Presentatie
Medische informatie.
Deze informatie is in de eerste plaats bedoeld voor artsen, kinesitherapeuten,
osteopaten, chiropractoren en ergotherapeuten. Indien U verdere vragen heeft en tot
een van deze doelgroepen behoort, kan U zich steeds tot ons richten.

Is slaapcomfort meetbaar?
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Dit is de vraag die we ons gedurende een onderzoeksperiode van zes jaar stelden.
Deze vraag vloeit voort uit drie bedenkingen.

Welk slaapsysteem?
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Er zijn heel veel degelijke slaapsystemen in de handel die statistisch gezien allen
evenveel verkopen. Laten we aannemen met evenveel tevreden klanten.
Maar welk systeem is nu voor wie goed ?
Ten tweede is er in het medisch onderwijs geen uniformiteit in het slaapadvies.
Met andere woorden wat bijvoorbeeld als ideaal slaapsysteem geadviseerd wordt
aan de universiteit van Leuven is helemaal anders dan het advies van de
Amerikaanse Chiropractor Associatie. En zo heeft elke vereniging “een ideaal
systeem”.
Ten slotte heeft iedereen de ervaring dat hij op verlof niet overal even goed slaapt.
Dit zou natuurlijk wel eens aan het type slaapsysteem kunnen liggen.

Iedere rug is verschillend!
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Ons uitgangspunt is “ iedere rug is verschillend”
Dit is evident in geval van de klassieke klinisch zichtbare en radiologische
krommingen.

Door middel van topografie zien we echter dat elke rug verschillend is.
Via een raster projecteren we een lijnenprofiel en maken zo een twee dimensioneel
beeld drie dimensioneel. In geval van een zogenaamde ideale rug zouden we op die
manier een perfect symmetrisch beeld bekomen. In praktijk zien we echter dat iedere
mens zijn eigen specifiek topografisch beeld heeft net zoals ieder zijn eigen
vingerafdruk heeft.
Met andere woorden “ iedere rug is dus verschillend “

Spanningsprofiel
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Als elke rug verschillend is heeft elke rug dus ook een verschillend spanningsprofiel.
Links zien we zogenaamd een ideaal gelijkmatig verdeeld spanningsprofiel.
Rechts zien we een willekeurig voorbeeld van een individueel spanningsprofiel.

Grafische voorstelling
spierspanningsprofiel
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Voor de eenvoud gaan we dit profiel voorstellen door gekleurde balkjes naargelang
de hoeveelheid spanning.

Spanningsprofiel blijft
gelijkaardig
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Dit spanningsprofiel blijft in het normale leven gelijkmatig.
Hier zien we een voorbeeld van een spanningsprofiel op verschillende dagen en op
verschillende tijdstippen.
Merk op dat de hoeveelheid spanning inderdaad kan verschillen. Het profiel blijft
gelijkmatig!

Parameters
1. Spier weerstand : weerstand dat het
lichaam ondervindt bij het veranderen
van slaaphouding.
2. Spier spanning : spanning dat het
lichaam opbouwt na een tijd op een
slaapsysteem gelegen te hebben.
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Parameters
3. Spierbalans : is een maat voor het
verschil tussen de spanning links en
rechts rekening houdend met het
voorkeursprofiel.
4. Thermisch profiel : maat voor het
autonoom reageren.
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Gedurende ons onderzoek is het gelukt een aantal parameters te definieren die
belangrijk zijn in het slaapcomfort. Natuurlijk is het belangrijk om deze parameters
wetenschappelijk te bepalen.
Later zullen we statistisch bewijzen dat het mogelijk is om aan de hand van deze
parameters het slaapcomfort te bepalen.

Spierweerstand
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De spierweerstand is belangrijk in het slaapkomfort omdat afhankelijk van het
slaapsysteem er een optimum is voor de verandering van lichaamshouding
gedurende de nacht.

Zo zal je in een waterbed minder draaien dan op een zeer harde matras.
De spierweerstand is een maat voor het optimum van houdingsverandering op de
matras.
In dit voorbeeld zie je dat dit optimum verre van ideaal is voor de linkerzijde op de
polyether en voor de rechterzijde op de pocketveren matras bij deze proefpersoon.

Spierspanning
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Het is logisch dat de opgebouwde spierspanning verschilt naargelang het systeem
waarop je ligt. De spierspanning zal bijvoorbeeld verschillend zijn naargelang je de
nacht doorbrengt op de grond, op de sofa of in je bed. Weerom is deze spanning
anders als je op verschillende slaapsystemen ligt.
In dit voorbeeld heeft de proefpersoon de minste spanning op de goedkope,hardere
bonnelveer.

Spierbalans
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Als iedere rug verschillend is, is de spierbalans ook verschillend voor iedere rug.
Een matras bevalt je beter indien je deze balans behoudt of deze meer symmetrisch
wordt.
In dit voorbeeld zie je behoud van de spierbalans op de multipocket en zie je de
beste symmetrie op de thermisch geharde veer ( Schramm).

Thermografie meet het
autonoom reageren
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Via differentiële thermografie kunnen we autonome reacties meten.

Deze zijn in het slaapcomfort belangrijk tijdens de spanningsopbouw in kapsels en
ligamenten van het lichaam. Zowel bij overstrekking als bij te weinig ondersteuning
van deze structuren krijg je dyscomfort.
Doe eens een proef door je been op een stoel te leggen. De eerste minuten voelt dit
heerlijk ontspannen aan. Na enige tijd ga je zelfs je knie niet meer kunnen plooien.
Deze over of onder strekking ga je ook voelen indien een bedsysteem je te weinig of
teveel ondersteunt.

Thermisch profiel
• Neurofysiologische basis.
• Monitoring door differentiele
thermografie via infrarood emissie.
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De neurofysiologische basis van de thermografie vindt zijn oorsprong in de
vasodilatatie en de vasoconstrictie van de bloedvaten in deze structuren.

Thermisch profiel
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U ziet hier een voorstelling van een thermografie door differentiële temperatuur
meting

Grafische voorstelling
thermisch profiel
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Ook hier geven we door middel van een blokken diagram de thermografie weer.

Thermisch profiel blijft
gelijkaardig

Bedmeet Cent er

Dit profiel blijft in het normale leven gelijkmatig op verschillende tijdstippen en
dagen. Merk op dat ook hier natuurlijk de gradatie van het profiel op zich kan
verschillen.

Thermisch profiel afhankelijk
van de lighouding
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De metingen links geven het thermisch profiel op de linkerzijde.
De metingen rechts het minder goede profiel op de rechterzijde.
Op deze matras zal de proefpersoon op zijn rechterzijde duidelijk minder comfort
ondervinden.

Thermisch profiel afhankelijk
van slaapsysteem
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Het thermisch profiel is niet alleen afhankelijk van de houding maar ook van het
slaapsyteem.
Op deze voorstelling zie je duidelijk meer dyscomfort op het linker bedsysteem ten
opzichte van het rechter bedsysteem.

Thermisch profiel afhankelijk
van slaapsysteem
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Samenvattend zie je dus dat het slaapcomfort afhankelijk is van de houding en het
bedsysteem.

Slaapcomfort
•Afhankelijk van de variabiliteit van de gemeten parameters.
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Hoe bepalen we het slaapcomfort ?
Op basis van een aantal metingen bepalen we de waarde van vier parameters.
Afhankelijk van de variabiliteit van deze parameters wordt de waarde van het
slaapcomfort van de onderlinge slaapsystemen bepaald.

Meting is reproduceerbaar
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Het is natuurlijk belangrijk dat deze meting reproduceerbaar is.

Wetenschappelijke proef in
samenwerking met het
Limburgs Universitair Centrum
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“Negenentwintig
proefpersonen (97%) kiezen
als beste systeem,
het slaapsysteem dat volgens
de batterij aan metingen voor
hen het meest geschikt is.”
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Uit statistisch wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het mogelijk is aan de hand van
onze parameters het beste systeem voor het slaapcomfort te bepalen.

