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Tikken met de handen: een 
eenvoudige, herhaalbare, 
objectieve meting voor het 
vaststellen van motorische 
afwijkingen bij de  
ziekte van Huntington.

Andrew W. Michell et al., Journal of Neurology 2008, 
May 13

Het tikapparaat voor de beoordeling van motorische 
symptomen bij de ziekte van Huntington biedt vele 
voordelen: het is een snel, zeer goedkoop en volledig 
objectief instrument. Het vereist geen opleiding voor de 
onderzoeker en kan worden uitgevoerd tijdens vrijwel 
alle stadia van de ziekte. Deze studie geeft aan dat de 
twee maten van de test (totaal aantal tikken en variatie 
in het tijdsinterval tussen de tikken) nuttige klinische 
kenmerken kunnen zijn bij het bepalen van de voortgang 
van de ziekte van Huntington.

Beoordeling van de motorische symptomen bij 
de ziekte van Huntington.
De ziekte van Huntington heeft impact op zowel 
willekeurige als onwillekeurige bewegingen. De 
belangrijkste motorische symptomen zijn o.a. chorea 
(onwillekeurige, dans-achtige bewegingen), bradykinesie 
(vertraagde willekeurige bewegingen), dystonie 
(aanhoudende spiersamenspanningen) en stoornissen in 
evenwicht en loopvermogen. 
Om de ernst van de afwijkingen te bepalen wordt 
gebruik gemaakt van klinische schalen zoals bijvoorbeeld 
de Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS). 
Deze methoden zijn echter niet nauwkeurig. De resultaten 
variëren als gevolg van subjectieve beoordelingen, 
o.a. wanneer ze uitgevoerd worden door verschillende 
artsen (inter-rater variabiliteit). Vandaar dat objectieve 
meetinstrumenten ter aanvulling van de gebruikelijke 
klinische onderzoeken dringend noodzakelijk zijn. Dit 
is vooral belangrijk omdat er dringend behoefte is aan 
specifieke en gevoelige klinische en biologische tekenen 
van de ziekte die in staat zijn om de voortgang van 
de ziekte en de werkzaamheid van geneesmiddelen te 
beoordelen. De uitkomsten van deze metingen kunnen 
worden gebruikt in toekomstig klinisch onderzoek en 
dat  is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe 
behandelingen voor de ziekte van Huntington.

Het tikapparaat
Voor de objectieve meting van stoornissen in de motoriek 
hebben de auteurs van deze publicatie een apparaat 
ontwikkeld om handbewegingen te onderzoeken door 
erop te tikken. Het apparaat bestaat uit twee knoppen 
die 30 cm uit elkaar staan en waar om en om en zo 
snel mogelijk gedurende 30 seconden op moet worden 
gedrukt. Het oorspronkelijke apparaat is verbeterd 
door een tijdsregistratie tussen de tikken toe te voegen. 
Met deze metingen worden op een objectieve manier 
verschillen in ritme (het tijdsinterval tussen de tikken) en 
de vermoeidheid gemeten.

Studieopzet
De studie had tot doel vier kernvragen te beantwoorden:
1. Is het mogelijk om met het tikapparaat verschillen vast 

te stellen tussen Huntington patiënten en een controle 
groep?

2. Is er een verband tussen afwijkende prestaties op dit 
apparaat en andere klinische onderzoeksschalen?

3. Hoe verandert dit verband met de tijd?
4. Waren de tikprestaties herhaalbaar?

Het oorspronkelijke apparaat werd gebruikt van 
2003 tot 2005 om gegevens te verzamelen van 178 
Huntington patiënten tijdens verschillende stadia van 
de ziekte. Vijftien andere patiënten werden beoordeeld 
met het verbeterde apparaat. Bovendien werden er bij 
een subgroep van 17 patiënten gegevens verzameld 
met het tikapparaat over een periode van 10 jaar. Deze 
gegevens werden gecombineerd met beoordelingen 
volgens de motorische schaal van de UHDRS, met 
metingen van de schaal over het dagelijks functioneren 
en een score voor zelfstandigheid.

Resultaten
Tijdens de studie met de 178 patiënten werd een 
significant verband gevonden tussen het aantal tikken 
gemeten met het originele apparaat, de beoordelingen 
volgens de motorische schaal van de UHDRS en de score 
voor zelfstandigheid.
Tijdens de lange termijnstudie (17 patiënten) werd over 
de jaren heen een daling van het aantal tikken vastgesteld 
en toonden de UHDRS scores een verdere voortgang van 
de ziekte aan. In deze lange periode werd wederom een 
verband gevonden tussen de motorische score van de 
UHDRS en het aantal tikken. Gegevens afkomstig van het 
verbeterde apparaat (zie onderstaande tabel) toonde aan 
dat Huntington patiënten beduidend minder keren tikten 
dan de controle groep (en met een toenemend tijdsinterval 
tussen de tikken). Ze neigden meer tot vermoeidheid aan 
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het einde van de beoordelingsperiode (weergegeven door 
de stijging van het tijdsinterval). Bovendien was er een 
grotere variatie in de duur van de tijdsintervallen tussen 
de Huntington patiënten onderling. Anders gezegd, de 
controlegroep was in staat de knoppen sneller en met een 
grotere regelmaat aan te tikken. Zowel het totale aantal 
tikken per 30 seconden als de variaties in het tijdsinterval 
tussen de tikken waren herhaalbaar.

Gemiddelde  
waarden

controlegroep
(n = 9)

patiënten
(n = 15)

p-waarde

Aantal tikken  
in 30 s 104 79 < 0.01

Vermoeidheid (%) − 2.7 1.4 0.1
tikinterval variatie 56 148 < 0.02

Aangepaste gegevens uit tabel 1 van de originele  
publicatie.
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