proces moet continu

meetbaar zijn, zodat continu een feedbacksignaal

aangeboden kan worden. Dit is niet bij aIle fysio

logische processen het geval, denk hierbij aan

niet-invasieve bloeddrukmeting.

De meting mag niet zo belastend voor de

zijn, dat er een strijdigheid ontstaat

behandeling.

Het fysiologische proces dat door middel van bio

feedback wordt behandeld moet een zekere verbinding

met het centrale zenuwstelsel hebben.

Ais aan deze voorwaarden is voldaan kan aan een behandeling

met biofeedback worden begonnen.

1.4 Aanleiding voor dit projekt.

zijn door enkele onderzoekers case studies

het gebruik van biofeedback als be

voor nerveuze sinustachycardie (Engel en

Scott et al. 1973; Vaitl 1975; Janssen

In het verleden

uitgevoerd naar

handelingsmethode

Bleecker 1974;

1983).

Het artikel van K. Janssen (1983), behandelt de resultaten

die behaald zijn bij een 23 jarige man met nerveuze sinus

tachycardie. Deze man kon zich herinneren dat op 17 jarige

leeftijd de eerste symptomen van tachycardie optraden, dit

was gedurende het laatste jaar van de middelbare school.



- 16 -

Perioden met tachycardie traden meestal op tijdens voor

bereidingen op examens. Gedurende deze perioden bemerkte

hij een verhoging van zijn hartritme en zweette hij over het

gehele lichaam. Na de middelbare school kwamen nog steeds

perioden voor waarin tachycardie optrad. Hij werd daarvoor

verschillende keren medisch gekeurd, maar behalve dat de

hartslagfrequentie hoog was, verzekerde men hem dat het ECG

niet afwijkend was. Verder had hij geen somatische of

psychosociale afwijkingen.

Deze patiMnt werd in het onderzoek gedurende 4 weken met

hartritmefeedback behandeld. Per week vonden twee zittingen

plaats. Een feedbackzitting bestond uit 6 perioden van elk

4 minuten. Er werd een analoog visueel (lichtbalk) en

auditief (toonhoogte) feedbacksignaal aangeboden. Tussen

iedere periode van 4 minuten was er een pauze van ongeveer

1 minuut voor overleg met de therapeut.

In figuur 1.4 is de gemiddelde hartslagfrequentie weer

gegeven, welke telkens gedurende 3 minuten is geregistreerd.

120

110

100

::E
Il.
ill 90
~

~ eo

70

60

BASELINE
50

2 3

0---0 PRESESSION

• - - -. INSESSION

• • POSTSESSION

HR FEEDBACK

4 5

SUCCESSIVE WEEKS

FOLLOW UP
I

-L .........L.
6 10 50

Fig. 1.4 Resultaten van een case study met hartritmefeedback.
Hartslagfrequentie gedurende presession, insession
en postsession. Overgenomen uit: Janssen (1983)
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In deze figuur zlJn drie lijnen gegeven:

Presession, de gemiddelde hartslagfrequentie voor

de feedbackzitting, zonder dat een feedbacksignaal

werd aangeboden.

Insession, de gemiddelde hartslagfrequentie

halverwege de zitting, terwijl de pati~nt een

auditief feedbacksignaal werd aangeboden.

Postsession, de gemiddelde hartslagfrequentie

direct na de zitting, zonder dat een feedbacksig

naal werd aangeboden.

We zien een duidelijke daling van de hartslagfrequentie over

de opeenvolgende trainingssessies. De gemiddelde hartslag

frequentie gedurende de baseline zittingen, waarbij geen

feedbacksignaal werd aangeboden, was 103 slagen per minuut.

In de laatste zitting, week nr. 6, was de gemiddelde hart

slagfrequentie terug gebracht tot 66 slagen per minuut. Ook

gedurende de follow-up na 1 maand en na 12 maanden was de

hartslagfrequentie stabiel binnen een normaal bereik (res

pektievelijk 68 en 73 slagen per minuut). Ook buiten de

zittingen waren de klachten van de pati~nt afgenomen.

Ook valt op dat de hartslagfrequentie van de pati~nt

binnen een zitting daalt, aIle insession registraties (met

feedback) liggen lager dan de presession registraties

(zonder feedback). Omdat dit ook het geval is gedurende de

base-line zittingen, moeten we voorzichtig ZlJn met

conclusies. Hier kunnen namelijk ook methode-aspecifieke

faktoren een rol spelen, zoals gewenning, verwachtings

patroon ten aanzien van de behandeling etc.

Hoewel de bewijskracht van deze en soortgelijke studies,

waarbij slechts 1 persoon betrokken is, zeer beperkt is, is

het aannemelijk dat hartslagfeedback een potenti~le methode

is voor de behandeling van nerveuze sinustachycardie of in

het algemeen voor hartaritmi~n, zodat een onderzoek naar de

klinische toepassing zeker gerechtvaardigd is. Daar komt
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bij dat, zou het tot klinische toepassing komen, deze

methode diverse voordelen heeft:

De bij biofeedback gebruikte apparatuur is relatief

eenvoudig en gemakkelijk in gebruik.

Bij een ·succesvol verloop van een biofeedback

behandeling is het eventueel mogelijk dat

medicamenten, met hun bijwerkingen, geheel of ge

deeltelijk overbodig worden.

De kosten van dit soort behandeling kunnen laag

blijven, deels vanwege de hiervoor genoemde punten.

Anderzijds ook doordat degene die deze behandeling

uitvoert, onder verantwoordelijkheid van een

therapeut, geen hoog gekwalificeerde (en daarmee

dure) arbeidskracht behoeft te zijn.

1.5 Doel van het onderzoek.

Tot nu toe is het onderzoek naar biofeedback voor de

behandeling van nerveuze sinustachycardie beperkt gebleven

tot case studies zoals in de vorige paragraaf beschreven.

In het aritmie-projekt aan de KHT wordt nagegaan of het ver

antwoord is om hartslagfeedback in te voeren als klinische

behandelingsmethode voor sinustachycardie.

Ook wordt geprobeerd om inzicht te krijgen in de aard van

de methode-specifieke en de methode-aspecifieke faktoren die

een rol spelen in het leerproces dat aan deze behandeling

ten grondslag ligt. De kennis omtrent de aard van vooral de

methode-specifieke faktoren, zou kunnen leiden tot een opti

malisering van de behandeling. Daarom wordt in de

methodologie van het onderzoek onderscheid gemaakt tussen

effektvariabelen en interpreterende variabelen. De effekt

variabelen, zijn die variabelen welke direkt iets zeggen

over het effekt van de behandeling op de klacht (de
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subjektieve klacht en hartslagfrequentie). Ais aan het eind

van de behandeling en bij follow up op deze effektvariabelen

inderdaad een effekt geconstateerd wordt, kan met behulp van

de interpreterende variabelen getracht worden dit effekt te

verklaren. In het fysiologische vlak komen vooral EMG

parameters (m. frontalis en m. trapezius) en de ademhaling

daarvoor in aanmerking.

In het onderzoek wordt ook nagegaan in welke mate het bij

deze behandelingsvorm om duurzame effekten gaat.

1.6 Het belang van ademhalingsregistratie.

Wanneer een pati~nt in de eerste feedback zitting de

opdracht krijgt om met behulp van het feedbacksignaal zijn

hartslag te verlagen, dan zal hij dit doorgaans ervaren als

een moeilijke taak. Dit komt onder andere omdat hij

aanvankelijk denkt dat hij geen invloed kan uitoefenen op

zijn hartritme. Daarom krijgt hij een aantal ademhalings

instrukties, zoals dieper ademhalen, adem vast houden e.d.

Door middel van het feedbacksignaal, neemt hij variaties in

zijn hartritme waar, die met zijn ademhalingsmanoeuvres op

en neer gaan. Deze variatie van het hartritme onder invloed

van de ademhaling heet sinusaritmie (ook weI respiratoire

aritmie genoemd).

In figuur 1.5 zien we een registratie van de ademflow en

de hartslagfrequentie. Hierin zien we duidelijk de sinus

aritmie gefllustreerd.

Sinusaritmie is, naar men aanneemt, het resultaat van een

aantal circulaire reflexen.

Met het stijgen en dalen van de bloeddruk gedurende

iedere ademhalingscyclus, zullen de baroreceptoren

in de bloedbaan afwisselend gestimuleerd en ontlast

worden. Hierdoor ontstaat een reflexmatige ver-
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traging en versnelling van de hartslagfrequentie

(baroreceptorreflex).

Gedurende iedere ademhalingscyclus wordt de druk in

de borst groter (bij uitademing) en kleiner (bij

inademing). Bij het lager worden van de druk

zetten de aderen in de borst een beetje uit

waardoor de hoeveelheid bloed die naar het hart

stroomt wat minder wordt. Hierdoor ontstaat een

momentane verlaging van de cardiac output en

arteriMle druk. Bij het hoger worden van de druk

in de borst ontstaat het omgekeerde effekt. Dit

veroorzaakt een versterking en verzwakking van de

zogenaamde Bainbridge reflex die er voor zorgt dat

de hartslagfrequentie groter en kleiner wordt als

reaktie op de wisselende bloeddruk.

Als het ademhalingscentrum in de medulla

geMxciteerd wordt gedurende ieder ademhalings

cyclus, dan zal er een gedeeltelijke "overspraak"

zijn van het ademhalingscentrum naar het vaso

motorisch centrum. Dit zorgt voor een afwisselende



- 21 -

toe- en afname van het aantal impulsen die naar het

hart gaan via de sympaticus en de nervus vagus.

Als een pati~nt deze variaties in zijn hartritme waarneemt

en hij merkt dat hij daar enigszins invloed op uit kan

oefenen, dan heeft hij daarmee een eerste "gereedschap"

waarmee hij aan zijn taak kan beginnen. Of een pati~nt de

ademhaling blijft gebruiken als hulpmiddel is nog niet

duidelijk. WeI kunnen op verschillende plaatsen in de

literatuur suggesties gevonden worden hoe ademhaling als

port d'entre~ kan fungeren bij het aanleren van willekeurige

hartslagkontrole (Epstein en Webster 1975; Ingram en

Bourgeois 1978; Holmes et ale 1979, 1980; Grossman en

Defares 1981).

Uit de literatuur zijn een aantal relaties bekend tussen

het hartritme en de ademhaling van normale proefpersonen.

Zo gaat een daling in de hartslagfrequentie samen met het

langer worden van de pauzen tussen uitademing en inademing

(Mithoefer 1965; Laird en Fenz 1971; Furedy en Poulos

1975). Er is een inverse relatie gevonden tussen de adem

halingsfrequentie en de .variabiliteit van het hartritme

(Sroufe 1971; Sroufe en Morris 1973). Het ademvolume

tenslotte be!nvloedt zowel de hartslagfrequentie als de

hartslagvariabiliteit (Hirsch en Bishop 1981). De vraag is

nu of deze relaties ook gevonden worden bij deze pati~nten

en of daaruit een optimalisering van de behandeling is te

formuleren (bijvoorbeeld meer ademhalingsoefeningen).

Ademhalingsmanoeuvres zullen het beste tot uitdrukking

komen in ademfrequentie, fasering (dat wil zeggen: inspira

tietijd, expiratietijd en pauze tussen expiratie en inspira

tie) en volume. De laatste parameter kan gesplitst worden

in twee relatief onafhankelijke volume-komponenten, te weten

borstademhaling (ribbewegingen) en buikademhaling (beweging

van het diafragma).
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1.7 Methodologie.

In de uitvoering van het onderzoek vindt momenteel een

pilot study plaats. De uitkomsten van deze pilot study

zullen de methodologie van het onderzoek nog in grote mate

kunnen befnvloeden. Er van uitgaande dat de resultaten van

de pilot study zullen bevestigen dat hartritmefeedback een

bruikbare behandelingsvorm is voor nerveuze sinustachy

cardie, zijn over het hoofdonderzoek weI al een aantal voor

onderstellingen geformuleerd;

Zoals al eerder genoemd kan bij het interpreteren van een

behandelingseffekt onderscheid gemaakt worden tussen

methode-specifieke en methode-aspecifieke faktoren. Om te

onderzoeken hoe elk van beide een aandeel heeft bij de

behandeling met biofeedback, worden de pati~nten verdeeld in

drie groepen:

1. Een wachtlijst controle groep: na de baseline

zittingen krijgen deze pati~nten te horen dat de

behandeling wegens overbezetting enige tijd moet

worden uitgesteld. Na + 6 weken komen deze

pati~nten terug voor nogmaals 2 registratie

zittingen, die in tijd zullen samenvallen met de

laatste 2 behandelingszittingen van pati~nten in de

hartslagfeedbackgroep.

2. De tweede groep krijgt de normale behandeling met

hartslagfeedback zoals al beschreven is.

3. Een placebo-controle groep: pati~nten in deze

groep krijgen een non-contingent visueel en

auditief signaal aangeboden. Dit signaal is niet

afgeleid van hun hartslagfrequentie. Het wordt

kunstmatig samengesteld, maar weI zodanig dat zij

ervan overtuigd zijn, dat het is afgeleid van hun

hartslagfrequentie en dat deze over de sessies ook

daalt. In werkelijkheid gaat het echter om een
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placebo-signaal, dat op generlei wijze verband

houdt met de fysiologische har~slagfrequentie.

Vooral bij deze laatste groep is de nodige voorzichtigheid

geboden en zal er nog erg veel onderzoek gedaan moeten

worden naar de beperkingen van deze methode. Immers de

pati~nt mag geen vermoeden krijgen dat het aangeboden feed

backsignaal op geen enkele wijze verband houdt met de

werkelijke hartslagfrequentie. Zodra bij een pati~nt in de

placebo-groep twijfel ontstaat omtrent de echtheid van het

aangeboden signaal, wordt hij daarmee ongeschikt als

deelnemer aan het onderzoek. Dat stelt bijzondere eisen aan

het nog te ontwerpen placebo-signaal; de confrontatie met

het placebo-signaal beslaat immers een periode van 12 be

handelingszittingen.

In de case study van K. Janssen (1983), zien we dat het

lange termijn effekt (1 maand en 12 maanden na de laatste

behandeling) een blijvende verlaging van de hartslag

frequentie is. In het geplande onderzoek komt de pati~nt na

3 maanden terug voor een follow up zitting.

1.8 Pati~nt als proefpersoon.

Ret onderzoek vindt plaats met pati~nten die door een

cardioloog onderzocht zijn. Een organische oorzaak voor de

sinustachycardie is daarbij niet gevonden. Bij deze

pati~nten is het waarschijnlijk dat de sinustachycardie van

nerveuze aard is.

Dit feit en het gegeven dat het uiteindelijk gaat om

behandeling van deze pati~nten (binnen het kader van het

onderzoek) en niet om louter onderzoek bij proefpersonen,

stelt hoge eisen aan de ergonomie van de te gebruiken

apparatuur. De proefleiderjtherapeut zal immers - terecht 

hoge prioriteit willen geven aan de begeleiding van de
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pati~nt, hetgeen betekent dat tijdens de zitting het

verrichten van technische handelingen tot een minimum

beperkt zal moeten blijven. Dit impliceert mede dat de door

de onderzoeker gehanteerde technische hulpmiddelen van hoge

kwaliteit en betrouwbaarheid moeten zijn. Bijvoorbeeld het

uitvallen van een toegepast apparaat kan onvoorspelbare

reakties geven in het feedbacksignaal, hetgeen de pati~nt

interpreteert als een maat voor zijn hartslagfrequentie.

Hiermee zal bij de ontwikkeling van hardware en software

voor het projekt altijd terdege rekening gehouden moeten

worden. Ook aan de methodologie van het onderzoek zal dit

hoge eisen stellen.
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HOOFDSTUK 2

DE AFSTUDEEROPDRACHT

2.1 Inleiding.

In het vorige hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op het

be lang van de ademhalingsregistratie. We moeten daarbij

bedenken dat het in wezen gaat om een onderzoek naar de

behandeling van nerveuze pati~nten. Dat betekent dat de

proefleider/therapeut minimaal be last moet worden met hard

warematige (instellingen, calibraties e.d.) en software

matige (intoetsen van terugkerende gegevens e.d.) ver

richtingen. Er kunnen dan bij voorbaat al een paar eisen

opgesteld worden, waar deze ademhalingsregistratie aan moet

voldoen:

De registratie moet op zo'n manier gebeuren dat de

pati~nt niet omgeven wordt door, voor hem, indruk

wekkende (afschrikwekkende) apparaten. Het is de

bedoeling dat hij ontspannen aan zijn taak kan
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werken.

De registratie moet zo plaats vinden dat er geen

befnvloeding van de biofeedbacktaak plaats vindt.

Dus geen mondstukken, neusklemmen etc.

De bij de meetmethode te gebruiken opnemers moeten

gemakkelijk aan te brengen zijn, waarbij een

bepaalde mate van bewegingsvrijheid voor de

(nerveuze) pati~nt gewenst blijft.

Eventuele ijkprocedures mogen voor de pati~nt niet

belastend zijn (nerveus) en voor de proefleider

niet te ingewikkeld (kans op fouten) of langdurig

(vervelend voor de patient) zijn.

Naast deze eisen is het vanzelfsprekend dat het gere

gistreerde signaal van voldoende kwaliteit moet zijn, zo dat

een betrouwbare analyse mogelijk is.

Er was al enige ervaring opgedaan met een .zogenaamde kwik

draadplethysmograaf die om de borstkas werd aangelegd.

Hierdoor werd een richting aangegeven voor de opname van de

ademhaling.

2.2 Omschrijving.

Na de eisen die in de vorige paragraaf zijn weergegeven,

is de afstudeeropdracht als voIgt geformuleerd:

Er moet een techniek worden ontwikkeld voor het

registreren van de ademhaling met gebruikmaking van een

kwikdraadplethysmograaf.
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Vervolgens dient software ontwikkeld te worden waarmee in

het geregistreerde ademhalingssignaal de drie reeds eerder

genoemde parameters aangegeven kunnen worden; te weten:

cyclus-duur

amplitude

fasering (duur van inademing, uitademing en

rustpauze na uitademing)

Om per cyclus de waarden van deze parameters te kunnen

bepalen, moeten in de ademhalingscyclus bepaalde trigger

punten worden gedefini~erd waarop interval- en amplitude

schatting kan plaats vinden (bijvoorbeeld zoals aangegeven

in het artikel van Cohen et al. 1975).

De datavergaring dient on-line plaats te vinden met

gebruik making van een LSI-11/02 microcomputerconfiguratie

(LSI). De (eind-)verwerking moet geschieden op een

VAX-11/780 computer (VAX).

De LSI wordt eveneens gebruikt ten behoeve van de on-line

vergaring van het te registreren elektrocardiogram. De

registratie van beide grootheden dient gelijktijdig te

kunnen worden uitgevoerd. Naast de eigenlijke datavergaring

dient de LSI ook te worden gebruikt voor de preprocessing

van de vergaarde gegevens. Onderzocht moet worden welke

processen, uit oogpunt van effici~nt gebruik van de

computers en de ter beschikking staande tijd en gelet op het

overbrengen van data van LSI naar VAX, op de LSI kunnen

worden uitgevoerd en welke op de VAX moeten geschieden.

Het ontwikkelen van de software en het implementeren van

de LSI moet aansluiten op het hartritmefeedback onderzoek.

Daarenboven moeten de mogelijkheden voor simultaanvergaring

en preprocessing optimaal benut worden.
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HOOFDSTUK 3

REGISTRATIE VAN DE ADEMHALING

3.1 Inleiding.

De in de fysiologie gebruikelijke ademhalingsregistratie

apparatuur is in het algemeen erg omvangrijk en wat

belangrijk is, zij is altijd belastend voor de proefpersoon

of pati~nt. Het meest gebruikte apparaat is de spirometer

en een ander regelmatig toegepast apparaat is de body

plethysmograaf, zie figuur 3.1.

Bij dit soort apparaten worden de in- en uitgeademde volumes

exact gemeten. De meetmethoden die bij bovengenoemde

apparaten gebruikt worden zijn echter totaal niet geschikt

voor dit type onderzoek, waar immers de (nerveuze) pati~nt

zijn volledige aandacht moet kunnen richten op de feedback

taak. Naast deze typen zijn er ook een aantal kleinere

apparaten, zoals de hittedraadspirometer, de pneumotacho

graaf, etc. Maar deze apparaten hebben allen de beperking
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Fig. 3.1 Principe van spirometer (links) en bodyplethysmograaf (rechts).

dat de pati~nt moet ademen door een buis, hetgeen een te

grote belasting is.

Er zijn in het verleden weI enkele methoden ontwikkeld,

die op een niet belastende manier de ademhalingsfrequentie

en de fasering kunnen bepalen. Deze werken meestal door de

omtrekveranderingen van de borst te meten, of door met

behulp van een thermistor de temperatuur van de via de neus

en/of mond in- en uitgeademde Iucht te bepalen. Hiermee is

slechts de frequentie en mogelijkerwijs de fasering te

bepalen.
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3.2 Volumebepaling uit omtrekveranderingen.

3.2.1 Model voor volumebepaling.

De luchtstroom in en uit de longen wordt veroorzaakt door

het ritmisch verkleinen en vergroten van de borstholte

inhoud. Onder normale omstandigheden, wordt dit door twee

faktoren veroorzaakt:

Door het draaien van de ribben rond hun aanhechting

aan de rugwervel; die veroorzaakt wordt door

spieren tussen de ribben. Hierdoor wordt het

gemiddelde oppervlak van de doorsnede van de

borstholte groter en kleiner.

Beweging van het diafragma, welke door contractie

minder convex wordt en waarmee dan de gemiddelde

hoogte van de borstholte groter wordt.

Voor de modelvorming kan de borstholte voorgesteld worden

als een ruimte, begrensd door de volgende vlakken:

Het diafragma aan de onderzijde.

Een vlak loodrecht op de wervelkolom, ter hoogte

van de bovenste ribben.

De huid om de borst.

Laat nu S(t) het oppervlak zijn van een vlak, op een

afstand y van het bovenste vlak, en Yo de waarde voor y op

de laagste doorsnede van de borst, dat wil zeggen op de

laagste aanhechting van het diafragma. Dan geldt voor het

volume van de borstholte:

Yo
V=[ Sdy ( 1)

Onder het niveau van de top van het diafragma, heeft de

doorsnede van de borst een onregelmatige vorm. Het

oppervlak van deze doorsnede gaat naar nul, naarmate de
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aanhechting van het diafragma genaderd wordt. Voor elke

stand van het gebogen diafragma is er een plat vlak

loodrecht op de wervelkolom aan te geven, welke een gelijk

volume boven zich heeft als het werkelijke volume boven het

diafragma. Stel dat de positie van dat vlak overeenkomt met

y=H(t); dan geldt voor de inhoud van de borstholte:

rH -v=6 Sdy = as (2)

Hierin is s de gemiddelde waarde van de doorsnede van de

borstholte (in deze context wordt met doorsnede bedoeld het

oppervlak van een doorsnijding).

Neem aan dat het oppervlak van een willekeurige doorsnede

van de borstholte evenredig is met de gemiddelde doorsnede

(aanname 1). Dit oppervlak is erg moeilijk meetbaar, maar

de omtrek van dat oppervlak niet. De omtrekveranderingen

kunnen het beste gemeten worden juist boven de onderkant van

het borstbeen, zodat de invloed van omtrekveranderingen ten

gevolge van de grote borstspieren en de schouderbladen

minimaal is.

Neem aan dat de oppervlakte van de doorsnede evenredig is

met het kwadraat van de omtrek (aanname 2). Dit wil zeggen

dat de doorsnede bij bewegingen gelijk van vorm blijft. Dus

de gemiddelde doorsnede is evenredig met de gemeten omtrek

in het kwadraat.

Als C de gemeten omtrek van de borst is, dan geldt:

V=k HC
2

c
(3)
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De buik is een volume begrensd door een equivalent vlak

door het diafragma, de bodem van het bekken en de huid om de

buikholte. Toepassen van aannamen 1 en 2 op het volume van

de buik levert dan:

V =k hA2
a a

(4)

Hierin is A de omtrek van de buik, gemeten tussen de

onderste ribben en het bekken, h is de hoogte tussen de

bekkenbodem en het equivalente vlak van het diafragma en k
a

is de evenredigheidsfaktor.

De werkelijke afstand tussen de bovenste ribben en de

bekkenbodem is een constante L. Aangenomen wordt dat het

equivalente vlak door het diafragma voor de bepaling van het

volume van de borst, zonder grote fout, gelijk gekozen mag

worden aan het equivalente vlak door het diafragma voor de

bepaling van het buikvolume (aanname 3).

Zodat geldt:

L=h+H (5)

Vergelijkingen 3, 4 en 5 beschrijven een model van de

borst- en buikholte dat er uit ziet als twee op elkaar

geplaatste cilinders, waarvan de hoogten mogen veranderen,

maar de som der hoogten blijft constant.

Ten slotte wordt aangenomen dat het volume van de borst

aIleen verandert ten gevolge van in- en uitstromende lucht

en dat de inhoud van de buik constant is (aanname 4).
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Om enige afwijking toe te staan in het simpele cilindermo

del, kunnen de volumes van de borst en buik algemeen als

voIgt geschreven worden:

Waarbij uiteraard geldt:

13+21:4=3= o+2y

( 6)

(7)

(8)

Door formule (6) partieel naar C en H te differenti~ren

wordt de volgende differentiaalvergelijking verkregen:

13 21:4 (de dH) (de dH)dV=k H e 21:4- + 13 - = V 21:4- + 13 -
c e H e H

Een soortgelijke handeling voor uitdrukking (7) geeft:

dV =V [2y dA +0 dh ~
a a A h)

(9)

(10)

Het volume van de buik verandert niet met de ademhaling

(aanname 4) zodat:

dV =0
a

Dit samen met vergelijking (5) geeft:

y 2h
-dh=dH= - - dA

c5 A
(11 )
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Vergelijking (11) in (9) ingevuld:

(
de f3y 2h dA} 20.v ( f3y h e JdV=v 20.- + - - - = -- de + - - - dA
e 0 H A e 0.0 H A

(12)

Vergelijking (12) is een differentiaalvergelijking waarin

de veranderingen in het borstvolume uitgedrukt worden in

veranderingen in de omtrek van borst en buik ter hoogte van

de aangegeven plaatsen. Deze vergelijking bevat een aantal

meetbare grootheden en een aantal niet meetbare grootheden.

Daar de veranderingen erg klein zijn ten opzichte van de

beginwaarden (meestal Minder dan 5 %) kan vergelijking (12)

als differentievergelijking geschreven worden.

Ofwel:

20.v
f:.V= __0

e
o

h e 1f3y 0 0
+---f:.A

0.0 H A
o 0 '

(13)

f:.v=p(f:.e+nf:.A) (14)

Als nu de constanten P en n bekend zijn, is deze vergelij

king te gebruiken voor het bepalen van het in- en uitge

ademde volume, uit de te meten omtrekken van borst en buik.

Deze methode gaat uit van een groot aantal aannamen,

waardoor er geen exacte meting mogelijk is. Dit is echter

geen bezwaar voor de toepassing binnen het feedbackproject.

Een voordeel van deze methode boven de conventionele methode

is dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen borst- en

buikademhaling.

Voor het bepalen van de constanten P en n is een ijkproce

dure nodig. Door Shapiro en Cohen (1965) wordt een methode

gegeven. In het kader van dit onderzoek is een tweede

methode ontwikkeld.
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3.2.2 De ijkprocedures.

In vergelijking (14) zijn twee variabelen meetbaar en twee

constanten moeten nog bepaald worden. Daartoe wordt door

Shapiro en Cohen (1965) een methode gegeven, die niet altijd

even gemakkelijk toepasbaar is. Daarom is een tweede

methode ontwikkeld. Beide methoden worden hierna

beschreven.

3.2.2.1 Methode vol gens Shapiro en Cohen.

De variabelen P en n uit vergelijklng 14 zijn in twee

stappen te bepalen:

1. Veronderstel de condltie waarbij neus en mond

gesloten zijn, terwijl er toch bewegingen met buik

en borst gemaakt worden, dan geldt dat de volume

veranderingen gelijk aan nul zijn.

Hieruit is de constante n te bepalen:

t::.c
n= - t::.A (15)

Het op deze manier bepalen van n betekent weI dat

de manoeuvres zo uitgevoerd moeten worden dat de

lucht in de longen niet gecomprimeerd wordt.

2. Ais n op deze wijze is bepaald, dan kan P bepaald

worden door de proefpersoon/pati~nt een bekend

volume in en/of uit te laten ademen.
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Hiermee wordt P:

f).V
p=--

f).C+nf).A
( 16)

pati~nt de

het bepalen

een tweede

Bij deze stap moet er op gelet worden dat het

ijkvolume niet zo volgeblazen of leeggezogen wordt,

dat er een over- of onderdruk ontstaat.

De nu gevonden constanten P en n kunnen verder gebruikt

worden voor bepaling van onbekende ademvolumes uit de omtrek

van borst en buik.

Het is erg moeilijk om een proefpersoon of

eerste handeling, die verricht moet worden voor

van de constante n, te instrueren. Daarorn is

methode ontwikkeld.

3.2.2.2 Kleinste kwadraten methode.

Vergelijking (14) kan beschouwd worden als een vergelij

king met twee onbekenden, als we de borst- en buikomvang

veranderingen en de volumeveranderingen kennen. Dan blijven

de constanten P en n over als onbekenden. De borst- en

buikomvangveranderingen zijn meetbaar en de grootte van de

volumeveranderingen kunnen opgelegd worden door een bekend

volume te laten volblazen en/of leegzuigen. Dit is gelijk

aan stap twee van de methode volgens Shapiro en Cohen. Door

deze handeling m keer uit te voeren, ontstaan m vergelij

kingen met 2 onbekenden. Daarbij moet de proefper

soon/pati~nt gevraagd worden om de ademhalingsbewegingen die

daarbij gemaakt worden te vari~ren, bijvoorbeeld: normale

ademhaling, nadruk op bUikademhaling en nadruk op borstadem

haling. Ais dit "niet gebeurt bestaat het risiko dat de

m vergelijkingen afhankelijk zijn.
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Deze m vergelijkingen met 2 onbekenden kunnen opgelost

worden met behulp van de methode der kleinste kwadraten.

3.3 Gebruik van kwikdraadplethysmograaf.

Voor het meten van de omtrekveranderingen van de borst en

de buik kan gebruik gemaakt worden van de kwikdraadplethys

mograaf. Dit is een rubber slangetje, dat gevuld is met

kwik en is voorzien van elektrische aansluitmogelijkheden.

Lengteveranderingen van dit slangetje resulteren in weer

standsveranderingen van de kwikkolom.

Een kolom elektrisch geleidende vloeistof (kwik)

lengte 1 en een doorsnede-oppervlak a, heeft een

die gelijk is aan:

1
r=k

a

Daar kwik niet samendrukbaar is, blijft de inhoud van de

kwikkolom in de rubberslang constant.

Voor deze inhoud v geldt:

v=l.a

Dit betekent voor de weerstand van deze kolom:

k 2
r=-l

v

Als een constante stroom door deze kwikdraad gestuurd

wordt, zal de spanning over de kwikdraad evenredig zijn met

het kwadraat van de lengte.
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Voor de veranderingen echter, waar de interesse naar uit

gaat, geldt het volgende:

de= 2kl dl
v

Daar de lengteveranderingen in de kwikdraad klein zijn ten

opzichte van de tot ale lengte, mag gesteld worden:

t-e= 2kl t-l
v

Dus de weerstandsveranderingen van de kwikkolom zijn

evenredig met de lengteveranderingen van de kwikdraad. Op

grond daarvan kan deze methode gebruikt worden voor het

meten van omtrekveranderingen.

3.4 Kwikdraadvoorversterker.

Voor het meten van de omtrekveranderingen van de borst en

de buik met behulp van een kwikdraad, is een voorversterker

ontwikkeld. De instelhandelingen z1Jn tot een minimum

beperkt en foutieve handelingen kunnen daarbij niet

voorkomen. In bijlage A wordt deze voorversterker uitvoerig

beschreven.

De voorversterker wordt zo dicht mogelijk bij de

geplaatst om zoveel mogelijk gevrijwaard te

storing.
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3.5 Beschrijving meetopstelling.

De voorversterker wordt aangesloten op een zogenaamde

transduceramplifier, een versterker die uitgevoerd is

vol gens normen die binnen de subfaculteit der Psychologische

Wetenschappen van de KHT gelden. De uitgang van deze trans

duceramplifier wordt, eventueel via een laagdoorlaatfilter

(Bessel-karakteristiek), aangesloten op de analoge ingang

van de LSI.

~...._. TDA

... _ .. -.....· .· .
, lDF 1 AD

· .· ... ..1

lSI

Fig. 3.2 Meetopstelling voor de registratie van het plethysmogram.

In figuur 3.2 is weergegeven hoe de hardware-keten er dan

in het totaal uitziet.

3.6 Kwaliteit van het ademhalingssignaal.

De kwaliteit van het signaal is het belangrijkste punt

voor de gehele keten van registratie en analyse. Immers een

signaal met slechte kwaliteit leent zich niet voor een be

trouwbare analyse. In figuur 3.3 is weergegeven hoe het ge

registreerde ademhalingssignaal er uit ziet.

Het vermogensspectrum van deze registratie is in figuur 3.4

weergegeven.

Duidelijk is te zien dat het vermogen van het signaal ver

voor de 5 Hz is gedaald tot onder de -50 dB. In het
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Fig. 3.4 Vermogellsspektrum van het plethysmografisch ademhalingssignaal.

slechtste geval werden frequentiecomponenten gemeten die in

vermogen lager dan -50 dB waren, van 3,75 Hz. Daar moet weI

bij aangetekend worden dat dit geldt voor de proefpersonen

onder redelijk normale omstandigheden. Nagegaan moet nog

worden of er omstandigheden kunnen voorkomen waarbij het
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frequentiespektrum van het ademhaiingssignaal ooit boven de

5 Hz· uit kan komen. Ais dat niet zo is, kan gewerkt worden

zonder een laagdoorlaatfilter en een bemonsteringsfrequentie

voor de analoge ingang van 10 Hz.

Een opname die verscheidene keren is gemaakt, is te zien

in figuur 3.5.

oInt erval: vanaf 20. 00 sec. tot en met 30. 00 sec.
CD

ci

CD
en
o

N

~ ci
u
:: ~2 00...
u ci

I

CD
en
ci
I

0
CD

ci
I

2. SO 2.80
(-10-- 01J

t'Jd

2.90 3.00

3.00

Fig. 3.5 lIet plethysmografisch ademhalingssignaal, samen met het ECG.

Het Iijkt er hier Op dat het signaal erg slecht van

kwaliteit is. De onregeimatigheden in het signaal worden

echter veroorzaakt door de mechanische aktiviteit van de

hartsiagen. De omtrekveranderingen in de borst worden zo

gevoelig gemeten, dat ook de hartsiagen geregistreerd

worden. We zien dit duideIijk in figuur 3.5, waar zowel de

ademhaling ais het ECG is weergegeven.

In figuur 3.6 is het spektrum van dit ademhaiingssignaal

afgebeeid. Rond de 1,2 Hz is een duideIijk waarneembare

verhoging van het vermogen zichtbaar. De hartsiagfrequentie

van de proefpersoon was 72 siagen per minuut, ofwe I 1,2 Hz.

In dit frequentiespektrum Iijkt het er op dat het frequen

tiegebied rond deze 1,2 Hz gescheiden is van het frequentie-
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Fig. 3.6 Vermogensspektrum van het plethysmografisch ademhalingssignaal
waarbij hartslagaktiviteiten op het signaal gesuperponeerd zijn.

gebied van de ademhaling. Hieruit zou kunnen volgen dat met

een scherp digitaal filter de invloed van de hartslag is te

minimaliseren. De scheiding tussen ademhalingssignaal en

hartslagsignaal is echter niet altijd even scherp aan te

geven. Daarom moet nog onderzocht worden wat de invloed van

het filter op het ademhalingssignaal zal zijn. Als er door

het filter relevante informatie uit het ademhalingssignaal

verloren gaat, kan dit niet toegepast worden. Een nadeel

van het filter is dat er per registratie een ander digitaal

filter nodig zal zijn. Verder moet er bij de registratie al

rekening gehouden worden met het inschakelverschijnsel van

het digitaal filter. Met het inschakelverschijnsel gaat

immers een deel van de data verloren. Dit deel kan relatief

groot zijn, doordat de bemonsteringsfrequentie laag is

(10 Hz) en door een scherp filter te maken strekt dat filter

zich uit over veel bemonsteringspunten.

Een alternatief kan zijn, het achteraf verwijderen van de

hartslagartefacten uit het ademhalingssignaal. Dit wordt in

figuur 3.7 gefllustreerd. Door een schattingsprocedure uit

te voeren voor de overdrachtsfunkties F3 en F4, kan het

ademhalingssignaal gecorrigeerd worden. Deze methode wordt
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ECG
F4

F1

F2

F3

gecorrigeerd
plethysmogram

----.----- ---------------il'--_F3_"F_4_-----

Fig. 3.7 Een methode voor het verwijderen van hartslagartefakten uit
het plethysmografisch ademhalingssignaal. Als de overdrachts
funkties F3 en F4 geschat kunnen worden, is het ademhalings
signaal te corrigeren met behulp van het ECG-signaal.

op dit moment onderzocht bij het verwijderen van oogbe

wegingsartefacten uit een EEG. Dit gebeurt onder andere op

de KHT door ire M.M.C. v.d. Berg-Lenssen.
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HOOFDSTUK 4

GEBRUIK VAN LSI IN HET HARTRITMEFEEDBACK PROJEKT------

4.1 Inleiding.

Tot nu toe is bij het vooronderzoek ten behoeve van het

hartritmefeedback-projekt gebruik gemaakt van een feedback

apparaat zoals dat ontwikkeld is bij de instrumentele dienst

van de subfaculteit Psychologische Wetenschappen van de KHT.

Hiermee kunnen twee EMG signalen en de hartslagfrequentie

worden geregistreerd. Het hartritme wordt bepaald door

middel van een fotoplethysmograaf die aan het oor is

bevestigd; met dit instrument wordt de verandering in de

doorbloeding van het oor gemeten, waaruit de hartslagfre

quentie wordt afgeleid. De gemeten EMG's worden gernte

greerd over 1, 3 of 10 seconden (instelbaar). Deze 3

signalen zijn afleesbaar op een display en staan tevens ter

beschikking als analoog signaal, zodat zij op een instrumen

tatierecorder kunnen worden opgenomen. Van een van deze
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drie signalen kan naar keuze een visueel en/of auditief

feedbacksignaal gemaakt worden. Het terug te koppelen

visuele signaal wordt gepresenteerd op een lichtbalk die

bestaat uit 30 LEOs. Het aantal oplichtende LEOs komt

overeen met het amplitude van een EMG- of hartritmesignaal.

Er Z1Jn voor de lichtbalk 5 bereiken mogelijk, die elkaar

gedeeltelijk overlappen. Het auditieve signaal bestaat uit

een toon, waarvan de frequentie evenredig is met de hart

slagfrequentie.

Registraties die zijn opgenomen op een instrumentatiere

corder kunnen in een later stadium off-line worden gedigita

liseerd op een LSI of een PDP 11/10 computersysteem. De

verdere verwerking vindt plaats op de VAX.

Door deze wijze van instrumenteren, worden sterke

beperkingen opgelegd aan het ontwerpen, uitvoeren en plannen

van een biofeedback-onderzoek. Door gebruik te gaan maken

van een on-line datavergaring met een LSI computersysteem

kan er effektiever gewerkt worden:

De omslachtige procedure van opnemen, digitaliseren

van de opgenomen signalen, en verwerken van de

data, kan nu ingekort worden omdat de data

onmiddellijk in digitale vorm wordt opgeslagen.

Het wordt nu mogelijk om een meting waaraan een

calibratieprocedure vooraf moet gaan op te nemen en

te automatiseren.

Het genereren van het feedbacksignaal met behulp

van een LSI geeft een groot aantal mogelijkheden.

Op deze manier wordt het mogelijk een placebosig

naal, zoals beschreven in hoofdstuk 1, te

genereren. Tevens kan er onderzoek verricht worden

naar de ergonomie van het feedbacksignaal.

Een aantal controletaken die nodig zijn na het

aanbrengen van elektroden en dergelijke kunnen

gebeuren door de LSI, waardoor de kans op fouten
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geminimaliseerd wordt. Onder andere het testen van

signalen op overflow en underflow kan gebeuren door

de LSI.

4.2 Gebruik computersystemen.

In figuur 4.1 is de configuratie van de in het feedback

projekt gebruikte computersystemen weergegeven.

FEEDBACKSIG

LSI 11/02 RT11 VAX 11-780 VMS
) FORTRAN IV FORTRAN 77

HOGRAM DATAVERGARING
ANALYSE

PREPROCESSING

FEEDBACKGENERATIE
VER 3 SEC. )
ZIUS

NAAL

I
LEInER J TERMINAL I1

ADEMHALING

ECG (AFL. 2

FOTOPLETHYS
VAN HET OOR

EMG (GEM. 0
l.fUSC. TRAPI':

Fig. 4.1 Computergebruik binnen het feedbackprojekt.

De LSI wordt gebruikt voor de on-line datavergaring van

verschillende fysiologische signalen, preprocessing van de

data, generatie van het feedbacksignaal, communicatie met de

proefleider/therapeut en overdracht van data naar de VAX.

Er wordt op de LSI gewerkt met het operating systeem RT-ll

en de programmatuur zal geschreven worden in FORTRAN IV.

De geregistreerde data zullen worden opgeslagen op floppy

disk, die als transportmedium naar de VAX gebruikt wordt.

Deze transportmethode wordt in de loop der tijd veranderd in



- 47 -

een directe lijn tussen de LSI en de VAX, waardoor het data

transport eenvoudiger wordt. Dit betekent echter niet dat

de dataopslag op floppy disk kan komen te vervallen;

daarmee zou de behandeling te afhankelijk worden van de

toestand van de VAX.

De analyse van de signalen zal worden uitgevoerd op de

VAX. De VAX werkt met het operating systeem VMS (Vax

Monitor System) en de gebruikte taal is FORTRAN 77. De VAX

bezit een aantal faciliteiten die erg nuttig zijn voor data

verwerking, zoals: grote dataopslagcapaciteit door middel

van een tape unit (opslag op lange termijn) en een

winchester disk (opslag op kortere termijn), visualiserings

mogelijkheden door een plotter (4 kleuren) en grafische

terminal (VT105).

4.3 De signalen.

AIle processen in figuur 4.1 aangegeven, zijn meetbaar.

Doordat de versterking van de signalen instelbaar is, zijn

de amplitudes aan te passen aan de gevoeligheid van de

analoge ingangen. Daarnaast verschillen deze signalen sterk

in bandbreedte.

Het signaal met de grootste bandbreedte is het ECG-signaal

(afleiding II van Einthoven), waarbij de hoogste frequentie

component ongeveer 80 Hz bedraagt.

Het signaal, afkomstig van de fotoplethysmograaf, wordt

gebruikt voor de bepaling van de hartslagfrequentie.

Hiertoe moeten de toppen in dit signaal gedetekteerd worden

en de tijd tussen de toppen berekend. De bemonsteringsfre

quentie van dit signaal bepaalt de nauwkeurigheid waarmee

deze tijdsintervallen berekend kunnen worden.
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De ademhaling is een laagfrequent proces, waarbij de

grondfrequentie ongeveer 0,25 Hz is bij een normale rustige

ademhaling, 15 ademcycli per minuut. Bij de analyse van het

signaal is het nodig de extrema in dit signaal te bepalen.

Het laatste en meest laagfrequente signaal is het EMG

signaal. Het EMG zelf is uiteraard geen laagfrequent

signaal, maar er wordt gewerkt met het gefntegreerde EMG.

Deze integratie vindt plaats over een tijdsinterval van

3 seconden en wordt uitgevoerd met behulp van een hardware

integrator. Er moet hiervoor niet aIleen bemonsterd worden,

maar er behoort ook een synchronisatie plaats te vinden

tussen de integrator en de computer. Daarom behoort een

cyclus uitgevoerd te worden die bestaat uit: resetpuls

geven, 3 seconden wachten, signaal bemonsteren etc.

4.4 Eisen.

De eisen die gesteld worden aan het computersysteem en de

bijbehorende software vinden hun oorsprong in twee zaken.

Enerzijds zijn dat de eisen die naar voren komen vanuit de

technische voorwaarden, voor het op de juiste manier

bemonsteren van de verschillende signalen. Anderzijds

worden er eisen gesteld door de gebruiker van het systeem.

De interaktie tussen de computer en de

proefleider/therapeut gaat via de terminal. Er

moet voor gezorgd worden dat de instrukties die

gevraagd worden duidelijk en eenduidig zijn.

Eventuele foutmeldingen behoren, indien mogelijk,

vergezeld te gaan van instrukties voor het oplossen

van de foutconditie. Verder mag het programma

nooit door een fout onderbroken worden, waarbij dan

ook nog een onduidelijke foutmelding ontstaat.

Immers bij het be~indigen van het programma zal het
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feedbacksignaal gestopt worden, waardoor de pati~nt

in onzekerheid gebracht wordt en de

proefleider/therapeut, door de onduidelijke fout

melding, daar minder adequaat op zal reageren dan

op dat moment voor de pati~nt nodig is. Door dit

soort situaties zal het vertrouwen van de pati~nt

in de behandeling en therapeut geschaad worden,

hetgeen te allen tijde voorkomen moet worden.

Daarom behoort er veel aandacht besteed worden aan

de foutendetektie' en de daarbij behorende

handelingen.

Het ECG-signaal is reproduceerbaar te bemonsteren

met een bemonsteringsfrequentie groter dan 160 Hz.

Om de mogelijkheid tot patroonherkenningsprocedures

voor QRS-complexen open te houden, wordt een hogere

bemonsteringsfrequentie gebruikt. In dit geval is

gekozen voor 250 Hz.

Door de bemonsteringsfrequentie voor het fotople

thysmogram gelijk te kiezen aan die voor het ECG

signaal (250 Hz), wordt de nauwkeurigheid van de

topbepaling + 4 mS. Daarmee is de nauwkeurigheid

in de bepaling van de interval len beperkt tot

~ 8 mS, hetgeen voldoende nauwkeurig is voor het

samenstellen van het feedbacksignaal.

Om de extrema in het ademhalingssignaal voldoende

nauwkeurig te kunnen bepalen, is de bemonsterings

frequentie voor dit signaal vastgelegd op 10 Hz.

Dat betekent dat frequentiecomponenten tot 5 Hz

kunnen worden aangeboden, hetgeen voor de adem

halingsregistratie ruim voldoende is.

Voor het gefntegreerde EMG-signaal is een bemon

steringsfrequentie van 1/3 Hz voldoende.
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De bemonsteringsfrequenties zoals die hier

aangegeven, moeten eenvoudig te veranderen

zodat de programmatuur flexibel blijft.

4.5 Hardware.

zijn

zijn,

De computerconfiguratie van de LSI is samengesteld uit de

volgende onderdelen:

1 x LSI 11/02

1 x KEF ll-A

1 x MSV ll-DD

1 x DSD 480

2 x DLV-ll

1 x DT2769

2 x DRV-ll

2 x DT2764

2 x DT2766

processor

extended floating point arithmetic unit

64 Kbyte memory

dubbele floppydrive unit, met interface

seri~le interface

programmable real time clock

16 bits parallel input/output

16 kanaals 12 bit analoog/digitaal converter

4 kanaals 12 bit digitaal/analoog converter

4.6 Software voor bemonsteren van de signalen.

De analoge ingangen van de LSI zijn, met de aanwezige

software, aIleen simultaan te bemonsteren. Dit betekent dat

op een klokpuls aIle aangegeven kanalen gelijktijdig

bemonsterd worden. Hierdoor wordt de klokfrequentie bepaald

door het signaal dat de hoogste bemonsteringsfrequentie

behoeft, in dit geval het ECG-signaal (bemonsteringsfrequen

tie 250 Hz). Zouden nu aIle bemonsteringspunten opgeslagen

worden, dan wordt de hoeveelheid te verwerken data erg

groot, te groot voor de opslagcapaciteit van een floppy disk

en voor de verwerkingssnelheid. Daarom moet de dataset
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worden gereduceerd door de signalen met verschillende fre

quenties te bemonsteren. Deze reduktie van de bemon

steringsfrequentie zal softwarematig plaats moeten vinden,

zonder dat dit veel rekentijd kost.

Het signaal met-de op een na hoogste bemonsteringsfrequen

tie is de ademhaling, namelijk 10 Hz. De reduktie kan op

twee manieren plaats vinden:

1. Na iedere 24 bemonsteringen wordt de daarop

volgende waarde (het 25ste punt) meegenomen als be

monstering van het' ademhalingssignaal. Hierdoor

worden 24 punten niet gebruikt en is de reduktie

uitgevoerd, zodat de ademhaling effektief met 10 Hz

wordt bemonsterd.

In het algemeen geldt als we de bemonsteringsfre

quentie met een faktor R (R is een geheel, positief

getal) willen reduceren, het volgende.

Stel we hebben het bemonsterde signaal:

x(0),x(1),x(2),x(3), ...

Dan geldt voor het signaal na verlaging van de be

monsteringsfrequentie met een faktor R:

y(k)=x(k.R) k=0,1,2, ...

Waarmee de bemonsteringsfrequentie voor signaal y,

de oorspronkelijke bemonsteringsfrequentie gedeeld

door R is.

2. Het is ook mogelijk om een bemonsteringspunt samen

te stellen uit 25 punten die toch beschikbaar zijn.

Hiertoe wordt middeling over deze punten

uitgevoerd. Hiermee ontstaat een filterende

werking (smoothing) die niet veel verwerkingstijd

kost.
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Deze handeling is te splitsen in twee delen,

namelijk een filteroperatie en een reduktie.

Stel dat voor het filter geldt dat het signaal met

de oorspronkelijke bemonsteringsfrequentie wordt

beschreven als:

x(O) ,x(l) ,x(3) ,x(4),

Dan geldt na middeling over R punten:

R-l
y(k) = ! L x(k+i)

R. 0].=

Dit is een digitaal filter met de volgende over

drachtsfunktie:

H(f) = e

21tf
j-- (R-l)/2

f s

Dit filter heeft een lineaire fasekarakteristiek,

zodat het signaal aIleen in de tijd verschoven

wordt, en er geen fasevervorming van het signaal

plaats vindt. y(k) vertegenwoordigt een

bemonstering op het tijdstip:

(
R-l ) 1
~+k '-f

s
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Voor de modulus van de overdrachtskarakteristiek

geldt:

R Sin( ~: )
(

nRf
sin f

s )

In figuur 4.2 is de modulus van de overdrachts

karakteristiek weergegeven voor het geval R=8 (voor

de reduktie van 250 Hz naar 10 Hz is de faktor R

gelijk aan 25).

~
R

Fig. 4.2 Modulus van het filter bij een reduktiefaktor R=8.

In het algemeen gaat de interesse uit naar

frequenties kleiner dan de halve bemonsteringsfre

quentie, in dit geval naar frequenties kleiner dan

de halve gereduceerde bemonsteringsfrequentie.

Voor de karakteristiek van dit filter geldt op de

grens van deze laatste band dat de verzwakking daar

ligt tussen 3 en 4 dB, afhankelijk van R. Zo is

voor R=2 de verzwakking 3,01 dB, en voor R-= geldt

een verzwakking van 3,92 dB. In het algemeen is

dit een gunstige eigenschap, immers binnen deze

band is de verzwakking toelaatbaar.
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Na filtering wordt het aantal bemonsteringspunten

gereduceerd zoals in mogelijkheid 1. is

aangegeven.

Er ontstaat dan het signaal:

z(0),z(1),z(2),z(3),

Waarvoor geldt:

z(l)=y(l.R) 1=0,1,2,3, •..

Er kan nu gekozen worden uit een reduktie met een filter

werking of een reduktie zonder filterwerking. Voor dit

laatste komt bijvoorbeeld het EMG-signaal (zie

paragraaf 4.3) in aanmerking, daarbij ligt de waarde immers

vast door de integratie van het EMG over een bepaalde

periode (in dit geval 3 sec.).

De hier beschreven datareduktie is eveneens uitvoerbaar

voor meer dan twee verschillende bemonsteringsfrequenties.

In bijlage B zijn twee programma's weergegeven waarin beide

reduktiemethoden worden toegepast.

4.7 Registratieprogrammatuur.

Voor het registreren van het plethysmogram, samen met het

ECG-signaal is een programma ontwikkeld dat gebruik maakt

van diverse routines en softwarepakketten. De programmatuur

is modulair van opbouw zodat deze ook te gebruiken is in de

programmatuur voor het feedbackonderzoek.
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4.7.1 Gebruikte softwarepakketten.

Er is gebruik gemaakt van een aantal softwarepakketten

zoals die al aanwezig zijn. Tevens is een pakket ontwikkeld

voor snel data transport naar de floppy disk. Geprobeerd is,

waar mogelijk, een file-opbouw te kiezen die voldoet aan een

binnen de subfaculteit Psychologische Wetenschappen van de

KHT gebruikelijke standaardopbouw.

De volgende softwarepakketten zijn gebruikt:

1. DTLIB: een pakket waarmee een aantal randappara

ten, zoals de analoge in- en uitgangen, de digitale

in- en uitgangen, de programmable clock etc.

aangestuurd kunnen worden. Dit is een zeer

uitgebreid pakket met vele mogelijkheden. Hierdoor

wordt het gebruik van de routines uit dit pakket

erg ongemakkelijk, onder andere door dat de aanroep

gepaard gaat met de overdracht van erg veel

parameters. Voor het bemonsteren van de analoge

ingangen is door Jan van Mastbergen een pakket

(RTS) ontwikkeld, waardoor dit wordt vereenvoudigd.

2. RTS (Real Time Sampling): dit vormt een schil rond

het DTLIB-pakket. Hiermee is het mogelijk om een

aantal kanalen simultaan te bemonsteren. Er worden

controletaken vooraf uitgevoerd voor er parameters

doorgegeven worden aan DTLIB. Er bestaat ook een

andere versie van RTS, dat een schil vormt rond

ARLIB. Het pakket ARLIB lijkt op DTLIB, het is

echter uitgevoerd voor het AR-ll connecting panel

zoals aanwezig op de PDP-ll/IO. Hierdoor wordt een

programma dat samengesteld is met RTS ook

uitvoerbaar op de PDP-ll/IO.

3. FASTIO: dit pakket is ontwikkeld om een snel data

transport van integers naar floppy disk mogelijk te

maken. De integers worden in blokken van 256 stuks
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weggeschreven naar de floppy disk, waarbij niet

gewacht wordt tot deze aktie is afgerond. Met dit

pakket behoort voorzichtig te worden omgegaan omdat

er weinig controle wordt uitgevoerd; dit zou

immers het data transport vertragen. Door gebruik

van dit pakket wordt ook de dataopslag erg compact.

Dit is door de grote hoeveelheid bemonsteringspun

ten, die meegenomen moet worden, erg gunstig.

Met behulp van de softwarepakketten DTLIB, RTS en FASTIO

zijn de routines samengesteld voor registratie en calibratie

van het ademhalingssignaal.

4.7.2 Routines voor registratie en calibratie.

Met behulp van twee ontwikkelde calibratieroutines is het

mogelijk de Shapiro-methode en de kleinste kwadraten methode

uit te voeren. Met behulp van een registratieroutine is het

mogelijk om een registratie uit te voeren en de daarbij

verkregen data naar een file op floppy disk te transpor

teren.

Deze routines zijn:

1. CALIB: deze routine bepaalt de constanten P en n

vol gens de methode die aangegeven is door Shapiro

en Cohen (1965), zie paragraaf 3.2.2.1. Daartoe

wordt het signaal van borstomtrek en buikomtrek be

monsterd met een frequentie van 10 Hz. De proef

persoon wordt gevraagd om, terwijl z1Jn mond en

neus gesloten zijn, de borstkas uit te zetten

waarbij hij zijn buik intrekt, daarna de bortskas

en buik weer te ontspannen. Deze cyclus wordt vier

keer achtereen herhaald. De routine bepaalt dan

achtereenvolgens maxima en minima in het signaal

van de borstomtrek en de daarbij behorende waarde
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van het signaal van de buikomtrek. Doordat de

cyclus 4 keer herhaald wordt, is er 8 maal een ver

schil tussen maximum en mimimum in borstomvang en

de daarbij behorende buikomvang. Hiermee kan

8 maal de faktor n bepaald worden door de veran

deringen in borstomvang te delen door de veran

deringen in buikomvang. Deze 8 bepaalde faktoren

worden gemiddeld waarna een meer betrouwbare

uitkomst voor de faktor n ontstaat.

De proefpersoon wordt nu gevraagd om een ijk

volume een aantal keren achter elkaar vol te blazen

en leeg te zuigen. Daarbij moet hij voorkomen dat

er een overdruk of onderdruk wordt opgebouwd. Ook

nu weer wordt er gezocht naar maxima en minima in

de borst- en bUikomvangsignalen. Het in- en

uitgeademde volume is nu bekend door dat de inhoud

van het ijkvolume vast ligt. De faktor P kan

bepaald worden uit de verschillen tussen maxima en

minima van de borstomvang en de verschillen tussen

maxima en minima van de buikomvang. Dit wordt een

aantal keren herhaald, waaruit de faktor P nauwkeu

riger is te bepalen door middeling van de afzonder

lijk bepaalde PIS.

Door op deze Manier te werken worden aIle conver

siestappen van omtrekveranderingen in centimeters

naar een integer in de computer meegenomen in de

faktoren P en n.

2. CALKK: hier wordt de kleinste kwadraten methode

uitgevoerd, zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.2.

Daartoe wordt de proefpersoon gevraagd om het ijk

volume een aantal keren achter elkaar vol te blazen

en leeg te zuigen. Ook nu weer worden zoals in

CALIB de maxima en minima in borst- en buikomvang

bepaald. Doordat het vullen en legen van het ijk-
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volume 4 maal gebeurt, zijn er 8 vergelijkingen

waarin P en n de op te lossen variabelen zijn. Nu

wordt de proefpersoon nog twee keer gevraagd om dit

te herhalen. De eerste keer behoort hij de nadruk

te leggen op borstademhaling, de tweede keer op

buikademhaling. Hierdoor ontstaan 24 vergelijking

en met 2 onbekenden, die met de routine KLKWAD

worden opgelost met behulp van de kleinste

kwadraten methode.

3. REGIS: in deze routine worden de afzonderlijke

kanalen van de ademhaling, buik en borst, samen met

het ECG geregistreerd in een op te geven file op

floppy disk, gedurende een op te geven tijd. Het

ECG wordt geregistreerd met een bemonsteringsfre

quentie van 250 Hz en de ademhaling met 10 Hz.

Deze reduktie van de bemonsteringsfrequentie wordt

bewerkstelligd door een procedure te volgen zoals

beschreven in paragraaf 4.6, waarbij de reduktie

uitgevoerd wordt met filterende werking.

4. KLKWAD: deze routine bepaalt uit een set van

m vergelijkingen met n onbekenden (m groter dan n)

de kleinste kwadraten oplossing.

5. QUEST: hiermee kan een vraag en antwoord sequentie

worden doorlopen. De vragen die aangeboden worden,

moeten in een op te geven file staan, terwijl de

antwoorden samen met de vragen in een tweede file

worden geplaatst. Deze routine wordt gebruikt voor

het opnemen van proefpersoongegevens en dergelijke.
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4.7.3 Het hoofdprogramma.

Ret hoofdprogramma

geheel en geeft de

routines CALIB, CALKK

verzorgt de initialisatie van het

mogelijkheid tot het aanroepen van de

en REGIS via een menu. Verder wordt

files

er overhead verzorgd voor het zo veilig mogelijk registreren

van aIle gegevens. Daartoe worden een aantal voorzorgsmaat

regelen getroffen. Aangemaakte files worden zo snel moge

lijk gesloten; immers onder RT-ll gaan files die aangemaakt

zijn, maar nog niet geslbten, verloren als het programma

door een onregelmatigheid stopt. De gegevens die in de loop

van het programma verzameld worden, zoals de faktoren P en n

worden in een file opgeslagen. De proefpersoongegevens,

verzameld met de routine QUEST, worden eveneens in een file

opgeslagen.

Gedurende het programma worden zo een aantal

bemonsterings

files wordenDeze

aangemaakt:

Registratiefiles: hierin staan de

punten uit een registratie.

gemaakt met behulp van de routine REGIS.

Een aantal tijdelijke files:

1. de gegevens over de registratiefiles, naam van

de files, registratietijd en aantal files.

2. de in CALIB bepaalde faktoren P en n.

3. de in CALKK bepaalde faktoren P en n.

4. de proefpersoongegevens.

Een basisfile: deze wordt aan het einde van het

programma aangemaakt. Hierin komen achtereenvol

gens de proefpersoongegevens, gegevens over opbouw

registratiefiles (zoals bemonsteringsfrequentie,

reduktiefaktor voor bemonsteringsfrequentie van het

ademhalingssignaal), de faktoren P en n bepaald met

CALIB, de faktoren P en n bepaald met CALKK, ge

gevens over registratiefiles (zoals naam van de
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files en registratietijden van iedere registratie)

en tot slot is er de gelegenheid om willekeurige

tekst toe te voegen.

Deze basisfile is geformatteerd opgesteld en is

op zo'n" manier ingedeeld dat een afdruk van deze

file een eerste gegevensbestand over de proefper

soon en het experiment is.

De tijdelijke files worden, als het programma goed

be~indigd is, verworpen. Echter als het programma

onderbroken wordt, zijn deze"tijdelijke files nog aanwezig.

Bij het herstarten van het programma wordt gecontroleerd of

er tijdelijke files aanwezig zijn; als dat zo is, wordt de

mogelijkheid geboden om met de reeds vergaarde gegevens door

te gaan. Hiermee wordt voorkomen dat met een onderbroken

experiment weer van voren af aan begonnen moet worden.

De gegevens over bemonsteringsfrequentie, reduktiefak

toren, kanaalnummers van de AID-converter en dergelijke,

zijn opgeslagen in een datablok, zodat deze naar behoefte

gewijzigd kunnen worden. Doordat al deze gegevens ook

opgenomen staan in het basisfile, wordt alles, tot en met de

analyse toe aangepast aan deze gegevens.

Met behulp van dit programma is het dus mogelijk een

flexibel experiment uit te voeren, zodat dit gebruikt kan

worden voor andere soortgelijke onderzoeken.
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HOOFDSTUK 5

PARAMETEREXTRACTIE UIT HET PLETHYSMOGRAM

5.1 Inleiding.

De parameterextractie uit het ademhalingssignaal, bestaat

uit het zo kort en eenduidig mogelijk beschrijven van het

signaal, zodat een verdere statistische analyse met de

gevonden parameters mogelijk is. Hiertoe moeten parameters

bepaald worden als cyclusduur, amplitude en fasering. In de

fysiologie worden de parameters, cylcusduur en inspiratie

en expiratievolume duidelijk omschreven. Om echter een

indruk te krijgen van het signaalverloop in de tijd zijn

geen parameters voorhanden. Met behulp van de fasering

wordt geprobeerd een onderscheid te maken tussen

verschillende perioden in het plethysmogram. Cohen et ale

(1975) geeft een methode om het plethysmogram op te delen in

een inspiratie-, expiratie- en pauzetijd. Deze manier van

indelen berust op een geheel subjektieve beoordeling van het
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ademhalingssignaal. De inspiratie- expiratie- en pauzetijd

zijn gedefinieerd aan de hand van het toegepaste algoritme.

Naar aanleiding van de resultaten van het door Cohen

toegepaste algoritme, kan een definitie voor de componenten

van de fasering als voIgt worden opgesteld:

Expiratietijd: dit is de tijd dat de luchtstroom

naar buiten gericht is, waarbij de luchtstroom

groter is dan de luchtstroom gedurende de expira

toire pauzetijd.

Expiratoire pauzetijd: hiermee wordt de tijd na

expiratie aangegeven waarin de luchtstroom klein is

ten opzichte van de luchtstroom tijdens expiratie.

Gedurende dit tijdsinterval keert de luchtstroom om

van expiratie naar inspiratie.

Inspiratietijd: de tijd dat de luchtstroom naar

binnen gericht is, waarbij de luchtstroom groter is

dan de luchtstroom gedurende de inspiratoire pauze

tijd.

Inspiratoire pauzetijd: deze tijd komt in het

algoritme van Cohen niet voor. In analogie met de

expiratoire pauzetijd is deze te defini~ren als de

tijd na inspiratie waarin de luchtstroom klein is

ten opzichte van de luchtstroom tijdens inspiratie.

Gedurende dit tijdsinterval keert de luchtstroom om

van inspiratie naar expiratie.

De faseringscomponenten zijn zoals hier beschreven niet

eenduidig vastgelegd. Echter voor het doel waarvoor deze

parameters gebruikt worden, de vergelijking met andere fy

siologische parameters, zijn deze definities voor de fase

ringscomponenten voldoende. Basmajian (1978) maakt weI

onderscheid in diverse fasen gedurende de ademhaling, echter

de definities die daarbij gehanteerd worden, zijn uitgedrukt

in myografische aktiviteiten, hetgeen voor dit doel

ongeschikt is.
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In het algemeen is de expiratoire pauzetijd duidelijker

aanwezig dan de inspiratoire pauzetijd. Dit wordt

veroorzaakt door het feit dat inspiratie een aktief gebeuren

is, waarbij de longinhoud vergroot wordt door het aanspannen

van een aantal spieren. De expiratie daarentegen wordt in

het algemeen veroorzaakt door een verkleining van de

longinhoud onder invloed van elastische krachten. Oat

betekent dat na inspiratie de energie, opgeslagen in diverse

elastische elementen het grootst is, waardoor de expiratie

vrijwel onmiddelijk begint; De inspiratoire pauze is dus

kort. Naarmate het longvolume kleiner wordt, nemen de

elastische krachten af en zal de luchtstroom kleiner worden,

totdat een volgende inspiratie wordt ingezet. Hierdoor is

de expiratoire pauze in het algemeen groter dan de inspira

toire pauze.

Cohen et al. (1975) beschrijft een methode om een aantal

punten in het ademhalingssignaal te bepalen waarmee een pa

rameterschatting voor de fasering mogelijk is, echter

hierbij wordt de inspiratoire pauzetijd niet berekend.

5.2 Methode volgens Cohen et al.

Cohen en zijn medewerkers ontwikkelden een parameterex

tractiemethode voor het ademhalingssignaal, waarmee een

simpele beschrijving van het signaal gevonden wordt. De

procedure begint met het vastleggen van 5 punten in een

ademhalingscyclus, dat wil zeggen: bepaal van deze 5 punten

de amplitude, en het tijdstip.

1. Maximum, dit maximum duidt het begin van een cyclus

aan.

2. Het volgende maximum, dit punt geeft het einde van

een cyclus aan.
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3. Minimum tussen deze beide maxima in.

4. Het midden tussen het eerste maximum en het

minimum, dit is het midden van het expiratievolume.

5. Het midden tussen het minimum en het tweede

maximum,· dit is het midden van het inspiratie

volume.

Nadat deze punten in het ademhalingssignaal bepaald zijn

kunnen de volgende gegevens berekend worden:

1. Cyclustijd (B): de tijd tussen de maxima bepaald

in 1. en 2.

2. Expiratietijd (E): deze tijd wordt gedefinigerd

als twee maal de tijd tussen het eerste maximum en

het midden van de expiratie.

3. 1nspiratietijd (I): deze tijd wordt gedefinigerd

als twee maal de tijd tussen het midden van de in

spiratie en het tweede maximum.

4. Pauzetijd (P): Deze tijd wordt berekend uit de

hiervoor bepaalde tijden, namelijk de pauzetijd is

de cyclustijd minus de inspiratie- en expiratie

tijd.
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Fig. 5.1 Parameterextractie uit het ademhalingssignaal vol gens Cohen.
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In figuur 5.1 wordt deze methode gefllustreerd. De bepaalde

grootheden beschrijven drie lijnen die een stilering van het

ademhalingssignaal vormen:

een expiratielijn.

een pauzelijn.

een inspiratielijn.

Deze geven een eenvoudige beschrijving van het ademhalings

signaal, die geschikt is voor verdere statistische

verwerking.

Ret is echter in figuur 5.1 al zichtbaar dat het risico

voor negatieve pauzetijden niet te verwaarlozen is. Daarom

is gezocht naar een alternatief, welke tot een soortgelijke

stilering van het ademhalingssignaal komt, maar waarbij het

risico voor negatieve pauzetijd geminimaliseerd wordt.

5.3 Raaklijnmethode.

stilering worden

te bepalen van

kan een

snijpunten

Ook nu worden van een aantal punten in het ademhalingssig-

naal de amplitude en tijdstip bepaald:

1. Maximum.

2. Volgende maximum.

3. Minimum tussen de in 1. en 2. bepaalde maxima.

4. Een punt tussen het eerste maximum en het minimum,

waar de eerste afgeleide van het ademhalingssignaal

minimaal is. Dit punt is het buigpunt in de expi

ratiekromme.

5. Een punt tussen het minimum en het tweede maximum,

waar de eerste afgeleide van het ademhalingssignaal

maximaal is. Dit punt is het buigpunt in de inspi

ratiekromme.

Nadat deze punten bepaald zijn

uitgevoerd door een aantal

5 denkbeeldige lijnen:
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Drie horizontale lijnen, respektievelijk door beide

maxima en het minimum.

Een raaklijn door het buigpunt in expiratie.

Een raaklijn door het buigpunt in de inspiratie.

Hierdoor ontstaatoeen stilering van het ademhalingssignaal

zoals die is gefllustreerd in figuur 5.2.

a.>
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tijd-
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I

: :\: I;
~E----..'-pe_·~'---:1O'I·Pi~

~ B ~,

Fig. 5.2 Parameterextractie uit het ademhalingssignaal met behulp
van de raaklijnmethode.

Hierin valt Op dat er een extra gegeven bij is gekomen,

namelijk een pauzetijd na inspiratie. Een nadeel van deze

methode is het feit dat een eerste afgeleide bepaald moet

worden, welke bij slechte kwaliteit van het ademhalingssig

naal niet nauwkeurig is te bepalen. Daarom worden bij het

gebruik van deze methode hoge eisen gesteld aan de kwaliteit

van da t signaal.
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5.4 Alternatieven.

Het hier beschreven Cohen-algoritme en het raaklijn-algo

ritme zijn beide uitgewerkt en getoetst. Het is mogelijk om

op een aantal andere manieren de parameterextractie uit te

voeren. Bijvoorbeeld:

Bepaal de tijdstippen waarop de expiratoire en in

spiratoire pauzetijden beginnen en eindigen aan de

hand van een fraktie van het ademvolume. Denk

hierbij aan een grens voor de ademflow van 20 % van

de gemiddelde ademflow gedurende in- of expiratie.

Bepaal de inspiratielijn en expiratielijn aan de

hand van een kleinste kwadraten benadering voor de

punten van plethysmogram binnen bepaalde grenzen.

Deze alternatieven kunnen in een eventueel vervolgonder

zoek uitgewerkt en getest worden.

5.5 VAX-programmatuur.

Om de hier beschreven parameterextracties uit te kunnen

voeren is programmatuur ontwikkeld die ook in het feedback

onderzoek toepasbaar is.
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5.5.1 Filestruktuur.

Binnen de groep die zich bezig houdt met EEG-registraties

wordt een file-opbouw gehanteerd die zeer geschikt is voor

het opslaan van reeksen bemonsteringspunten. Daartoe is het

softwarepakket GPIO (General Purpose Input Output) aanwezig.

Door deze standaard zoveel mogelijk over te nemen is het

mogelijk om reeds ontwikkelde programmatuur te gebruiken.

De filestruktuur wordt verkregen door aIle IjO-operaties

naar en van de files uit te voeren met behulp van routines

uit het GPIO-pakket.

5.5.2 Programma's.

Als eerste is het nodig om de basisfile en de registratie

files, die op floppy disk staan, op de VAX in te lezen. De

files worden onder RT-11 anders samengesteld dan op de VAX,

vandaar dat de overdracht naar de VAX via het utility pro

gramma FLX moet geschieden. Omdat dit programma erg ge

bruikersonvriendelijk is, is het programma RTFLOP gemaakt

dat bedoeld is voor filemanipulatie op floppy disks die met

RT-11 z1Jn aangemaakt. Dit is een commandoprocedure die

aIle handelingen op gebruikersvriendelijke manier uitvoert.

Voor de verdere verwerking is er de beschikking over de

volgende programmatuur:

1. SPIROIN: dit verzorgt de splitsing van het ECG

signaal en het ademhalingssignaal in twee aparte,

volgens de GPIO-standaard opgebouwde, files. Dit

gebeurt aan de hand van gegevens uit de basisfile.

De beide signalen voor borst- en buikomvangveran

deringen zijn als twee aparte kanalen opgenomen in

de ademhalingsfiles.
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2. SPIROADEM: deze verzorgt het samenstellen van de

nog geseheiden borst- en buiksignalen tot een adem

halingssignaal. Ook dit gebeurt aan de hand van de

in de basisfile opgeslagen gegevens van de

faktoren'p en n, die zowel bepaald z1Jn met de

kleinste kwadraten methode als de Shapiro-methode.

Ook deze ademhalingsfiles zijn samengesteld volgens

het GPIO-formaat.

3. COHEN: hiermee wordt de parameterextraetie

uitgevoerd op het' ademhalingssignaal, zoals dat

door SPIROADEM is samengesteld. Ais output van dit

programma wordt een lijst samengesteld met aehter

eenvolgens per eyelus:

Tijdstip waarop deze eye Ius begint.

Expiratietijd en -volume.

Pauzetijd.

Inspiratietijd en -volume.

Cyelustijd.

De tijden worden zowel absoluut, als relatief ten

opziehte van de eyelustijd gegeven .. Daarnaast

worden enkele statistisehe resultaten over aIle

eyeli gegeven.

4. RAAKL: voert een parameterextraetie uit op het

ademhalingssignaal volgens de raaklijnmethode. Ais

output wordt een soortgelijke lijst met gegevens

per eyelus samengesteld als bij het programma

COHEN:

Tijdstip waarop deze eyelus begint.

Expiratievolume en -tijd.

Pauzetijd na expiratie.

Inspiratievolume en -tijd.

Pauzetijd na inspiratie.
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Cyclustijd.

Ook hier worden de tijden weer in

en in relatieve waarde ten

absolute

opzichte

waarde

van de

cyclustijd gegeven

5. ADEMPLOT~ dit geeft de mogelijkheid voor het maken

van tekeningen van de ademhalingssignalen,

samengesteld met SPIROADEM, met de optie om daarin

de stileringen te tekenen, zoals die volgen uit

COHEN en RAAKL. Hiermee is een subjektieve

beoordeling mogelijk over de kwaliteit van ademha

lingssignaal en de beide extractiemethoden.

Met behulp van de hier beschreven programmatuur is het mo

gelijk om de parameterextractie van het ademhalingssignaal

goed uit te voeren. Te samen met de programmatuur die voor

de registratie op de LSI samengesteld is, kan een verwer

kingslijn samengesteld worden zoals die in figuur 5.3 is

weergegeven.

SPIRO
ECG ---ill

borst-ill iii
ademhaling ~

buik -iI ~

~

.'l
0)

~
;"

&
CALIB .. P, n ~ Po ECG-fUes
CALKK .. P, n ~t----;.j8 SPIROIN<
REGIS .. reg.fiLes~ ~

~ ~ b01'st- en buik-
omtrek-l'iLes _SPIRDADEM __ademhaUng _ADEMPLOT _pLot

, OOHIt"J
~anaLyse- --J

Fig. 5.3 Verwerkingslijn van het plethysmografische ademhalingssignaal

Hierin is ook te zien dat er een modulaire opbouw bestaat,

en dat verschillende blokken over te nemen zijn voor het

feedbackprojekt.
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5.6 Resultaten parameterextractie.

Daar de fasering niet duidelijk omschreven is, wordt hier

aIleen een subjektieve beoordeling mogelijk.
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Fig. 5.4 Ademhalingsregistratie met daarin een stilering met
de methode van Cohen (boven) en een stilering volgens
de raaklijnmethode (onder).

In figuur 5.4 is een ademhalingsregistratie weergegeven, met

daarin een stilering volgens de extractiemethode van Cohen

en daaronder een ademhalingsregistratie met een stilering

volgens de raaklijnmethode. Daarin is te zien dat beide

algoritmen goed worden uitgevoerd. Echter bij de stilering

volgens Cohen wordt de pauzetijd na expiratie in de meeste

gevallen slecht bepaald. Gedurende een cyclus wordt deze
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pauzetijd zelfs nul. Er zijn ook registraties gemaakt

waarbij deze pauzetijd negatief werd. De stilering die

voIgt uit de raaklijnmethode geeft betere resultaten dan de

methode vol gens Cohen. De raaklijnmethode heeft echter als

groot nadeel dat er gewerkt wordt met de eerste afgeleide

van het ademhalingssignaal. Dit stelt hoge eisen aan de

kwaliteit van het signaal, waar aan voldaan wordt. Echter

de reeds eerder genoemde hartslagaktiviteit kan er voor

zorgen dat deze methode soms een verkeerde uitslag geeft.

Dat ook de kleinste kwadraten methode problemen geeft wordt

gefillustreerd in figuur 5.5.

o
o
('II

o
('II-

u 0
I

o
('II-I
o
o.
('II

I

COHEN
RAAKLIJNMETHODE

Fig. 5.5 Ademhal1ngsregistratie met daarin zowel de st1ler1ng
vol gens Cohen als de stiler1ng vol gens de raaklijnmethode.

Hier is te zien dat de pauzetijden na expiratie door de

raaklijnmethode, subjektief beoordeeld, beter berekend

worden dan bij de Cohen methode. Echter de pauzetijden na

inspiratie, die uiteraard aIleen bij de raaklijnmethode

aanwezig zijn, zijn erg groot. Dit soort problemen komen

vaker voor, afhankelijk van de manier van ademhalen die

toegepast wordt. Dit fenomeen zou nader onderzocht moeten

worden, waarbij het nodig kan zijn een ander kriterium te
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vinden voor de inspiratielijn. Hierbij kan gedacht worden

aan een kleinste kwadraten lijn tussen het met behulp van de

raaklijnmethode gevonden punt waar de inspiratie begint, en

het maximum.

Het is zeker nog nodig om de parameterextractie verder uit

te werken en te verfijnen. Hierbij kunnen de genoemde al

ternatieven een basis vormen.
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HOOFDSTUK 6

SPIROMETERONDERZOEK

6.1 Doelstelling van het onderzoek.

Om enig inzicht te krijgen in de kwaliteit en betrouwbaar

heid van een aantal komponenten uit de totale verwerkings

keten is een onderzoek uitgevoerd waarbij de resultaten

verkregen met de kwikdraadplethysmograaf vergeleken zijn met

resultaten van een spirometer. De doelstellingen van dit

experiment waren:

Nagaan wat de kwaliteit is van de opgezette regis

tratiemethode met behulp van de kwikdraadplethysmo

graaf.

Bepalen welke van de twee besproken ijkmethoden het

meest nauwkeurig werkt en daarbij, welke het beste

is aan te leren door de proefpersoon.
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Een (subjektieve) beoordeling geven over de

kwaliteit van beide parameterextractiemethoden.

Het opdoen van ervaring met de registratie van de

ademhaling te samen met het ECG. Deze ervaring is

belangrijk voor het ontwikkelen van de programma

tuur voor de registraties tijdens de hartritmefeed

backzittingen.

6.2 Opzet van het onderzoek:

Er is voor gezorgd dat een experimentzitting ongeveer, net

als een feedbackzitting, 45 minuten duurde. Een experiment

zitting was opgedeeld in tien registraties van ieder drie

minuten, waarbij de proefpersoon gevraagd werd te ademen in

een spirometer, terwijl simultaan de ademhaling geregis

treerd werd met behulp van de kwikdraadplethysmograaf. De

kwikdraad werd over de kleding aangebracht, en aan de

rugzijde voorzien van een niet-elastische band, zodat de

invloed van de bewegingen tegen de rugleuning van de stoel

minimaal waren. Bij dit onderzoek zijn 15 proefpersonen

betrokken geweest.

De ijkprocedures werden beide drie maal uitgevoerd, aan

het begin van de zitting, na vijf registraties en aan het

einde van de zitting. Daarbij werd een ijkvolume gebruikt

van 0,75 liter.

Gedurende de eerste registratie werd gevraagd rustig te

ademen met de ogen gesloten. Uit de registratie op de

spirometer werd de ademfrequentie bepaald, welke in de

volgende negen registraties gebruikt werd als basis voor een

opgelegd adempatroon. Het opleggen van dit adempatroon werd

bewerkstelligd door middel van een vertikale rij van 16 LED.

Deze LEDs lichtten na elkaar op, waarbij met de plaats van

de oplichtende LED het verloop in tijd aangegeven werd.
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Hiermee was zowel de inspiratietijd als de expiratietijd

instelbaar. Opleggen van een ademhalingspatroon vond plaats

door variaties aan te brengen in de ademfrequentie en in de

fasering van de ademhaling. De ademfrequentie werd

ingesteld op drieo niveaus: ademfrequentie in rust (f),

versnelde ademfrequentie (f + 10 %), en vertraagde ademfre

quentie (f - 10 %). Binnen elk ingestelde ademfrequentie

niveau werden drie versehillende faseringen ingesteld, zo

dat de verhouding inspiratie- expiratietijd respektievelijk

50/50, 40/60 en 30/70 bedroeg.

Samengevat is het volgende schema aangehouden:

reg. or. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

freq. : rust rust rust rust rust rust rust rust rust rust
+10% +10% +10% -10% -10% -10%

iosp/exp: rust 50/50 40/60 30/70 50/50 40/60 30/70 50/50 40/60 30/70

Door het opleggen van deze ademhalingspatronen, vari~erden

de ademvolumes voldoende om een eorrelatie tussen de spiro-

meterresultaten en

berekenen.

de kwikdraadresultaten te kunnen

6.3 Meet-, registratie- en verwerkingsproeedure.

Met behulp van de besehreven programmatuur is het kwik

draadplethysmografiseh ademhalingssignaal gergistreerd over

10 perioden van 3 minuten. Daarnaast werd de ademhaling

simultaan geregistreerd met behulp van een sehrijvende

spirometer. Hierbij werd de ademhaling geregistreerd met

een vertikale uitslag van 3 em./l., en een horizontale

tijdas van 6 em./min. Aan deze, van het Consultatie Bureau

voor T.B.C. (*) geleende, . spirometer, konden geen

modifikaties aangebraeht worden. Zodoende moest nadien een
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handmatige meting worden uitgevoerd ter bepaling van elk in

en expiratievolume. Deze gegevens werden daarna in een file

opgeslagen.

Bij de registratie van het plethysmografisch ademhalings

signaal is drie· maal een ijkprocedure uitgevoerd. Iedere

ijkprocedure bestond uit het bepalen van de faktoren P en n

met de Shapiro-methode en met de kleinste kwadraten methode.

Daarom zijn er 6 reeksen van ieder 10 registraties voor

handen, die vergeleken kunnen worden met de 10 spirometerre

gistraties.

Voor de vergelijking van de registratiegegevens zijn

binnen iedere registratie de in- en expiratievolumina

gemiddeld. Daarna is de correlatie (Pearson produkt-moment)

uitgerekend tussen deze gemiddelden van de spirometer en de

plethysmografische ademhalingsregistraties. Dat betekent

dat er per proefpersoon een correlatie is per uitgevoerde

ijkprocedure. De correlatie over aIle proefpersonen, is

berekend door de gevonden correlaties om te zetten naar

Z-score's (Fisher's Z-transformatie), deze Z-scores te

middelen en terug te transformeren naar correlaties.

Ais tweede vergelijking zijn de absolute en relatieve ver

schillen tussen de gemiddelden van de spirometer en de ple

thysmograaf bepaald.

* Met hartelijke dank aan de medewerkers van het consulta

tiebureau voor hun medewerking en het ter beschikking

stellen van een spirometer waardoor dit onderzoek mogelijk

werd.
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6.4 Bespreking resultaten.

In bijlage C Z1Jn de oorspronkelijke gegevens weergegeven,

waaruit de correlaties en de verschillen tussen de

spirometermeting en het plethysmogram berekend zijn. De

correlaties die berekend zijn, staan weergegeven in

tabel 6.1.

pp Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

1 0,926 0,978 0,913 0,880 0,979 0,975

2 0,819 0,822 0,827 0,825 0,819 0,826

3 0,841 0,851 0,852 0,899 0,934 0,931

4 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994

5 0,434 0,368 0,597 0,674 0,795 0,403

6 0,964 0,963 0,965 0,974 0,973 0,976

7 0,873 0,900 0,908 0,908 0,903 0,902

8 0,669 0,669 0,708 0,683 0,691 0,682

9 0,902 0,883 0,905 0,970 0,984 0,983

10 0,686 0,620 0,693 0,931 0,898 0,908

11 0,812 0,693 0,808 0,847 0,844 0,869

12 0,843 0,843 0,843 0,831 0,833 0,835

13 0,981 0,982 0,984 0,981 0,988 0,988

14 0,976 0,975 0,977 0,977 0,977 0,976

15 0.797 0,795 0,781 0,830 0,832 0,810

0,895 0,900 0,905 0,925 0,940 0,935

Tabel 6.1 Correlatiecoefficienten tussen de gemiddelde
waarden van de resultaten behaald met de
spirometer en de resultaten met de plethysmograaf.
Kolom 1 geeft de proefpersoonnummers.
Kolom 2 tim 4 (8h1, Sh2 en Sh3) geven de correlaties

waarbij het plethysmograf1sch ademhalingssignaal
is samengesteld met de faktoren P en n zoals bepaald
met de methode van Shapiro.

Kolom 5 tim 7 (Kk1, Kk2 en Kk3) geven de correlaties
waarbij het plethysmografisch ademhalingssignaal is
samengesteld met de faktoren P en n bepaald met
de kleinste kwadraten methode.

De laatste r1j geeft de gemiddelde correlaties
(verkregen via Fisher's Z-transformatie).

Hierin valt Op dat

personen ongekend

bratie uitgevoerd

de gemiddelde correlatie over aIle proef

hoog is. De correlaties waarbij de cali

is met de kleinste kwadraten methode

(kolom Kk1 tIm Kk3) zijn iets hoger dan de correlaties
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uitgevoerd met de Shapiro-methode (kolom Shl tim Sh3).

Verder is er nauwelijks verschil tussen de correlaties

uitgevoerd aan het begin van het experiment, na 5 registra

ties of aan het einde van het experiment.

Bij het vergelijken van de afzonderlijke correlaties, valt

op dat de meeste groter z1Jn dan 0,900 (9 stuks) en dat ze

bijna allemaal groter zijn dan 0,800. Echter twee proefper

sonen scoren een correlatie die lager ligt, waarvan een

extreem laag (ongeveer 0,500). Wat hier de oorzaak van is,

is niet meer na te gaan.

Er mag geconcludeerd worden dat deze methode van ademha

lingsregistratie in het algemeen voldoet voor het registre

ren van trendmatige verschijnselen. Daarbij geeft de cali

bratie met de kleinste kwadraten methode iets betere

resultaten, dan de methode van Shapiro.

Echter de absolute verschillen tussen de gemiddelde

volumes lopen van proefpersoon tot proefpersoon

uiteen.

In figuur 6.2 Z1Jn de gemiddelde verschillen tussen de

spirometermeting en de plethysmografische meting, zowel

absoluut als relatief, ten opzichte van de spirometerresul

taten, weergegeven. De grootste afwijking is 0,58 liter

(relatief 65,5 %), terwijl de kleinste afwijking 0,02 liter

is (relatief 3,2 %).
Omdat de correlatie toch erg groot is, is het waarschijn

lijk dat de faktoren Pen/of n niet voldoende nauwkeurig

bepaald worden. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat het ijk

volume niet goed bruikbaar is, onder andere door het

volblazen en leegzuigen zonder over- en/of onderdruk te

veroorzaken. Het is ook mogelijk dat het eenvoudige model

voor bepaling van volumeveranderingen uit omtrekverande

ringen waar van uitgegaan wordt niet voldoet voor het

bepalen van de volumeveranderingen met een redelijke nauw

keurigheid. Een vervolgonderzoek zal hierover uitsluitsel
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PP spiro Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3
~

1 0,63 0,26 -0,10 -0,16 -0,03 -0,19 -0,14
40,5 % -15,6 % -25,4 % -5,2 % -29,2 % -22,2 %

2 0,43 0,24 0,09 0,15 0,13 0,14 0,12
57,0 % 21,6 % 35,9 % 30,3 % 33,1 % 28,6 %

3 0,76 0,52 0,07 0,22 0,03 0,12 0,13
69,0 % 9,8 % 28,4 % 3,4 % 15,5 % 17,6 %

4 0,93 0,23 0,21 0,17 0,10 0,18 0,24
24,1 % 22,4 % 17,8 % 11 ,0 % 19,3 % 25,7 %

5 0,88 0,58 -0,08 0,14 -0,18 -0,31 -0,04
65,5 % -8,8 % 16,3 % -20,3 % -35,8 % -4,7 %

6 0,7fl 0,08 0,12 n,32 0,12 0,17 0,19
10,2 % 16,4 % 42,3 % 15,7 % 22,0 % 25,7 %

7 1,03 0,25 -0,20 -0,06 -0,28 -0,33 -0,14
24,3 % -19,2 % -5,4 % -27,4 % -32,1 % -13,9 %

8 0,47 0,08 -0,09 -0,07 0,23 0,08 -0,04
17,2 % -18,9 % -13,8 % 47,8 % 17,6 % -7,9 %

9 1,13 -0,09 -0,14 -0,14 0,06 -0,10 -0,21
-8,0 % -12,1 % -12,0 % 5,7 % -8,5 % -18,8 %

10 0,60 0,11 0,11 0,56 -0,02 0,16 0,13
24,0 % 18,7 % 93,2 % -3,2 " 26,5 % 21,7 %i"

11 0,67 -0,16 -0,16 -0,02 -0,14 -0,12 -0,06
-23,8 % -24,0 % -2,8 % -21,9 % -17,2 % -8,8 %

12 0,66 0,40 0,40 0,49 0,12 -0,06 0,20
59,8 % 59,7 % 74,0 % 17,4 % -9,4 % 29,5 %

13 1,62 -0,10 0,08 0,17 0,22 -0,21 0,12
-6,2 % 4,7 % 10,7 % 13,8 % -13,2 %. 7,4 %

14 0,70 -0,15 -0,09 -0,15 -0,13 -0,13 -0,09
-21,2 % -13,4 % -20,8 % -18,5 % -17,8 % -12,8 %

15 0,66 0,24 0,24 n,28 -0,11 -0,10 0,14
35,6 % 36,0 % 41,8 % -15,9 % -15,0 % 21,5 %

21,4 % 20,1 % 29,4 % 17,2 % 20,8 % 17,8 %

Tabel 6.2 De verschillen tussen de gemiddelde waarden verkregen
uit de resultaten met de spirometer en de plethysmograaf.
Kolom 1 (PP) geeft de proefpersoonnummers.
Kolom 2 (spiro) zijn de gemiddelde volumen, gemeten

met de spirometer.
Kolom 3 tIm 5 (Sh1, Sh2 en Sh3) zijn de verschillen

van de gemiddelde waarden van de plethysmograaf en
de spirometer. Het plethysmografisch signaal is
samengesteld met behulp van de faktoren P en n
bepaald met de methode volgens Shapiro. Ook is het
relatieve verschil ten opzichte van het
spirometergemiddelde gegeven.

Kolom 6 tIm 8 (Kk1, Kk2 en Kk3) idem als kolommen 3 tIm 5,
echter het plethysmografisch ademhalingssignaal is
samengesteld met de faktoren P en n zoals die bepaald
zijn met de kleinste kwadraten methode.

De laatste rij geeft de gemiddelde relatieve afwijking.
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kwadraten methode ook hier iets grotere nauwkeurigheid geeft

dan de Shapiro-methode.

6.5 Bespreking ijkprocedures.

Informatie over de faktoren P en n, welke uit de ijkproce

dures voort komen, bestaat uit twee delen: enerzijds is

daar de methode waarop deze bepaald moeten worden, gezien

vanuit de proefpersoon, en anderzijds zijn er de gemeten

resultaten.

Gedurende het onderzoek is gebleken dat beide methoden

moeilijk te instrueren zijn. Vooral de instruktie die nodig

is voor het bepalen van n met de methode volgens Shapiro is

bij de meeste gezonde proefpersonen niet gemakkelijk over te

~ragen. Veel proefpersonen reageerden hier vertwijfeld op,

en waren onzeker over de juistheid van hun handelingen. Dit

is nadelig voor de toepassing bij nerveuze pati~nten. De

tweede handeling, het volblazen en leegzuigen van een

plastic zak, is minder moeilijk, echter de handelingswijze

van de verschillende proefpersonen loopt zeer uiteen. De

instruktie om de zak vol te blazen zonder een druk op te

bouwen, geeft het effekt dat men de zak zeer langzaam

volblaast, zo ook bij het leegzuigen. Hierdoor wordt het

risico groot dat de bepaling van de toppen en dalen in het

borstomtreksignaal, zoals dat met de besproken methoden in

CALIB en CALKK gebeurd, foutief uitgevoerd wordt. Door de

bewegingen sneller uit te voeren, komt het vaak voor dat er

toch een over- of onderdruk wordt opgebouwd. Ook de manier

waarop de proefpersonen de zak volblazen en leegzuigen loopt

sterk uiteen. Een belangrijk punt hierbij lijkt dat een

aantal proefpersonen de zak vol blaast met bolle wangen en

leegzuigt met enigszins holle wangen. Dit volumeverschil is

niet gering ten opzichte van de inhoud van het ijkvolume
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(0,75 liter). Rierdoor is het wenselijk dat er gezocht

wordt naar een andere vorm van volumebepaling bij de cali

bratie.

Ret resultaat van de kwaliteit van de faktoren P en n

blijkt al uit de verschillen tussen het plethysmografisch

ademhalingssignaal en de spirometerresultaten. Uit dit

gegeven en uit de reakties van de proefpersonen, is te

stellen dat het op deze manier erg moeilijk is om de beide

faktoren nauwkeurig te bepalen.

6.6 Verdere metingen.

Door de metingen zoals die nu verricht zijn, is een

redelijke indruk te krijgen van de plethysmografische adem

halingsregistratie en analyse. Er is echter nog geen

onderzoek gedaan naar afwijkingen per cyclus en dergelijke.

Ret is zeker nog nodig dat dit gebeurt, zodat er omschreven

wordt onder welke voorwaarden een goede kwaliteit bereikt

kan worden.
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HOOFDSTUK 7

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1 Conclusies.

Gebleken is dat met de ontwikkelde voorversterkers en de

toegepaste registratiemethode een kwalitatief goed ademha

lingssignaal kan worden geregistreerd. Daarbij geeft de

correlatie tussen de spirometer en de kwikdraadplethysmo

graaf aan dat er een goede trendanalyse mogelijk is. De

verschillen tussen de resultaten gemeten met spirometer en

plethysmograaf kunnen groot zijn en vari~ren sterk.

In het algemeen is de ijkprocedure met behulp van de

kleinste kwadraten methode beter en gemakkelijker aan te

leren voor de proefpersoon/pati~nt dan de Shapiro-methode.

Bij de parameterextraktie van de verschillende gemeten

signalen is gebleken dat in het algemeen de raaklijnmethode

beter is dan de methode volgens Cohen. Echter de raaklijn

methode kent nog enkele gebreken, zoals de gevoeligheid voor
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de op het ademhalingssignaal gesuperponeerde hartslagaktivi

teit en de analyse van de inspiratie, die bij enkele ademha

lingspatronen resulteert in een veel te grote pauzetijd na

inspiratie. Er zal hier dus nog gezocht moeten worden naar

een oplossing voor beide problemen.

Dit betekent dat de methode nog niet operationeel is.

7.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek.

Niettegenstaande de eerste hoopgevende resultaten moet er

nog veel gedaan worden voor deze methode van ademhalingsre

gistraties bij pati~ntonderzoek operationeel zal zijn.

Een aantal uit het onderzoek naar voren gekomen punten:

De ijking zoals die nu bestaat met behulp van een

plastic zak met open manometer, heeft verschillende

nadelen. Getracht zal moeten worden dit ijkvolume

te vervangen door een spirometer-achtig apparaat,

voor kleine volumes (3 liter maximale uitslag is

ruim voldoende). Daarbij moet er voor gezorgd

worden dat het uitgangssignaal een goede maat is

voor het in- en uitgeademde volume. Door ook dit

signaal tijdens de calibratieprocedure te

bemonsteren, kunnen in dat signaal maxima en minima

gezocht worden. met de daarbij behorende waarden

voor borst- en buikomvang. Hiermee is dan een

nauwkeuriger en voor de proefpersoon/pati~nt een

comfortabelere calibratie mogelijk.

Nagegaan dient te worden in hoeverre het mogelijk

is zonder filter tussen versterker en AID-converter

te werken. Als dat niet mogelijk is, dienen eisen

opgesteld te worden voor dit (Bessel-)laagdoorlaat

filter. Tevens dient er voor gezorgd te worden,

dat de vertragingstijd die door zo'n filter
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verloopt

het pro

van het

programmatuurdeinontstaat verwerkt wordt

(opnemen in basisfile).

De verstoring van het ademhalingssignaal door de

mechanische aktiviteit van de hartslagen dient

verwijderd te worden. Dit kan waarschijnlijk door

de methocten die in hoofdstuk 3 zijn aangegeven.

Als het mogelijk is om de hartslagaktiviteit uit

het ademhalingssignaal te filteren, is het

interessant om de parameterextraktie nogmaals uit

te voeren om te zien wat de invloed is van deze

hartslagaktiviteit. Ook hierdoor zullen in een

aantal gevallen de verschillen tussen resultaten,

gemeten met de spirometer en de plethysmograaf,

kleiner worden.

De parameterextraktie met behulp van de raaklijn

methode is superieur aan de analyse volgens Cohen,

echter een aantal problemen zijn nog niet opgelost.

Bijvoorbeeld de gevoeligheid voor hartslagaktivi

teit. Indien deze hartslagaktiviteit niet uit het

ademhalingssignaal is te filteren, is het dan toch

mogelijk om een raaklijn te bepalen die geen

invloed ondervindt van het op het ademhalingssig

naal gesuperponeerde hartslagsignaal. Als tweede

probleem is er de analyse van de inspiraties,

waarbij soms een veel te grote pauze na inspiratie

wordt gegeven. Hier moet misschien gezocht worden

naar een ander manier om deze lijn te bepalen.

Hierbij kan gedacht worden aan een kleinste

kwadraten lijn vanaf het begin van de inspiratie

(bepaald met raaklijnmethode) tot het maximum in

het signaal.

Geen enkele registratie en/of analyse

zonder problemen. Er is met behulp van

gramma ADEMPLOT al een visuele controle
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signaal en de analyse mogelijk. Echter als een of

meerdere cycli na visuele inspectie ongeschikt

blijken te zijn voor analyse, dan zal het mogelijk

moeten zijn deze cycli te verwijderen, of aan te

geven waar deze beginnen en eindigen. Een

eventuele visuele inspectie op een grafische

terminal (VTI05) zou een en ander kunnen vergemak

kelijken en tijdbesparend kunnen werken. Tevens

kan geprobeerd worden deze inspectie te automati

sereno

Een laatste taak zal zijn het zo samenstellen van

aIle software dat het geheel gebruikersvriendelijk

wordt. Tot nu toe is dit, door de vele

veschillende handelingen die verricht moeten

worden, niet het geval. Er zal sterk rekening

gehouden moeten worden met de doelgroep die deze

software gaat gebruiken.

Verder is het nu mogelijk om de software voor

feedbackprojekt te ontwerpen, immers aIle

gemeten moeten worden staan ter beschikking.

7.3 Tot slot.

Gebleken is dat deze manier van ademhalingsregistratie

zeer zeker de moeite waard is om verder onderzocht te

worden. Het ziet er naar uit dat de problemen, waaruit de

aanbevelingen geformuleerd zijn, op te lossen zijn. Ais

daar aan voldaan is, kan deze methode een werkelijke

bijdrage leveren aan het hartritmefeedbackprojekt, maar

eventueel kan ook gedacht worden aan andere onderzoeken, en

misschien zelfs in de klinische toepassing, voor ambulante

ademhalingsregistraties.
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BIJLAGE A

KWIKDRAADVOORVERSTERKER.

Voor het meten van de omtrekveranderingen van de borst en

de buik met behulp van een kwikdraad, is een voorversterker

ontwikkeld. De instelhandelingen zijn tot een minimum

beperkt en foutieve handelingen, kunnen daar niet bij

voorkomen.

In figuur A-1 is het schema van deze voorversterker

afgebeeld. Voor de werking kunnen C2, C3 en C4 in eerste

instantie buiten beschouwing gelaten worden. De stroom door

de kwikdraad wordt bepaald door weerstand R1 en de weerstand

van de kwikdraad. De kwikdraad heeft een weerstand van

ongeveer 8 ohm en de veranderingen daarin zijn erg klein

(! 0,1 ohm/em.), waardoor de stroom door de kwikdraad

constant verondersteld mag worden (ongeveer 10 mA). De

versterker opgebouwd rond de opamp LM301 versterkt de

spanning over de kwikdraad 10 maal. Over condensator C1

komt de gemiddelde spanning uit deze versterker te staan.
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Fig. A.l De kwikdraadvoorversterker.

Deze gemiddelde spanning en de

versterker worden aangeboden aan

spanning na de eerste

een verschilversterker,

opgebouwd rond een LM301, die 5 maal versterkt. Hierdoor

staat aan de uitgang van de voorversterker een spanning

zonder gelijkspanningscomponent. Door de grote RC-tijd van

R5, C1 (~120 sec.) blijft het mogelijk om langzame

variaties in de ademhaling te registreren. Echter zeer

langzame veranderingen, bijvoorbeeld drift ten gevolge van

van temperatuurwisselingen ge~limineerd.

Met behulp van de drukknop kan de condensator C1 in korte

tijd via weerstand R4 op de gemiddelde spanning gebracht

worden. Hiermee is de enige instelling die moet gebeuren na

het aanleggen van de kwikdraad uitgevoerd.

Door het invoeren van de condensatoren C2, C3 en C4 wordt

er een laagdoorlaatkarakteristiek aan de versterker gegeven,

waarvan het 3 dB punt ligt op 17,5 Hz. In figuur A-2 is de

amplitudekarakteristiek gegeven van dit filter.
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Fig. A.2 Doorlaatkarakteristiek van de kwikdraadvoorversterker.

Om een indruk te krijgen van de ruis die door de voorver

sterker wordt geproduceerd, is de ingang kortgesloten, en

aan de uitgang is gemeten met een oscilloscoop met een fre

quentie bereik tot 10 kHz. Het amplitude van de ruis kwam

daarbij niet boven de 2,5 microvolt. Ret signaal dat door

de ademhaling veroorzaakt wordt is afhankelijk van de

grootte van de omtrekveranderingen en de totale lengte van

de kwikdraad. Het amplitude van dit signaal is altijd

groter dan 30 mV, waardoor de signaal/ruisverhouding altijd

beter is dan 80 dB. De invloed op het ademhalingssignaal is

daarmee verwaarloosbaar klein.

De voorversterker wordt zo dicht mogelijk bij de

geplaatst om zoveel mogelijk gevrijwaard te

storing.
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BIJLAGE B

PROGRAMMA VOOR REDUKTIE BEMONSTERINGSFREQUENTIE.

In hoofdstuk 4 zijn twee methoden aangegeven voor de

reduktie van de bemonsteringsfrequentie. Dit soort reduktie

is gemakkelijk op zo'n manier uit te voeren, dat ook meer

dan twee verschillende bemonsteringsfrequenties mogelijk

zijn. In figuur B-1 is een programma weergegeven waarin de

eerste reduktie methode (zonder filterwerking) wordt

toegepast, met N verschillende bemonsteringsfrequenties. In

dit programma worden de signalen verwerkt over een periode

die gelijk is aan (M.R1.R2.R3 .... RN)/f s •

In figuur B-2 wordt een programma gegeven om een be

monsteringsreduktie te verkrijgen waarbij gefilterd wordt.

De periode waarover de signalen verwerkt worden is gelijk

aan die in het vorige programma.
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DO K=l:M
DO Il=l:Rl

DO I2=1,R2

DO IN=l,RN
aIle signalen worden bemonsterd
verwerk signaal met hoogste bem.freq. (f s )

END DO (IN)
verwerk signaal met bem.freq. f /RNs

met bem.freq. f /(R2.R3 .... RN)s

met bem.freq. f /(Rl.R2.R3 .... RN)s

END DO (I2)
verwerk signaal

END DO (Il)
verwerk signaal

END DO (K)

Programma B.l Bemonstering met N verschillende
bemonsteringsfrequenties, zonder filterwerklng.
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DO K=l,M
SOM1=O
DO I1=1,R1

SOM2=O
DO I2=1,R2·

SOMN=O
DO IN=l,RN

aIle signalen worden bemonsterd
verwerk signaal met hoogste bem.freq.
SOM1=SOM1+waarde bijbehorend signaal
SOM2=SOM2+waarde bijbehorend signaal

SOMN=S01ffi+waarde bijbehorend signaal
END DO (IN)
meetpunt=SOMN/RN
verwerk meetpunt, bem.freq.= fs/RN

(f )s

END DO (I2)
meetpunt=SOM2/(R2.R3 .... RN)
verwerk meetpunt, bem.freq.=f /(R2.R3 .... RN)

END DO (I1) s
meetpunt=SOM1/(R1.R2.R3 .... RN)
verwerk meetpunt, bem.freq.=f /(R1.R2.R3 .... RN)

END DO (K) s

Programma 0.2 Bemonstering met N verschillende
bemonsteringsfrequenties, met filterwerking.

Uiteraard kunnen deze beide methoden gemakkelijk gemengd

gebruikt worden, zodat niet aIle kanalen gefilterd worden.

Ook is het mogelijk om andere taken die regelmatig

terugkomen, in deze programma's in te bouwen, denk hierbij
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aan de synchronisatiepuls voor de integrator van het EMG.
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BIJLAGE C

MEETGEGEVENS.

In deze bijlage Z1Jn de resultaten opgenomen die gebruikt

zijn voor het samenstellen van de tabellen 6.1 en 6.2. De

resultaten worden gegeven in tabellen, 1 tabel per proefper

soon. De tabellen bestaan uit 7 kolommen, waarin de

volgende gegevens zijn opgenomen:

Kolom 1 (SPIRO) bevat de gegevens die verkregen

zijn uit de metingen met behulp van de spirometer.

Kolommen 2 tim 4 (Sh1, Sh2 en Sh3) bevatten de

gegevens die verkregen zijn uit de metingen met de

plethysmograaf, waarbij het ademhalingssignaal is

samengesteld met behulp van de ijkprocedure vol gens

Shapiro (zie paragraaf 3.2.2.1).

Kolommen 5 tim 7 (Kk1, Kk2 en Kk3) bevatten de

gegevens die verkregen zijn uit de metingen met de

plethysmograaf, waarbij het ademhalingssignaal is

samengesteld met behulp van de ijkprocedure volgens



- 95 -

de kleinste kwadraten methode (zie

paragraaf 3.2.2.2).

Verder bestaan de tabellen uit 11 rijen met de volgende

gegevens:

Rij 1 tim 10 bevatten de gegevens uit de 10 opeen

volgende" trials van ieder 3 minuten (zie

paragraaf 6.3). De gegevens bestaan uit drie

onderdelen, die telkens onder elkaar gegeven

worden:

1. Ret gemiddelde van aIle in- en uitgeademde

volumes gedurende een trial van 3 minuten.

2. De standaard deviatie van aIle in- en

uitgeademde volumes, behorende bij het

gemiddelde zoals dat in punt 1 genoemd is.

3. Ret aantal in- en uitgeademde volumes gedurende

deze trial van 3 minuten.

Rij 11 bevat de volgende 3 gegevens:

1. (gem.) De gemiddelde afwijking tussen de ple

thysmografisch bepaalde volumes en volumes

bepaald met de spirometer.

2. (s.d.) De standaard deviatie die behoort bij de

verschillen zoals die bepaald zijn in punt 1.

3. (cor.) De correlatie tussen de gemiddelde

volumes van de spirometer en de gemiddelde

volumes van het plethysmogram.
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SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.402 0.765 0.425 0.410 0.278 0.341 0.364
0.050 0.100 0.056 0.053 0.044 0.045 0.048

134 134 134 134 134 134 134

0.333 0.748 0.414 0.401 0.262 0.331 0.354
0.063 0.120 0.068 0.064 0.061 0.055 0.059

142 140 140 140 140 140 140

0.270 0.703 0.384 0.377 0.208 0.304 0.322
0.082 0.146 0.077 0.079 0.051 0.060 0.063

138 138 138 138 138 138 138

0.862 1.013 0.669 0.532 1.099 0.589 0.666
0.147 0.136 0.105 0.070 0.280 0.100 0.118

140 140 140 140 140 140 140

0.501 0.699 0.415 0.372 0.443 0.346 0.379
0.049 0.056 0.036 0.030 0.062 0.031 0.035

156 154 154 154 154 154 154

0.759 0.882 0.582 0.463 0.962 0.513 0.579
0.084 0.094 0.063 0.049 0.135 0.057 0.065

152 154 154 154 154 154 154

0.665 0.940 0.551 0.500 0.549 0.456 0.497
0.088 0.120 0.070 0.064 0.115 0.059 0.065

154 154 154 154 154 154 154

0.682 0.882 0.535 0.468 0.628 0.451 0.497
0.077 0.083 0.054 0.044 0.101 0.048 0.054

126 124 124 124 124 124 124

0.901 1.080 0.671 0.571 0.882 0.573 0.637
0.072 0.088 0.053 0.047 0.092 0.046 0.051

126 124 124 124 124 124 124

0.962 1.194 0.701 0.636 0.693 0.581 0.633
0.135 0.155 0.099 0.082 0.192 0.087 0.099

124 126 126 126 126 126 126

gem. 0.257 -0.099 -0.161 -0.033 -0.185 -0.141
s.d. 0.111 0.131 0.170 0.150 0.138 0.121
cor. 0.925 0.978 0.913 0.880 0.979 0.975
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SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.509 0.775 0.599 0.671 0.643 0.659 0.635
0.197 0.209 0.162 0.184 0.177 0.188 0.175

110 108 108 108 108 108 108

0.487 0.801 0.619 0.690 0.662 0.672 0.653
0.093 0.138 0.107 0.120 0.115 0.121 0.114

124 122 122 122 122 122 122

0.420 0.666 0.518 0.589 0.568 0.601 0.560
0.181 0.228 0.178 0.203 0.197 0.212 0.194

122 122 122 122 122 122 122

0.434 0.637 0.493 0.555 0.533 0.552 0.526
0.200 0.237 0.186 0.215 0.208 0.229 0.205

122 120 120 120 120 120 120

0.395 0.614 0.475 0.532 0.511 0.524 0.504
0.102 0.151 0.117 0.131 0.126 0.130 0.124

132 132 132 132 132 132 132

0.423 0.604 0.465 0.515 0.492 0.491 0.486
0.073 0.114 0.088 0.097 0.093 0.092 0.092

138 136 136 136 136 136 136

0.376 0 ..586 0.452 0.503 0.481 0.485 0.475
0.071 0.107 0.082 0.091 0.086 0.086 0.085

134 134 134 134 134 134 134

0.449 0.700 0.542 0.608 0.584 0.600 0.576
0.079 0.109 0.084 0.094 0.090 0.093 0.089

112 108 108 108 108 108 108

0.427 0.672 0.519 0.579 0.554 0.562 0.547
0.087 0.123 0.096 0.110 0.106 0.114 0.104

112 110 110 110 110 110 110

0.335 0.633 0.488 0.542 0.519 0.521 0.512
0.116 0.170 0.132 0.150 0.145 0.153 0.143

108 108 108 108 108 108 108

gem. 0.244 0.092 0.153 0.129 0.141 0.122
s.d. 0.042 0.032 0.036 0.034 0.038 0.034
cor. 0.819 0.822 0.826 0.826 0.819 0.826
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SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.710 1.263 0.820 0.964 0.732 0.792 0.776
0.107 0.328 0.216 0.254 0.175 0.194 0.208

52 50 50 50 50 50 50

0.789 1.360 0.877 1.028 0.888 1.042 1.072
0.131 0.421 0.270 0.315 0.249 0.237 0.262

52 54 54 54 52 50 50

0.856 1.342 0.894 1.048 0.862 1.016 1.051
0.129 0.517 0.303 0.356 0.301 0.282 0.282

52 56 54 54 56 54 54

0.705 0.997 0.642 0.752 0.611 0.685 0.723
0.092 0.421 0.274 0.323 0.270 0.315 0.331

52 56 56 56 60 62 62

0.896 1.713 1.106 1.297 1.106 1.242 1.267
0.184 0.529 0.339 0.396 0.328 0.409 0.462

58 58 58 58 56 56 56

0.750 1.160 0.748 0.876 0.743 0.844 0.873
0.103 0.194 0.128 0.151 0.098 0.106 0.111

58 56 56 56 56 56 56

0.673 1.003 0.649 0.761 0.611 0.676 0.720
0.216 0.664 0.430 0.505 0.382 0.416 0.392

58 66 66 66 68 68 64

0.824 1.575 1.024 1.203 0.895 0.952 0.916
0.093 0.204 0.133 0.157 0.122 0.143 0.162

46 46 46 46 46 46 46

0.671 1.250 0.812 0.954 0.750 0.775 0.755
0.120 0.500 0.326 0.383 0.240 0.288 0.276

38 48 48 48 46 48 48

0.692 1.129 0.733 0.828 0.626 0.709 0.740
0.129 0.536 0.354 0.441 0.289 0.275 0.240

46 48 48 50 52 50 48

gem. 0.523 0.074 0.214 0.026 0.117 0.133
s.d. 0.169 0.093 0.119 0.092 0.114 0.115
cor. 0.841 0.851 0.852 0.899 0.934 0.931
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SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

1.132 1.412 1.446 1.345 1.311 1.408 1.478
0.264 0.350 0.267 0.336 0.240 0.258 0.267

66 66 64 66 64 64 64

1.666 2.183 2.133 2.072 1.937 2.081 2.191
0.304 0.368 0.379 0.353 0.342 0.367 0.383

70 70 70 70 70 70 70

1.782 2.215 2.189 2.108 1.986 2.133 2.241
0.242 0.296 0.299 0.283 0.270 0.290 0.303

70 70 70 70 70 70 70

0.648 0.886 0.878 0.843 0.796 0.855 0.898
0.167 0.216 0.210 0.205 0.191 0.205 0.216

70 68 68 68 68 68 68

0.682 0.909 0.893 0.864 0.811 0.871 0.916
0.168 0.206 0.197 0.194 0.179 0.193 0.204

78 76 76 76 76 76 76

0.698 0.857 0.838 0.813 0.761 0.818 0.861
0.226 0.270 0.264 0.256 0.240 0.258 0.271

78 76 76 76 76 76 76

0.610 0.665 0.651 0.632 0.591 0.635 0.668
0.142 0.204 0.198 0.193 0.180 0.193 0.204

78 78 78 78 78 78 78

0.671 0.774 0.758 0.735 0.688 0.740 0.778
0.112 0.163 0.158 0.154 0.143 0.154 0.163

62 64 64 64 64 64 64

0.777 0.925 0.888 0.880 0.806 0.865 0.937
0.198 0.262 0.296 0.248 0.269 0.289 0.262

62 62 64 62 64 64 62

0.673 0.765 0.754 0.707 0.684 0.735 0.773
0.157 0.302 0.298 0.308 0.270 0.290 0.305

64 68 68 70 68 68 68

gem. 0.225 0.209 0.166 0.103 0.180 0.240
s.d. 0.150 0.146 0.125 0.097 0.132 0.157
cor. 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994
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SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.521 1.338 0.752 0.883 0.580 0.422 0.778
0.074 0.259 0.145 0.172 0.113 0.108 0.150

78 76 76 76 76 78 76

0.848 1.601 0.885 1.116 0.762 0.610 0.924
0.083 0.188 0.105 0.128 0.087 0.069 0.109

78 74 74 74 74 74 74

0.990 1.426 0.782 1.018 0.707 0.581 0.820
0.106 0.214 0.118 0.150 0.103 0.084 0.124

76 76 76 76 76 76 76

0.821 1.545 0.851 1.089 0.750 0.607 0.890
0.124 0.220 0.122 0.152 0.104 0.083 0.127

76 74 74 74 74 74 74

1.095 1.640 0.897 1.181 0.825 0.684 0.942
0.131 0.211 0.116 0.152 0.107 0.089 0.121

84 82 82 82 82 82 82

0.767 1.352 0.747 0.943 0.644 0.515 0.780
0.064 0.147 0.082 0.098 0.065 0.050 0.085

84 82 82 82 82 82 82

0.819 1.309 0.721 0.922 0.634 0.513 0.754
0.151 0.225 0.124 0.159 0.110 0.090 0.130

84 82 82 82 82 ~82 82

0.986 1.565 0.865 1.094 0.748 0.600 0.903
0.100 0.161 0.089 0.113 0.079 0.067 0.093

68 66 66 66 66 66 66

0.930 1.454 0.803 1.049 0.719 0.579 0.838
0.112 0.335 0.186 0.155 0.104 0.080 0.193

68 70 70 68 68 68 70

1.005 1.296 0.713 0.918 0.634 0.530 0.746
0.169 0.453 0.249 0.321 0.222 0.163 0.260

68 74 74 74 74 72 74

gem. 0.574 -0.077 0.143 -0.178 -0.314 -0.041
s.d. 0.157 0.151 0.130 0.125 0.114 0.149
cor. 0.432 0.370 0.596 0.673 0.796 0.405
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SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.553 0.672 0.710 0.867 0.698 0.737 0.756
0.056 0.046 0.049 0.060 0.049 0.052 0.054

92 90 90 90 90 90 90

0.695 0.791 0.836 1.022 0.823 0.868 0.891
0.048 0.060 0.064 0.077 0.058 0.062 0.062

88 86 86 86 86 86 86

0.730 0.812 0.857 1.050 0.859 0.904 0.934
0.038 0.079 0.084 0.102 0.080 0.085 0.087

82 88 88 88 88 88 88

0.872 0.929 0.981 1.200 0.975 1.028 1.058
0.119 0.100 0.105 0.129 0.109 0.114 0.119

86 84 84 84 84 84 84

0.954 1.073 1.133 1.385 1.115 1.177 1.208
0.075 0.126 0.134 0.160 0.113 0.121 0.118

94 96 96 96 96 96 96

0.789 0.819 0.864 1.059 0.868 0.914 0.944
0.117 0.096 0.101 0.124 0.107 0.111 0.117

96 94 94 94 94 94 94

0.708 0.785 0.829 1.015 0.827 0.871 0.898
0.104 0.068 0.072 0.088 0.076 0.079 0.084

96 96 96 96 96 96 96

0.694 0.735 0.776 0.950 0.776 0.817 0.843
0.055 0.050 0.053 0.065 0.054 0.057 0.059

78 78 78 78 78 78 78

0.769 0.846 0.892 1.094 0.900 0.947 0.980
0.054 0.050 0.053 0.064 0.053 0.056 0.058

80 76 76 76 76 76 76

0.799 0.874 0.923 1.129 0.915 0.965 0.992
0.103 0.106 0.111 0.136 0.112 0.118 0.122

78 78 78 78 78 78 78

gem. 0.077 0.124 0.321 0.119 0.166 0.194
s.d. 0.029 0.031 0.046 0.026 0.029 0.029
cor. 0.964 0.963 0.965 0.974 0.973 0.976
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SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.788 1.212 0.762 0.897 0.675 0.638 0.811
0.302 0.544 0.349 0.408 0.317 0.295 0.373

42 44 44 44 44 44 44

1.325 1.719 1.094 1.281 0.983 0.920 1.166
0.368 0.711 0.461 0.536 0.424 0.391 0.493

40 42 42 42 42 42 42

1.702 1.961 1.392 1.624 1.265 1.176 1.486
0.314 0.771 0.288 0.339 0.255 0.240 0.306

42 42 38 38 38 38 38

1.094 1.134 0.721 0.877 0.648 0.606 0.768
0.209 0.746 0.471 0.538 0.420 0.395 0.502

40 54 54 52 54 54 54

0.905 1.337 0.842 0.990 0.747 0.705 0.896
0.164 0.349 0.221 0.260 0.199 0.186 0.236

44 44 44 44 44 44 44

0.984 1.217 0.780 0.911 0.696 0.648 0.833
0.215 0.317 0.202 0.236 0.206 0.193 0.215

44 44 44 44 46 46 44

0.677 0.901 0.595 0.670 0.531 0.499 0.633
0.126 0.326 0.172 0.241 0.150 0.143 0.182

44 48 46 48 46 46 46

0.874 1.232 0.793 0.925 0.721 0.670 0.847
0.128 0.175 0.102 0.123 0.087 0.084 0.108

36 34 34 34 34 34 34

0.936 1.105 0.701 0.822 0.628 0.589 0.747
0.243 0.437 0.276 0.324 0.247 0.232 0.294

36 38 38 38 38 38 38

1.018 0.986 0.639 0.744 0.586 0.542 0.683
0.270 0.554 0.355 0.415 0.323 0.300 0.379

36 40 40 40 40 40 40

gem. 0.250 -0.198 -0.056 -0.282 -0.331 -0.143
s.d. 0.159 0.131 0.124 0.132 0.141 0.128
cor. 0.873 0.900 0.908 0.908 0.903 0.901
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SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.461 0.533 0.368 0.394 0.664 0.532 0.422
0.074 0.104 0.072 0.076 0.133 0.106 0.082

76 74 74 74 76 76 74

0.504 0.665 0.460 0.487 0.838 0.667 0.522
0.095 0.130 0.090 0.093 0.170 0.134 0.100

70 68 68 68 68 68 68

0.469 0.536 0.370 0.389 0.680 0.540 0.418
0.169 0.174 0.121 0.129 0.216 0.173 0.138

70 68 68 68 68 68 68

0.434 0.522 0.361 0.383 0.642 0.512 0.410
0.129 0.135 0.093 0.098 0.186 0.148 0.106

72 70 70 70 72 72 70

0.377 0.513 0.355 0.373 0.651 0.517 0.401
0.094 0.111 0.077 0.084 0.134 0.108 0.089

78 76 76 76 76 76 76

0.425 0.529 0.366 0.391 0.670 0.533 0.414
0.065 0.094 0.065 0.052 0.120 0.095 0.073

78 76 76 74 76 76 76

0.427 0.463 0.320 0.344 0.587 0.466 0.370
0.090 0.130 0.090 0.080 0.166 0.132 0.086

80 80 80 78 80 80 78

0.591 0.651 0.450 0.479 0.813 0.649 0.513
0.468 0.088 0.061 0.064 0.112 0.089 0.068

62 62 62 62 62 62 62

0.505 0.617 0.426 0.450 0.779 0.620 0.483
0.094 0.118 0.082 0.086 0.152 0.120 0.092

64 62 62 62 62 62 62

0.518 0.492 0.340 0.372 0.634 0.506 0.387
0.089 0.162 0.112 0.103 0.177 0.141 0.127

62 68 68 66 66 66 68

gem. 0.081 -0.089 -0.065 0.225 0.083 -0.037
s.d. 0.053 0.046 0.043 0.061 0.051 0.046
cor. 0.669 0.668 0.713 0.682 0.690 0.683



Proefpersoon 9

- 104 -

SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.831 1.109 1.118 1.048 0.749 0.791 0.672
0.126 0.244 0.253 0.229 0.227 0.201 0.168

62 62 62 62 66 64 64

1.822 1.963 1.928 1.870 1.914 1.739 1.527
0.257 0.457 0.464 0.431 0.307 0.319 0.270

64 64 64 64 64 64 64

1.226 1.139 1.088 1.094 1.414 1.187 1.067
0.179 0.209 0.209 0.199 0.198 0.176 0.155

64 62 62 62 62 62 62

1.151 0.914 0.872 0.854 1.049 0.928 0.812
0.162 0.360 0.352 0.368 0.481 0.366 0.349

64 68 68 70 74 70 72

1.227 1.085 1.040 1.041 1.311 1.108 0.994
0.187 0.248 0.253 0.234 0.189 0.179 0.154

72 70 70 70 70 70 70

1.372 1.285 1.199 1.233 1.553 1.312 1.177
0.196 0.281 0.342 0.265 0.206 0.196 0.168

70 70 72 70 70 70 70

0.987 0.918 0.857 0.881 1.100 0.933 0.836
0.229 0.281 0.312 0.266 0.253 0.230 0.201

70 70 72 70 70 70 70

1.047 0.775 0.724 0.749 1.121 0.899 0.820
0.152 0.144 0.143 0.137 0.165 0.134 0.121

58 56 56 56 56 56 56

0.941 0.667 0.614 0.647 1.054 0.828 0.760
0.160 0.137 0.130 0.132 0.205 0.160 0.147

58 58 58 58 56 56 56

0.661 0.514 0.466 0.497 0.646 0.577 0.483
0.159 0.195 0.199 0.187 0.357 0.241 0.255

58 62 64 62 72 64 70

gem. -0.090 -0.136 -0.135 0.064 -0.096 -0.212
s.d. 0.177 0.193 0.163 0.100 0.057 0.063
cor. 0.902 0.883 0.905 0.970 0.984 0.984



Proefpersoon 10

- 105 -

SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.720 1.038 1.068 1.681 0.755 1.007 0.963
0.060 0.166 0.187 0.266 0.094 0.127 0.120

98 96 96 96 96 96 96

0.599 0.670 0.662 1.089 0.563 0.733 0.705
0.049 0.066 0.073 0.107 0.048 0.062 0.060

94 92 92 92 92 92 92

0.603 0.774 0.789 1.254 0.581 0.770 0.738
0.057 0.100 0.102 0.161 0.080 0.104 0.100

94 94 94 94 94 94 94

0.553 0.559 0.539 0.911 0.507 0.652 0.630
0.074 0.078 0.078 0.127 0.069 0.088 0.085

92 94 94 94 94 94 94

0.526 0.790 0.821 1.278 0.551 0.740 0.706
0.051 0.063 0.069 0.102 0.043 0.057 0.055

102 102 102 102 102 102 102

0.580 0.726 0.730 1.178 0.575 0.755 0.725
0.064 0.089 0.092 0.144 0.070 0.091 0.088

102 102 102 102 102 102 102

0.528 0.603 0.599 0.980 0.497 0.648 0.623
0.070 0.091 0.096 0.146 0.067 0.087 0.084

104 102 102 102 102 102 102

0.654 0.689 0.656 1.124 0.648 0.829 0.802
0.066 0.088 0.093 0.142 0.072 0.092 0.089

84 84 84 84 84 84 84

0.681 0.761 0.746 1.238 0.656 0.850 0.819
0.065 0.105 0.112 0.170 0.088 0.112 0.108

86 82 82 82 82 82 82

0.556 0.528 0.511 0.860 0.473 0.610 0.589
0.070 0.077 0.074 0.125 0.072 0.092 0.089

84 82 82 82 82 82 82

gem. 0.114 0.112 0.559 -0.019 0.159 0.130
s.d. 0.111 0.131 0.194 0.034 0.064 0.058
cor. 0.685 0.619 0.693 0.930 0.898 0.908



Proefpersoon 11

- 106 -

SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.523 0.497 0.528 0.634 0.499 0.524 0.557
0.119 0.057 0.065 0.072 0.055 0.058 0.060

56 56 56 56 56 56 56

0.758 0.574 0.560 0.731 0.600 0.629 0.701
0.158 0.122 0.124 0.156 0.126 0.132 0.146

60 58 58 58 58 58 58

0.795 0.606 0.579 0.772 0.641 0.671 0.757
0.117 0.074 0.073 0.094 0.078 0.081 0.093

58 56 56 56 56 56 56

0.558 0.483 0.485 0.615 0.498 0.522 0.573
0.113 0.095 0.091 0.121 0.101 0.106 0.121

58 58 58 58 58 58 58

0.596 0.434 0.436 0.552 0.447 0.469 0.515
0.070 0.062 0.064 0.079 0.063 0.066 0.073

64 64 64 64 64 64 64

0.760 0.555 0.555 0.706 0.573 0.601 0.662
0.080 0.055 0.064 0.070 0.053 0.056 0.057

64 62 62 62 62 62 62

0.536 0.401 0.408 0.511 0.412 0.432 0.472
0.114 0.066 0.068 0.085 0.069 0.072 0.081

64 62 62 62 62 62 62

0.762 0.517 0.499 0.658 0.543 0.569 0.638
0.163 0.100 0.097 0.127 0.106 0.111 0.127

52 52 52 52 52 52 52

0.752 0.521 0.521 0.663 0.538 0.564 0.621
0.094 0.075 0.089 0.096 0.072 0.076 0.077

52 52 52 52 52 52 52

0.631 0.498 0.502 0.634 0.513 0.538 0.589
0.085 0.061 0.061 0.078 0.064 0.067 0.076

54 54 54 54 54 54 54

gem. -0.159 -0.160 -0.019 -0.141 -0.115 -0.059
s.d. 0.069 0.081 0.064 0.062 0.062 0.054
cor. 0.811 0.693 0.809 0.845 0.843 0.870



Proefpersoon 12

- 107 -

SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.805 1.528 1.530 1.662 1.084 0.841 1.206
0.107 0.181 0.181 0.197 0.132 0.102 0.145

126 124 124 124 124 124 124

0.760 1.385 1.387 1.505 0.967 0.752 1.080
0.078 0.109 0.108 0.119 0.092 0.070 0.097

120 116 116 116 116 116 116

0.695 1.164 1.160 1.268 0.886 0.681 0.968
0.107 0.129 0.128 0.140 0.104 0.079 0.111

118 116 116 116 116 116 116

0.626 1.121 1.122 1.220 0.805 0.624 0.893
0.126 0.152 0.153 0.165 0.109 0.084 0.120

116 118 118 118 118 118 118

0.640 1.088 1.087 1.185 0.801 0.619 0.883
0.113 0.135 0.135 0.147 0.103 0.079 0.112

130 128 128 128 128 128 128

0.588 1.029 1.027 1.121 0.775 0.596 0.849
0.111 0.130 0.130 0.141 0.101 0.077 0.109

130 128 128 128 128 128 128

0.630 0.807 0.806 0.878 0.589 0.455 0.650
0.131 0.160 0.161 0.174 0.117 0.090 0.129

128 128 128 128 128 128 128

0.602 0.807 0.805 0.879 0.609 0.469 0.667
0.135 0.155 0.155 0.168 0.109 0.084 0.120

108 104 104 104 104 104 104

0.609 0.812 0.810 0.885 0.609 0.469 0.668
0.107 0.133 0.134 0.144 0.089 0.069 0.100

106 104 104 104 104 104 104

0.666 0.842 0.840 0.917 0.648 0.497 0.706
0.118 0.161 0.161 0.176 0.144 0.106 0.146

108 106 106 106 106 106 106

gem. 0.396 0.395 0.490 0.115 -0.062 0.195
s.d. 0.197 0.198 0.218 0.115 0.082 0.136
cor. 0.843 0.844 0.843 0.831 0.833 0.835



Proefpersoon 13

- 108 -

SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

2.650 2.464 2.758 2.926 2.989 2.313 2.861
0.399 0.343 0.377 0.389 0.417 0.287 0.356

56 54 54 54 54 54 54

3.498 3.525 3.932 4.145 4.278 3.230 3.996
0.565 0.652 0.708 0.711 0.795 0.492 0.609

62 60 60 60 60 60 60

3.135 2.579 2.889 3.070 3.127 2.434 3.011
0.401 0.896 0.993 1.038 1.088 0.793 0.982

50 62 62 62 62 62 62

1.205 1.416 1.574 1.651 1.719 1.271 1.573
0.202 0.263 0.293 0.309 0.320 0.240 0.297

62 60 60 60 60 60 60

1.232 1.052 1.185 1.269 1.275 1.025 1.268
0.144 0.128 0.143 0.152 0.155 0.121 0.149

68 66 66 66 66 66 66

1.151 0.964 1.084 1.159 1.169 0.933 1.154
0.140 0.109 0.123 0.132 0.133 0.108 0.133

68 64 64 64 64 64 64

1.126 0.928 1.047 1.126 1.124 0.917 1.135
0.148 0.160 0.180 0.192 0.194 0.154 0.191

68 66 66 66 66 66 66

0.847 0.841 0.932 0.973 1.021 0.740 0.916
0.152 0.195 0.219 0.234 0.236 0.189 0.234

56 54 54 54 54 54 54

0.746 0.757 0.834 0.859 0.921 0.635 0.786
0.124 0.173 0.189 0.194 0.210 0.142 0.176

56 54 54 54 54 54 54

0.654 0.706 0.779 0.807 0.858 0.602 0.745
0.144 0.125 0.139 0.147 0.151 0.115 0.143

54 54 54 54 54 54 54

gem. -0.101 0.077 0.174 0.224 -0.214 0.120
s.d. 0.210 0.206 0.223 0.257 0.206 0.187
cor. 0.981 0.982 0.984 0.981 0.988 0.988



Proefpersoon 14

- 109 -

SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.427 0.362 0.398 0.366 0.376 0.379 0.402
0.049 0.035 0.039 0.036 0.037 0.037 0.039

104 102 102 102 102 102 102

1.291 1.014 1.133 0.985 1.026 1.034 1.106
0.135 0.124 0.136 0.129 0.130 0.132 0.139

106 104 104 104 104 104 104

0.714 0.496 0.544 0.503 0.515 0.520 0.550
0.102 0.075 0.083 0.074 0.077 0.077 0.082

106 104 104 104 104 104 104

0.540 0.492 0.537 0.504 0.515 0.519 0.548
0.090 0.072 0.078 0.074 0.075 0.076 0.080

108 104 104 104 104 104 104

0.660 0.551 0.610 0.545 0.564 0.568 0.605
0.069 0.052 0.057 0.053 0.054 0.055 0.058

116 114 114 114 114 114 114

0.771 0.544 0.595 0.556 0.568 0.573 0.606
0.150 0.088 0.098 0.087 0.090 0.091 0.097

116 116 116 116 116 116 116

0.535 0.437 0.475 0.453 0.460 0.465 0.489
0.091 0.081 0.089 0.083 0.085 0.086 0.090

118 114 114 114 114 114 114

0.728 0.569 0.617 0.564 0.583 0.588 0.626
0.122 0.094 0.134 0.092 0.095 0.096 0.103

96 94 96 94 94 94 94

0.717 0.559 0.616 0.561 0.577 0.582 0.618
0.098 0.070 0.077 0.071 0.073 0.074 0.078

96 94 94 94 94 94 94

0.633 0.505 0.549 0.523 0.532 0.536 0.565
0.100 0.067 0.073 0.070 0.071 0.072 0.075

94 94 94 94 94 94 94

gem. -0.149 -0.094 -0.146 -0.130 -0.125 -0.090
s.d. 0.074 0.060 0.082 0.075 0.074 0.065
cor. 0.976 0.975 0.977 0.977 0.977 0.976



Proefpersoon 15

- 110 -

SPIRO Sh1 Sh2 Sh3 Kk1 Kk2 Kk3

0.566 0.719 0.716 0.751 0.434 0.438 0.636
0.050 0.061 0.060 0.064 0.036 0.036 0.053

94 92 92 92 92 92 92

0.743 0.922 0.918 0.958 0.567 0.574 0.820
0.067 0.102 0.102 0.111 0.053 0.053 0.087

92 88 88 88 88 88 88

0.794 1.042 1.038 1.082 0.643 0.650 0.927
0.161 0.156 0.155 0.163 0.093 0.094 0.137

92 90 90 90 90 90 90

0.643 0.771 0.766 0.793 0.492 0.499 0.691
0.071 0.072 0.071 0.072 0.052 0.053 0.066

90 90 90 90 90 90 90

0.616 0.812 0.805 0.826 0.536 0.545 0.734
0.066 0.097 0.096 0.100 0.062 0.063 0.087

100 98 98 98 98 98 98

0.557 0.779 0.776 0.812 0.474 0.479 0.690
0.063 0.127 0.128 0.140 0.062 0.062 0.107

100 98 98 98 98 98 98

0.563 0.892 0.890 0.939 0.524 0.528 0.784
0.068 0.118 0.117 0.122 0.073 0.074 0.104

100 100 100 100 100 100 100

0.664 0.947 0.944 0.992 0.565 0.570 0.835
0.099 0.103 0.102 0.107 0.066 0.067 0.091

84 80 80 80 80 80 80

0.765 1.063 1.059 1.106 0.652 0.659 0.944
0.082 0.112 0.111 0.115 0.075 0.077 0.101

82 80 80 80 80 80 80

0.705 1.089 1.083 1.126 0.680 0.689 0.971
0.077 0.116 0.115 0.122 0.072 0.074 0.102

82 78 78 78 78 78 78

gem. 0.242 0.238 0.277 -0.105 -0.099 0.142
s.d. 0.082 0.082 0.089 0.049 0.049 0.069
cor. 0.798 0.795 0.782 0.831 0.832 0.809
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