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Samenvatting: In de laatste decennia zijn de ontwikkelingen op het gebied van Brain 
Computer Interface (BCI) enorm gegroeid. Met name het EEG-signaal houdt onderzoekers 
bezig om tot een efficiënte BCI te komen. De Moving Thoughts groep van de RUG haalt 
met de EEG-BCI veelbelovende resultaten. Met motorische verbeelding van de linker- of 
rechterarm lukt het ze om classificaties boven de 90% te halen. In dit onderzoek wordt 
gekeken of deze techniek generaliseert naar mensen met een motorische beperking. De 
resultaten die gehaald zijn op gezonde mensen en mensen met een motorische beperking 
vielen tegen. Vrijwel alle proefpersonen scoorden rond de 50%. Er was in elke groep wel 
een persoon die richting de 90% haalde. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of er 
verschil is. Het lijkt erop dat personen die niet helemaal motorisch beperkt zijn in staat zijn 
goede resultaten te halen (al dan niet met een langere trainingstijd).

1. Inleiding
De  Moving-Thoughts  groep  van  de 
Rijksuniversiteit  Groningen (RUG) is  ver 
gevorderd  met  een  Brain  Computer 
Interface  (BCI)  op  basis  van  de 
motorische verbeelding van de handen. 
Bij  gezonde  proefpersonen  zijn 
classificaties  gehaald  boven  90%.  Lukt 
het mensen die voor een lange tijd hun 
spieren minder (of niet meer) gebruiken 
ook  om deze  BCI  te  gebruiken?  Vanuit 
deze vraag is de RUG betrokken bij het 
project Carebro. 

1.1. Achtergrond

Het project Carebro is opgezet door vier 
bedrijven,  te  weten:  Negotica 
Development  Projects,  Neurobics, 
Huitsing Embedded Systems en Huitsing 
Domotica.  In  het  project  Carebro wordt 
een nieuw platform ontwikkeld waarmee 
een zorgvrager zelfstandig en op afstand 
activiteiten  en  functies  kan  uitvoeren 
zoals het openen en sluiten van deuren, 
bedienen van ramen en gordijnen en het 
in-  en  uitschakelen  van  verlichting.  De 
primaire zorgvrager in project Carebro is 
iemand die verlamd is van nek tot teen. 
De aansturing van functies vindt plaats 
door  middel  van  een  sensor  gestuurd 
universeel  ‘huishoud-
managementsysteem’.  Dit  open-source 
systeem  zorgt  voor  de  complete 
aansturing  van  faciliteiten  in  een 
woonomgeving.  De  innovatieslag  van 
project Carebro is dat het platform wordt 
aangestuurd op basis van hersengolven. 
De combinatie van zorg, zelfhulp met de 
inzet  van  een  huishoudmanagement-
syteem  dat  wordt  aangestuurd  met 
hersengolven is uniek voor Nederland.

Bij het project Carebro zijn tevens de 
zorginstellingen  Noorderbrug  en 
Zorgbelang Groningen betrokken. De BCI 
kan  goed  gebruikt  worden  om  de 
zelfredzaamheid  van  personen  met 
bijvoorbeeld  een  dwarslaesie  tot  een 
hoger niveau te tillen.

De Moving Thoughts groep meet de 
hersengovolven  op  basis  van  Elektro-
encefalografie  (EEG).  Op  de  hoofdhuid 
worden  met  behulp  van  een  cap 
elektroden bevestigd die hersensignalen 
kunnen meten. Berger (1929) schreef als 
eerste  over  de  relatie  van de gemeten 
hersengolven  met  de  locatie  op  het 
hoofd.  Door  de  signalen  te  vergelijken 
met  de  plek  op de cortex kan bepaald 
worden  welke  functies  of  acties 
uitgevoerd  worden.  Sinds  een  paar 
decenia is men opzoek hoe EEG gebruikt 
kan  worden  voor  BCI-toepassingen 
(Thomas, 1977). Deze ontwikkeling is te 
verklaren  uit  het  feit  dat  EEG  relatief 
eenvoudig  in  gebruik  is.  Alternatieve 
meetmethodes  zoals  magneto-
encefalografie  (MEG),  functional 
magnetic  resonance  imaging  (fMRI)  en 
positronemissietomografie  (PET)  zijn 
gebonden  aan  een  locatie  vanwege  de 
omvang  van  de  apparatuur  en 
omgevingsfactoren. 

Omdat EEG de hersengolven aan de 
buitenkant  van  de  schedel  meet,  is  er 
erg  veel  ruis.  Deze  ruis  ontstaat  door 
hersengolven  die  bijvoorbeeld  door 
spierbewegingen  veroorzaakt  wordt  en 
kan  andere  fijnere  hersengolven 
overheersen  waardoor  het  intepreteren 
van  het  EEG  moeilijk  is.  Bepaalde 
cognitieve  reacties  zorgen  daarintegen 
voor een overheersend EEG. 
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Zo worden bijvoorbeeld event-related 
potientials (ERP) gebruikt (een onderdeel 
hiervan is het P300 potentiaal) om letters 
en  commando's  op  een  computer  te 
selecteren.  (Farrwell  &  Donchin,  1988; 
Piccione et al., 2006) Het P300 potentiaal 
wordt opgewekt door het aanbieden van 
verwachte  stimilus.  300  ms   nadat  de 
stimulus  is  aangeboden  is  de  het 
potentiaal  in  het  EEG  terug  te  vinden. 
P300 wordt wel gebruikt om te spellen. 
Op  een  scherm  krijgt  de  proefpersoon 
een vierkant  raster  te  zien met  letters. 
Met een bepaalde frequentie worden de 
kolommen  achter  elkaar  een  korte 
periode  opgelicht.  Omdat  de 
proefpersoon  zich  concentreert  op  een 
bepaalde  letter  wordt  bij  het  oplichten 
van de desbetreffende kolom een P300 
potentiaal  opgewekt.  Door  dezelfde 
procedure  vervolgens  met  de  rijen  te 
doen  kan  bepaald  worden  naar  welke 
letter  de  proefpersoon  keek.  Met  deze 
techniek  haalde  Farrwell  &  Donchin 
(1988) 2,3 acties per minuut. Wolpaw et 
al. (2002) komt tot de conclusie dat met 
P300 BCI maximaal vijf acties per minuut 
onderscheiden kunnen worden. 

Andere  technieken  met  bijvoorbeeld 
lage  corticale  potentialen  (LCP)  hebben 
trainingstijden nodig.  Na een intensieve 
training lukt het proefpersonen om door 
middel  van  visuele  feedback  (het 
bewegen van een cursor op een scherm) 
de LCP beter te beheersen.  (Birbaumer 
et  al.,  2000;  Neumann  et  al.,  2003; 
Kübler et al., 2001).

Om een bruikbare BCI te ontwikkelen 
is  het  wenselijk  de  trainingstijd  zo  kort 
mogelijk  te  houden  en  tegelijk  een 
maximaal  aantal  acties  per  minuut  te 
realiseren. In de jaren dat onderzoekers 
EEG  hebben  gebruikt  voor  BCI-
toepassing  zijn  verschillende 
filtertechnieken  bedacht  om  efficient 
unieke  gebeurtenissen  uit  alle  EEG  te 
filteren tot een bruikbaar signaal. 

In 1990 werd er door de BCI groep te 
Berlijn  door  Krepki  et  al.  (2007)  een 
Berlin BCI (BBCI) ontwikkeld. De BBCI is 
ontwikkeld met als  doel de trainingstijd 
zo kort mogelijk te houden. Dit lukte door 
te kijken naar de motorische verbeelding 
van  de  handen.  De  proefpersoon  krijgt 
een  cap  op  met  30  EEG-sensoren.  Het 
denken aan het ballen van de linker- en 
rechtervuist  zorgt  voor  EEG  op  de 
motorische  cortex.  Om  deze 
hersengolven  te  classifiseren  en 
daarmee  bruikbaar  te  maken  voor  BCI 

heeft  Bai  et  al.  (2007)  verschillende 
filteralgortimes  vergeleken.  De  Moving 
Thoughts  groep  heeft  de  BBCI  met 
common  spatial  pattern  (CSP)  als 
classificatiemethode  (Dornhege  et  al., 
2004)  haalbare  resultaten  gehaald. 
Hiervoor  heeft  de  Berlin  BCI  groep een 
spellingstaak  gebruikt  waarin  de 
proefpersoon, door aan het ballen in de 
rechtvuist  te  denken,  een pijl  rechtsom 
over een circel rond kan laten gaan. Als 
de  proefpersoon  vervolgens  aan  het 
ballen van de linkervuist denkt stopt de 
pijl wordt na een paar seconden de letter 
geselecteerd.  Het  lukte  hiermee  8 
karakters per minuut  te  halen met een 
trainingstijd  van  15  min.  De  Moving 
Thoughts  Groep  van  de  RUG  heeft  de 
methode uit  Berlijn  overgenomen en is 
bezig  met  onderzoek  naar  een  derde 
signaal.  Hierdoor  moet  het  mogelijk 
worden om naast links en rechts ook een 
stop signaal te filteren uit het EEG zodat 
het aansturen van taken efficiënter kan 
verlopen.

 Hoever  zijn  we  nu  nog  verwijderd 
van  toepassingen  waarbij  verlamde 
mensen hun hersenen kunnen gebruiken 
om hun omgeving of een protesearm aan 
te kunnen sturen? Een grote stap in die 
richting  wordt  gedaan  door  onderzoek 
naar 'droge'  elektroden voor het meten 
van  EEG  signaal.  Hierdoor  is  de  BCI 
toegankelijk  voor  iedereen.  Dit 
onderzoek  zal  verder  niet  ingaan  op 
droge  elektroden.  Lezers  die  hier  meer 
van willen weten: Popescu et al., (2007) 
hebben  hier  veelbelovende  resultaten 
mee gehaald.

Mensen  die  hun  spieren  niet  meer 
gebruiken  door  bijvoorbeeld  een 
dwarsleasie  blijken  nog  wel  controle  te 
hebben over hun motorische verbeelding 
van bepaalde spieren (Decety & Boisson, 
1990;  Sharma,  2006).  Personen  die 
verlamt  zijn  lukt  het  om  na  een 
intensieve  training  hun  motorische 
verbeelding onder controle te hebben en 
zo een BCI te bedienen (Enzinger et al., 
2008).

De  resultaten  tonen  aan  dat  het 
theoretisch mogelijk is – al dan niet met 
een  langere  trainingstijd  dan  gezonde 
mensen - verlamde mensen commando's 
uit te laten voeren met de EEG-BCI van 
de  Moving  Thoughts  groep.  De 
onderzoeksvraag die hieruit voorkomt is 
deze:  “Generaliseert  de  EEG-BCI-
toepassing  naar  personen  die  een 
motorische beperking hebben?”
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Om  deze  vraag  te  beantwoorden 
wordt de EEG-BCI, zoals deze binnen de 
Moving Thoughts groep, gebruikt om de 
werking  ervan  te  testen  op 
proefpersonen. Dit gebeurt op personen 
met  en  zonder  een  motorische 
beperking. 

2. Methode

2.1. Proefpersonen

Het experiment wordt uitgevoerd op 
tien proefpersonen (vijf gezonde, vijf met 
een  motorische  beperking).  Alle 
proefpersonen (tabel 2.1) zijn vrijwillig bij 
dit  onderzoek betrokken.  De groep met 
een  motorische  beperking  is  na 
aanleiding  van  een  interview  binnen 
project  Carebro  gevraagd  om  mee  te 
werken  aan  het  experiment.  Een 
proefpersoon  met  spierdystrofie  had 
willekeurige spiersamentrekkingen welke 
tijdens  het  uitvoeren  van  de  taak  voor 
verstoring  in  het  EEG-signaal  zorgde. 
Deze proefpersoon is niet meegenomen 
in het de resultaten.

2.2. Algoritmen

Voor het classificeren van motorische 
bewegingen  is  een  CSP-filter  gebruikt. 
Het  filter  zoekt  naar  de  meest 
onderscheidende  EEG  (patroon)  binnen 
de data die het aangeboden krijgt.  Het 
filter krijgt als input aan de ene kant het 
EEG van de motorische verbeelding van 
de rechterarm en aan de andere kant het 
EEG van motorische verbeelding van de 
linkerarm.  In dit experiment classificeert 
het  CSP-filter  op  vijf  verschillende 
frequenties  tussen  de  8  en  12  Hz.  Per 
frequentie  stelt  het  CSP-filter  twee 
verschillende  classificaties  voor:  een 
classificatie  met  één  patroon  en  een 
classificatie  met  twee  patronen.  Het 
programma geeft een getal tussen 0 en 1 
aan bij  elke classificatie. Dit getal  staat 
voor  de  bruikbaarheid  van  de 
classificatie;  waarbij  1  een  perfecte 
classificatie betekend.

Vervolgens  moet  er  een classificatie 
worden gekozen. Deze classificatie wordt 
tijdens  het  uitvoeren  van  de  taak 
gebruikt.  De  classificatie  beschikt  over 
een  bias  die  automatisch  wordt 
verschoven als een trail  verkeerd wordt 
uitgevoerd.  Op  deze  manier  blijft  het 
algoritme zoeken naar een optimum voor 
de desbetreffende proefpersoon.

2.3. Apparatuur

Beide groepen deden exact hetzelfde 
experiment. De groep zonder motorische 
beperking  heeft  het  experiment  in 
dezelfde  ruimte  gedaan.  Dit  was  een 
ruimte  met  drie  werkplekken.  De 
proefpersoon zat alleen in de ruimte en 
deed  het  experiment  alleen.  Omdat  de 
groep met een motorische beperking niet 
naar een locatie toe kan komen hebben 
we  deze  proefpersonen  op  hun  locatie 
opgezocht  (meestal  een 
activiteitencentrum van zorginstelling De 
Noorderbrug). Op elke locatie hebben we 
het experiment in een rustige afgesloten 
kantoor op sportzaal kunnen doen. In de 
activiteitencentra was vergeleken met de 
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Tabel  2.1:  Proefpersonen  (ppn)  die  aan  het  experiment  hebben  deelgenomen.  De 
proefpersonen zijn verdeeld over twee groepen.
Met motorische beperking Zonder motorische beperking
ppn leeftijd geslacht beperking ppn leeftijd geslacht
1 67 man spierdystrofie 1 22 man
2 20 man spierdystrofie 2 24 man
3 55 man dwarslaesie(T5) 3 28 man
4 20 vrouw spierdystrofie 4 22 man
5 21 man spierdystrofie 5 25 man

Figuur  2.1:  Opstelling  voor  de 
interpretatie van motorische verbeelding. 
De  EEG  wordt  via  de  versterker 
doorgegeven aan de laptop. Deze slaat de 
data op en berekent met CSP aan welke 
beweging  gedacht  wordt.  Op de  monitor 
wordt vervolgens de feedback getoond.



gorep zonder motorische beperking meer 
afleiding en geluiden vanuit de gang.

De opzet van het experiment (Figuur 
2.1) is met de software BCI2000 (Gerwin 
Schalk  et  al.,  2004)  geprogrammeerd. 
BCI2000  biedt  de  mogelijkheid  om een 
input-,  een  verwerkings-  en 
outputmodule  met  elkaar  te  laten 
communiceren door middel van TCP/IP. In 
de  tekst  hieronder   worden  alle  drie 
modules besproken.

Voor de input gebruikten we een EEG-
cap  waarop  30  elektroden  aangesloten 
zitten. Zowel links als rechts op de cortex 
werd  een  gebied  van  15  elektroden 
gemeten.  Corresponderend met het 10-
20-systeem  (Sharbrough  et  al.,  1991) 
betekend dit dat links een vierkant met 
een diagonaal van F1-P3 en rechts een 
vierkant  met  een  diagonaal  van  F2-P6 
aangesloten werd. Een elektrode achter 
het  rechteroor  werd  als  referentiepunt 
gebruikt.  De  ground-elektrode  werd  op 
het  voorhoofd  van  de  proefpersoon 
bevestigd.  Voor  de  verwerking  van  het 
signaal  is  een Refa versterker gebruikt. 
Het EEG werd in deze versterker bepaald 
op  basis  common  average  reference. 
Een common average reference gebruikt 
het  gemiddelde van alle  elektroden als 
referentie  (Pfurtscheller,  1991).  De 
inputmodule van BCI2000 krijgt de EEG-
data  van  de  30  elektroden  met  een 
frequentie  van  250Hz  binnen  via  een 
USB-verbinding.  BCI2000  schrijft  alle 
data weg in een bestand.

 Het  CSP-filter  zoals,  beschreven  in 
paragraaf  2.2,  is  geschreven in  Matlab. 
BCI2000  heeft  een  verwerkingsmodule 
die gebruik kan maken van Matlabcode. 
De  status  van  het  experiment  bepaald 
welke  code  er  uitgevoerd  wordt.  Het 
classificeren van de EEG-data of met de 
daadwerkelijk uitvoeren van de taak (Het 
toepassen  van  het  CSP-filter)  worden 
beide met Matlab berekend. De matrices 
met  EEG-data  die  Matlab  gebruikt  voor 
de  filtering  wordt  opgeslagen  op  de 
laptop  zodat  het  CSP-filter  eventueel 
achteraf berekent kan worden.

De outputmodule van BCI2000 krijgt 

van  BCI2000  door  welke  target  op  het 

scherm te  zien  moet  zijn.  Verder  krijgt 
het  resultaat  van  de  CSP-filtering  door. 
De  output  werd  aan  de  proefpersoon 
getoond via een monitor die ter hoogte 
van  het  oog  één  meter  voor  de 
proefpersoon is neergezet.

2.4. Stimuli

 Tijdens de kalibratie was de stimulus 
een  groene  balk.  Deze  balk  wisselde 
willekeurig van positie. De stimulus stond 
links  of  rechts  op  het  scherm.  de 
proefpersonen  werden  geïnstrueerd  dat 
ze  de  arm  moesten  bewegen  die 
overeenkwam  met  de  locatie  van  de 
groene  balk  op  het  scherm.  De 
proefpersonen  moeten  deze 
armbeweging verbeelden in zijn of haar 
gedachten zonder de arm daadwerkelijk 
te bewegen.

De  stimulus  tijdens  het  vervolg  van 
de taak was nog steeds een groene balk 
die links of rechts op het scherm stond. 
Het verschil met de kalibratie is dat aan 
de tegenovergestelde kant een rode balk 
staat.  Verder  waren  er  voor  de 
proefpersoon een linker- en rechterhand 
te  zien  die  de  feedback  van  de 
motorische  verbeelding  van  de 
proefpersoon op het scherm lieten zien 
(Figuur 2.2). Omdat de proefpersoon ook 
de hand bij de rode balk aan kan sturen 
is de rode balk als stimulus toegevoegd. 
Hierdoor  kan  er  geen  onduidelijkheid 
bestaan over welke hand dichtgeknepen 
moet worden. 

2.5. Procedure

De proefpersonen kwamen binnen en 
werden  een  plek  achter  een  bureau 
gewezen.  Na  de  bevestiging  van  de 
elektroden  en  EEG-cap  werden  er  vier 
kalibratie-trails  gedaan  om te  kijken  of 
alles  correct  aangesloten  zat.  De 
proefpersoon kreeg de instructie om aan 
de motorische verbeelding van zijn arm 

denken  op  het  moment  als  er  een 
stimulus  op  het  scherm  verschijnt.  De 
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Figuur 2.3: Een succesvolle trail. Het CSP-
filter  classificeert  de  motorische 
verbeelding van de linkerarm en vertaald 
dit in het dichtknijpen van de vuist op het 
scherm.Figuur 2.2: Feedback van de startpositie 

van  een  trail.  De  hand  met  het  groene 
balk is op dit moment de target.



locatie  van  de  stimulus  op  het  scherm 
bepaald  om  welke  arm  het  gaat.  De 
proefpersoon  kreeg  de  opdracht  te 
proberen de  verbeelding  vol  te  houden 
totdat de stimulus verdween. Omdat het 
voor  veel  personen lastig is  motorische 
verbeelding op te roepen werd er verteld 
dat  de  proefpersoon  in  gedachten  een 
halve cirkel  moet maken met zijn arm. 
Deze halve cirkel wordt naar buiten toe 
gemaakt  en  de  proefpersoon  moet 
tijdens  de  verbeelding  de  vuist  van  de 
desbetreffende  arm  in  gedachten 
dichtknijpen.

Het experiment was verdeeld in drie 
blokken.  Elk  blok  bestaat  uit  een 
kalibratie van 40 trails en een taak van 
40  trails.  Tussen  elk  blok  zit  een 
rustmoment  van  vijf  minuten.  De 
kalibratie bestaat uit een stimulus die 20 
keer  links  en  20 rechts  op  het  scherm 
wort aangeboden. De stimulus staat vier 
seconden  op  het  scherm.  De  eerste 
seconde wordt er nog niks gemeten. De 
proefpersoon  heeft  dan  de  tijd  de 
stimulus  te  verwerken  en  zich  voor  te 
bereiden op de motorische verbeelding. 
Na  de  eerste  seconde  worden  de 
daaropvolgende drie seconden aan EEG-
data  opgeslagen.  Tussen  elke  trail  zat 
een periode van een seconde waarin de 
stimulus  niet  op het scherm te zien is. 
Als  alle 40 trails voorbij  zijn worden de 
40  EEG-samples  aan  het  CSP-filter 
gegeven. Deze komt vervolgens met de 
tien voorstellen voor een classificatie. De 
hoogste classificatie wordt gebruikt voor 
de  taak.  De  hoogste  wordt  gekozen 
omdat  het  CSP-filter  met  deze 
classificatie  met  de  meeste  overtuiging 
de  classificatie  kon  doen.  Omdat  de 
proefpersoon motoriek verbeelde, is het 
waarschijnlijk dat de hoogste classificatie 
daadwerkelijk de motorische verbeelding 
voorstelt. Als er een dubbele hoogste is 
dan wordt de classificatie gekozen die zo 
dicht  mogelijk  bij  het  mu-ritme  ligt 
(ongeveer: 10 a 11 Hz).

Na de kalibratie volgt in elk blok een 
taak die eveneens 20 trails links en 20 
trails  rechts  bevat.  De  classificatie  die 
gekozen  is  wordt  nu  elke  100 
milliseconden over  het  EEG uitgevoerd. 
De  proefpersoon  krijgt  de  stimulus  te 
zien. Zoals in Figuur 2.2 te zien is, staan 
er  naast  de  stimulus  twee  handen.  Na 
een  seconde  begint  het  CSP  met  het 
classificeren  van  de  EEG.  Het  resultaat 
van  de  classificatie  vertaalt  zich 

rechtstreeks in  het  dichtknijpen van de 
hand in 24 stappen (Figuur 2.3).

Elke 100 milliseconden wordt er een 
classificatie  teruggegeven.  De  uitvoer 
van  de  trail  duurt  dus  minimaal  2,4 
seconden en maximaal 4,9 seconden. Na 
afloop blijft de stimulus nog een seconde 
op  het  scherm  staan  zodat  de 
proefpersoon  rustig  kan  zien  wat  de 
uitkomst  van  de  trail  was.  Tussen  elke 
trail  zit  een  seconde  waarin  er  geen 
stimulus op het scherm te zien is.

2.6. Dataverwerking

Van  elk  blok  werd  alle  data 
opgeslagen. Voor dit experiment wordt er 
met name naar het percentage correcte 
trails gekeken. De bruikbaarheid van de 
classificatie  tijdens  de  kalibratie  wordt 
omgerekend  in  procenten 
(vermenigvuldigd  met  100) 
meegenomen  in  de  analyse.  De 
reactietijden  van  de  proefpersonen 
worden  per  trail  in  een  bestand 
genoteerd.

3. Resultaten

3.1. Resultaten van de taak

In  tabel  3.1  staan  de 
slagingspercentages  van  de  groep 
zonder motorische beperking en in tabel 
3.2 de resultaten van de groep met een 
motorische beperking.
Tabel 3.1: Percentage succesvolle trails 
van  de  groep  zonder  motorische 
beperking 

Ppn Blok 1 Blok 2 Blok 3 Gemiddeld

1 40% 57% 52% 50%

2 62% 52% 55% 56%

3 45% 50% 57% 50%

4 90% 85% 60% 78%

5 52% 60% 45% 52%

Tabel 3.2: Percentage succesvolle trails 
van de groep met motorische beperking 

Ppn Blok 1 Blok 2 Blok 3 Gemiddeld

1 50% 42% 50% 47%

2 70% 85% 82% 79%

3 50% 60% 57% 56%

4 45% 60% 50% 52%

5 32% 45% 50% 42%
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Vrijwel alle proefpersonen scoren rond de 
50 procent op de taak. In beide groepen 
zit  een  proefpersoon  die  een  hoger 
percentage  haalt.  Deze  twee 
proefpersonen halen richting de 90 juiste 
classificaties  in  de  taak.  De  resultaten 
weerspiegelen  niet  hoe  goed  een 
proefpersoon  motoriek  kan  verbeelden. 
Om een goed beeld te krijgen van hoe 
het CSP-filter zich gedraagt, worden in de 
volgende paragraaf de resultaten van de 
kalibratie besproken.

3.2. Resultaten van de kalibratie
Tabel  3.3:  Percentage  succelvolle 
classificatie  tijdens  kalibratie  van  de 
groep zonder motorische beperking

Ppn Blok 1 Blok 2 Blok 3 Gemiddeld

1 76% 75% 77% 76%

2 82% 75% 76% 78%

3 76% 76% 71% 74%

4 81% 87% 84% 84%

5 74% 73% 74% 74%

Tabel  3.4:  Percentage  succelvolle 
classificatie  tijdens  kalibratie  van  de 
groep met motorische beperking

Ppn Blok 1 Blok 2 Blok 3 Gemiddeld

1 76% 76% 73% 75%

2 78% 73% 76% 76%

3 67% 73% 74% 71%

4 73% 74% 79% 75%

5 68% 73% 72% 71%
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Figuur 3.1:  Classificatie van het CSP-filter op basis van 40 motorische verbeeldingen van de 
persoon met een motorische beperking die het hoogst op de taak heeft gescoord.



In  tabel  3.3  en  tabel  3.4  staan  de 
resultaten van de kalibratie. Het verschil 
tussen  de  waardes  van  de  groep  met 
motorische  beperking  en  de  groep 
zonder  motorische  beperking  is  niet  zo 
groot.  Het  CSP-filter  komt  niet  met 
overtuigende  classificaties.  Voor  beide 
groepen is het lastig om de motoriek te 
verbeelden. Uit elke groep staat van de 
hoogste  score  de  classificatie  in  figuur 
3.1 en figuur 3.2.  Van elke groep is  de 
classificatie  te  zien  vanuit  het 
bovenaanzicht  van  de  cortex.  De  rode 
gebieden  stellen  de  hoogste  activatie 
voor.  In  beide  groepen  zit  de  meeste 
activatie  rechts  en  links  in  de  frontale 
kwab.  De  motorische  cortex  zit  meer 
centraal links en rechts op de cortex. De 
proefpersonen  is  het  blijkbaar  niet 
overtuigend  gelukt  om  de  motoriek  te 
verbeelden.  Wel  is  er  een  duidelijk 
onderscheid tussen de linker en rechter 
classificatie.

In  figuur  3.3  is  uit  elke  groep  de 
proefpersoon  gepakt  die  het  meeste 
succesvolle  trails  heeft  uitgevoerd.  Van 
deze twee proefpersonen is in figuur 3.2 
de  reactiesnelheid  tijdens  de  taak  te 
zien.  Tijdens  de  taak  werd  de 
proefpersoon  de  opdracht  gegeven  om 
met behulp van motorische verbeelding 
een  hand  dicht  te  knijpen.  Deze  hand 
werd op het scherm getoond en ging in 
24 stappen dicht.  Omdat het filter  elke 
100 milliseconde uitgevoerd werd duurt 

het  minsten  2.4  seconde  om  de  hand 
helemaal  dicht  te  krijgen.  Deze  grens 
van 2.4 is in de grafiek aangegeven. Op 
de  x-as  staan  alle  succesvolle  trails. 
Beide  proefpersonen  hebben  een 
dalende  lijn  in  de  reactietijd.  De 
proefpersoon  zonder  motorische 
beperkingen heeft  na  34 correcte  trails 
de reactietijd al  teruggebracht met een 
halve seconde. (0,02 seconde per correct 
trail). Deze proefpersoon reageert na 34 
correcte trails al  twee keer zo snel dan 
na  de  1ste  correcte  trail.  Ook  bij  de 
proefpersoon met motorische beperking 
is  een  dalende  trend  te  zien  (0,01 
seconde per correcte trail).

4. Discussie
De kalibratie is bij veel proefpersonen 

niet  hoger  dan 75%.  Dit  wijst  erop  dat 
het  CSP-filter  is  niet  goed  instaat  de 
classificatie  te  bepalen.  De  Moving 
Thoughts groep op de RUG haalt bij een 
aantal  personen classificaties die  hoger 
zijn dan 90%.  Waarom deze scores in dit 
experiment  niet  gehaald  zijn  kan 
verschillende oorzaken hebben. 

Als  we  de  classificatieafbeeldingen 
vergelijken zien we dat de activitie veelal 
in  de  frontale  kwab van de cortex  ligt. 
Deze resultaten zijn in strijd met wat er 
verwacht  wordt.  De  verbeelding  van 
motoriek moet op de motorische cortex 
worden  waargenomen.  Dit  gebied  ligt 
veel meer centraal op de cortex en kan 
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Figuur 3.2: Classificatie van het CSP-filter op basis van 40 motorische verbeeldingen van 
de persoon zonder een motorische beperking die het hoogst op de taak heeft gescoord.



per  persoon  wat  verschillen.  Het  is 
mogelijk dat de proefpersonen niet goed 
in  staat  zijn  motorische  verbeelding 
bewust  uit  te  voeren.  Een  oorzaak 
hiervan  kan  het  kijken  van  links  naar 
recht  (tijdens  de  oefeningen)  zijn.  De 
spierbewegingen  die  rondom  het  oog 
ontstaan tijdens het heen en weer kijken 
zorgen voor veel 'ruis' aan hersengolven 
in de frontale kwab. Deze golven kunnen 
te  overheersend  aanwezig  zijn  met  als 
gevolg  dat  het  CSP-filter  niet  de  juiste 
classificatie kan doen.

Verder  onderzoek  is  nodig  om  te 
kunnen bepalen wat de beste manier is 
om  motoriek  te  verbeelden.  De 
proefpersonen gaven aan dat het lastig 
en  vermoeiend  is  om  aan  motoriek  te 
denken zonder het zelf te proberen of the 
doen. Een aantal proefpersonen met een 
motorische  beperking  merkten 
prikkelingen in hun spieren terwijl ze aan 
de motoriek dachten. Voor het CSP-filter 
is  het  belangrijk  dat  tijdens  de 
motorische  verbeelding  mu  ritmes  te 
zien zijn in het EEG-signaal. Onderzoek is 
nodig voor het bepalen van verschillende 
technieken  om  de  mu  ritmes  op  te 
wekken.  Is  het  bijvoorbeeld  beter  om 
grove of kleine motoriek te verbeelden? 
In vervolgonderzoek moet eerst een test 
worden gedaan op de proefpersoon die 
kan controleren of  er  daadwerkelijk  mu 
ritmes aanwezig zijn. Vervolgens kan het 
CSP-filter uitgevoerd worden. 

Als we kijken naar de trainingstijd van 
de twee hoogste proefpersonen, zien we 
dat de prestaties op korte termijn al sterk 
verbeteren. Meer training is nodig om de 
motorische verbeelding te oefenen en zo 
de hersenen te leren (door middel van de 
feedback op het scherm) de verbeelding 
zonder  focus  uit  te  voeren  zodat  het 
steeds meer een automatisme wordt. We 
zien  dat  de  groep  met  een motorische 
beperking  moeite  heeft  met  de 
verbeelding  en  de  taak.  De 
reactiesnelheid  van  deze  groep  (figuur 
3.3) neemt minder snel af. 

Vergeleken  met  andere  technieken 
zoals  P300  (Farrwell  &  Donchin,  1988; 
Wolpaw  et  al.  2002)  of  lage  corticale 
potentialen  (Birbaumer  et  al.,  2000; 
Neumann  et  al.,  2003;  Kübler  et  al., 
2001)  is  de  trainingstijd  aanzienlijk 
afgenomen.   Het  lukt  twee 
proefpersonen al  na 34 trails meer dan 
80% classificaties  goed  te  hebben  met 
een  snelheid  van  15  commando's  per 
minuut.

Uit  de  resultaten  die  te  zien  zijn  in 
figuur 3.3 kan voorzichtig geconcludeerd 
worden dat  de  techniek die  gebruikt  is 
generaliseert  naar  mensen  met  een 
motorische beperking. Wel moet daarbij 
een  kanttekening  gemaakt  worden  dat 
mensen  met  een  motorische  beperking 
het  vaak  lastig  vinden  geconcentreerd 
met hun motoriek een opdracht te doen. 
Spasticiteit  en  andere  willekeurige 
spieraantrekkingen  kunnen  de  oefening 
beïnvloeden.  Beide  groepen  worden  na 
training beter in de oefening. 

Van dit  onderzoek kan de integriteit 
verbeterd  worden.  De  locatie  van  het 
experiment was niet gestandariseerd en 
de groep met  de  motorische beperking 
had  hele  diverse  aandoeningen. 
Toekomstig onderzoek is interessant om 
met  personen  te  doen  die  door  een 
ongeluk  compleet  verlamde  armen 
hebben. Er liggen voor de toekomst veel 
onderzoekmogelijkheden. 

Dit onderzoek was erg confronterend 
voor  de  onderzoeker.  Personen  die 
hebben meegewerkt aan dit experiment 
konden  in  sommige  gevallen  helemaal 
niks  meer  dan  op  bed  liggen.  De 
proefpersonen  waren  erg  dankbaar  dat 
de  wetenschap  zich  inzet  voor  deze 
mensen. Het project Carebro zal met de 
aanbevelingen in dit onderzoek bepalen 
welke weg ze in gaan slaan om tot een 
gebruikersvriendelijk BCI te komen die de 
verlamde mensen hun bewegingsvrijheid 
weer terug geeft.
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