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Samenvatting
ACHTERGROND: Er is een nieuw fietshelmconcept ontwikkeld om de rotatieversnelling op het hoofd 
te verminderen. Deze draaiversnelling is een belangrijke mechanisme bij het ontstaan van traumatisch 
hersenletsel (TBI). Het 

WAVECEL-concept bestaat uit een comprimeerbare celstructuur die in de helm zit verwerkt en zorgt 
voor een demping van de rotatiekrachten. Dit celvormige concept verschilt van andere fietshelmtech-
nologieën die bedoeld zijn om de rotatieversnelling op het hoofd te verminderen, zoals de commer-
cieel verkrijgbare Multi-Directional Impact Protection System (MIPS)-technologie met een schuivende 
binnenschaal die een schuifbeweging tussen de helm en het hoofd mogelijk maakt bij een val. Deze 
studie kwantificeert de doeltreffendheid van zowel het WAVECEL celvormige concept als een MIPS-
helm in een directe vergelijkingstest met een traditionele fietshelm die gemaakt is van een onbuigzaam 
geëxpandeerd polystyreen (EPS).

TESTMETHODEN: Er zijn drie typen fietshelmen getest op schuine impactbelasting door middel van 
een geleide verticale valtest op een gehoekt aanbeeld: een traditionele EPS-helm (CONTROL-groep); 
helmen met een MIPS schuivende binnenschaal (SLIP-groep); en helmen met een WAVECEL celstruc-
tuur (CELL-groep). De prestaties van de helmen is beoordeeld door testen met een impactsnelheid 
van 4,8 m/s op gehoekte aambeelden onder een hoek van 30°, 45°, en 60° ten opzichte van het hor-
izontale vlak. Daarnaast werden de prestaties van de helmen getest met een hogere snelheid van 6,2 
m/s met het aambeeld onder een hoek van 45°. Er werden vijf helmen werden getest onder elk van de 
vier impact-omstandigheden en voor elk van de drie helmgroepen, zodat in totaal 60 helmen werden 
gebruikt. Er is gebruikgemaakt van hoofdvorm-kinematiek om het risico op verwondingen te calculer-
en aan de hand van de Abbreviated Injury Score (AIS) 2-schaal voor hersenletsel. 

RESULTATEN: De lineaire versnelling van de hoofdvorm bleef onder de 90 g en er was geen risico op 
schedelbreuk bij elk van de impactscenario’s en helmtypes. De rotatieversnelling van de hoofdvorm 
in de CONTROL-groep was het hoogst bij impacts met een snelheid van 6,2 m/s op het aambeeld 
onder een hoek van 45° (7,2±0.6 krad/s2). Bij dit impactscenario verminderden de SLIP-helmen en de 
CELL-helmen de rotatieversnelling met respectievelijk 22% (p=0003) en 73% (p<0.001) in vergelijking 
met de CONTROL-helmen. De CONTROL-groep had het hoogste risico op AIS 2 hersenletsel met een 
percentage van 59±8% bij een impactsnelheid van 6,2 m/s op het 45°aambeeld. Bij dit impactscenario 
verminderden de SLIP-helmen en de CELL-helmen het AIS 2 risico op hersenletsel tot respectievelijk 
34,2% (p=0001) en 1,2% (p<0.001) in vergelijking met de CONTROL-helmen. 

DISCUSSIE: De resultaten van deze studie gelden slechts voor een beperkt bereik aan impactcondi-
ties, maar laten wel de mogelijkheid zien dat de rotatiesnelheid en het daaraan gerelateerde risico op 
hersenletsel significant kan worden verminderd door een celvormige WAVECEL-concept of een MIPS 
schuivende binnenschaal. De resultaten die verkregen zijn onder bepaalde impacthoeken en impacts-
nelheden lieten duidelijke verschillen in prestaties zien tussen deze mechanismen. Deze verschillen 
benadrukken de noodzaak voor verder onderzoek naar en ontwikkeling van helmtechnologieën die 
meer bescherming bieden tegen hersenletsel bij een groot bereik aan realistische impact-omstan-
digheden.



1. Inleiding

Fietshelmen zijn de belangrijkste en meest effectieve strategie voor hoofdbescherming bij valpartijen 
om traumatisch hersenletsel (TBI) te voorkomen.21 De huidige fietshelmen zijn voorzien van een bin-
nenschaal of hebben een onbuigzame polystyreen schuimlaag (EPS) die de impact dempt en de im-
pactkracht vermindert waardoor de lineaire en zijdelingse hoofdversnelling (die TBI veroorzaken) wordt 
verminderd.26 Deze standaard EPS-helmen zijn zeer effectief in het verminderen van het risico op 
schedelbreuk, penetratie-letsel en hersenletsel.13, 15, 27 Voor een verdere verbetering van de bescherm-
ing tegen rotatie-TBI, hebben verschillende fietshelmontwerpen specifieke mechanismen ingebouwd 
om de rotatiesnelheid van het hoofd te verminderen.3, 6, 15, 19 Deze mechanismen zijn grofweg in twee 
categorieën in te delen. De eerste categorie past een bolvormige schuivende binnenschaal aan de bin-
nenzijde van de helm toe. Het Multi-Directional Impact Protection System (MIPS® AB, Täby, Zweden) 
bestaat bijvoorbeeld uit een dunne, schuivende laag aan de binnenzijde van de helm. Deze commer-
cieel verkrijgbare technologie is bedoeld om de rotatieversnelling van het hoofd bij een valpartij te 
verminderen door een schuivende beweging mogelijk te maken tussen helm en hoofd. De tweede 
categorie voorziet in een comprimeerbare structuur die bedoeld is om de dwarsstijfheid van de helm 
te verminderen. 19 Ondanks dat het nog niet commercieel verkrijgbaar is, evalueert dit onderzoek een 
dergelijke comprimeerbare celstructuur die in de helm is verzonken om de rotatiekrachten te dempen. 
Deze WAVECELTM celstructuur is een uitbreiding van eerder onderzoek door Hansen et al. naar een 
systeem dat impactkrachten onder een hoek vermindert.19 

In het algemeen zijn deze mechanismen bedoeld om de rotatieversnelling van het hoofd - die vero-
orzaakt wordt door een hoek-impact - te verminderen. Het doel is de bescherming tegen rotatie-TBI 
verder te verhogen.39 De potentiële voordelen van deze mechanismen zijn gebaseerd op een groot 
aantal onderzoeken die laten zien dat hersenschuddingen en TBI grotendeels worden veroorzaakt 
door de rotatieversnelling van het hoofd waardoor hersenweefsel bloot komt te staan aan hoge 
dwarskrachten met als gevolg diffuus axonometrisch letsel.17, 18, 20, 22, 24, 31, 34, 37 

Het merendeel van de feitelijke schuine impacts van helmdragende fietsers vindt plaats bij im-
pacthoeken tussen de 30˚ en 60˚ graden.7, 8, 32 Deze schuine impacts veroorzaken zowel radiale als 
tangentiale krachten op het hoofd, leidend tot zowel lineare als rotatieversnellingen van het hoofd.27, 

42 De verplichte test van de Consumer Protection Safety Commission (CPSC) voor fietshelmen die 
verkocht worden in de VS, meet alleen de lineaire versnelling die het resultaat is van verticale impacts, 
waarbij de hoofdvorm niet kan draaien.12 Omdat de CPSC impact-dempingstest de rotatieversnelling 
niet meet, is deze test niet geschikt voor het evalueren van de doeltreffendheid van mechanismen die 
ontworpen zijn om de rotatieversnellingen op het hoofd bij schuine impacts te verminderen. Daarom 
is een geavanceerde helm-impacttestmethode vereist om schuine impacts te simuleren en de result-
erende lineaire en rotatieversnellingen op het testhoofd te kunnen meten. Er zijn diverse testmethodes 
voor gehoekte impacts ontwikkeld, inclusief impactesten door middel van een geleide vrije val op een 
gehoekt aambeeld, 16, 19, 25, 30, verticale valtesten op een impactoppervlak met laterale krachtomzetting3, 

27, 29 en slinger-impacttesten.5, 35 Deze schuine impacttesten maken vaak gebruik van een Hybrid III 
50ste percentiel mannelijke antropomorfische hoofd- en nekcombinatie.5, 6, 19, 27, 34 



De onderhavige studie maakt gebruik van een geavanceerde helm-impacttestmethode die gebaseerd 
is op een geleide vrije val van een Hybid III hoofd- en neksubsituut, om schuine impacttests uit te 
voeren en de vermindering van lineaire en rotatieversnellingen op het hoofd die geboden wordt door 
verschillende helmtechnologieën, te kunnen meten. Meer specifiek meet deze studie de impactver-
mindering van prototype helmen met het WAVECEL-concept en commercieel verkrijgbare helmen met 
een MIPS schuivende binnenschaal, in directe vergelijking met standaard EPS-helmen onder bepaalde 
hoeken en impactsnelheden.7, 8 De resultaten van deze studie zijn gebruikt om de hypothese te testen 
dat de mechanismen voor impactabsorptie van WAVECEL- en MIPS-helmen een lagere rotatieversnel-
ling kunnen bieden in vergelijking met standaard EPS-fietshelmen. 

2. METHODEN

2.1 Helmen: 

Er zijn drie typen fietshelmen geëvalueerd: standaard EPS-helmen (CONTROL-groep), helmen met 
een MIPS schuivende binnenschaal (SLIP-groep) en prototype-helmen met een WAVECELcelstructuur 
(CELL-groep). Voor de CONTROL-groep werden 20 standaard fietshelmen (Scott ARX, www.scott-
sports.com) getest. Deze middenklasse-helmen hadden een In-Mold polycarbonaat microschaal en 
een standaard Expanded Polystyreen (EPS) binnenschaal (Afbeelding 1A). De single-density EPS bin-
nenschaal was niet voorzien van ingebouwde versterkingen. Voor de SLIP-groep werden 20 helmen 
met een MIPS schuivende binnenschaal (Scott ARX Plus, www.scott-sports.com) getest (Afbeelding 
1B). Deze helmen waren identiek aan de CONTROL-helmen met uitzondering van de toegepaste 
schuivende binnenschaal. De Scott ARX Plus was de hoogst scorende helm bij een helmentest uit 
2016 van Consumer Reports.1 Deze helm werd gekozen voor de onderhavige studie als representant 
van een hoogwaardige mddenklasse fietshelm. Voor de CELL-groep werden 20 extra Scott ARX-hel-
men verkregen en gemodificeerd om de WAVECEL-celstructuur te kunnen plaatsen zonder dat de 
totale dikte van de helm zou worden aangetast (Afbeelding 1C). Er werd een laag van 15 mm EPS-ma-
teriaal met een programmeerbare freesmachine verwijderd uit de binnenzijde van de helm, zodat 
ongeveer 10 mm van de originele EPS-schaal behouden bleef. De 15 mm dikke celstructuur werd aan 
de binnenzijde van het uitgefreesde gedeelte geplaatst om de originele dikte van de helm te herstel-
len. Aan de voorzijde van de helm liep de celstructuur ongeveer 12 mm onder de impactlijn die staat 
gespecificeerd in de CPSC impacttest voor de ISO J hoofdvorm.12

Dit celinzetstuk heeft een specifiek ontworpen celstructuur die een bepaald mechanisme heeft voor 
absoptie van radiale en tangentiale impactkrachten. Voor opvang van radiale impactkrachten heeft 
elke cel een dwarsplooi om gestructureerde celvervorming te ondersteunen. Voor opvang van schuine 
impactkrachten kunnen de cellen in dwarsrichting verschuiven en de structuur kan elastisch vervor-
men in het platte vlak om dienst te doen als rotatiedemper tussen het hoofd en de buitenschaal van 
de helm. Alle helmen hadden hetzelfde helmriemen, buitenschaal en totale dikte van de binnenschaal. 
CONTROL-, SLIP- en CELL-helmen hadden een gemiddeld gewicht van respectievelijke 208±4 gram, 
233±6 gram en 282±4 gram.

 

±



Afbeelding 1: Er zijn drie helmtypes met een identieke buitenschaal en identieke dikte van de binnen-
schaal getest. A) Standaard EPS-helmen (CONTROL), B) helmen met een MIPS schuivende binnen-
schaal voor het verminderen van de rotatieversnelling (SLIP) end C) helmen met een celstructuur voor 
het verminderen van de lineaire en rotatieversnelling (CELL). De EPS-secties langs de dwarsdoorsnede 
(A-A) en de lengtedoorsnede (B-B) zijn slechts ter illustratie voorzien van een witte markering. Impact-
locaties die overeenkomen met de aambeelden met 30˚, 45˚ en  60˚ hoeken zijn aangeduid met rode 
punten op de lengtedoorsnedes. 



2.2 Testopzet

De helmtest werd uitgevoerd in de Helmet Impact Testing (HIT)-facilteit op het Portland Biomechan-
ics Laboratory (Afbeelding 2A). Bij afwezigheid van geaccepteerde standaards voor het testen van 
schuine impacts op fietshelmen, werd de HIT-testopstelling ontworpen volgens de aanbevelingen van 
een recente publicatie over geavanceerde methodes voor het testen van schuine impacts42 en komt 
nauw overeen met diverse gepubliceerde methodes voor verticale valtesten op schuine aambeelden..6, 

16, 19 Specifieke aanbevelingen die werden overgenomen uit genoemde publicaties zijn onder andere: 
het gebruik van een Hybrid III antropomorfische hoofdvorm die een meer realistische massa en traa-
gheid heeft dan de ISO hoofdvormen42 en die voorzien is van een huidovertrek;25 een Hybrid III nek, 
die direct kan worden bevestigd aan de hoofdvorm;5, 42 beoordelingen van de lineaire en rotatieversnel-
ling van de hoofdvorm; impacthoeken tussen de 30˚ en 60˚;7, 8, 32 een impactoppervlak met een ruwheid 
die overeenkomt met grofheid 80 schuurpapier, overeenkomstig de richtlijn ECE R-22.05;14 en het 
testen van een impactsnelheid die groter is dan 6 m/s op een 45˚ aambeeld om een meer realistische 
ongevalsanalyse te krijgen.7, 8, 25, 42 

Overeenkomstig werd de HIT-testopstelling voorzien van een Hybrid III 50ste percentiel mannelijk an-
tropomorfisch hoofd- en neksubsituut (78051-336, Humanetic Innovative Solutions, Plymouth, MI) dat 
was verbonden aan een verticale valrail (Afbeelding 2B). Het gewicht van de valconstructie was 14,0 
kg inclusief het Hybrid III hoofd- en neksubstituut en de constructieverbinding aan de valrail, maar 
exclusief de helm. Er werd gebruikgemaakt van een vlak aambeeld met een hoekverstelmogelijkheid 
van 30˚ tot 60 om schuine impacts te realiseren als reactie op de verticale val van de helm. De lineaire 
hoofdversnelling werd gemeten door een drieassige versnellingsmeter (356B21 ICP Triaxial, PCB 
Piezotronics, Depew, NY) die in het centrum van het zwaartepunt van het Hybrid III-hoofd was gemon-
teerd (Afbeelding 2B). De totale lineaire versnelling (ar) werd berekend uit de drie lineaire versnellings-
componenten. De rotatieversnelling ay en rotatiesnelheid wy van de hoofdvorm rond de transversale 
y-as werden gemeten met een rotatie-versnellingsmeter (#8838, Kistler Instruments Corp., Amherst, 
NY). De meting van de hoofdvorm-rotatie werd beperkt tot de rotatie rond de transversale y-as omdat 
alle impacts gecentreerd waren rond de lengteas van de helm en het contactvlak van het aambeeld 
parallel was uitgelijnd met de transversale as van de hoofdvorm.19 De impactsnelheid werd gemeten 
met een optische tijdspoort (#5012 Velocimeter, Cadex Inc., Quebec, CA). 



Afbeelding 2: A) Helmet Impact Testing (HIT)- testopstelling voor de verticale valproef van een Hy-
brid III hoofd- en nekconstructie op een tussen 0° - 60° verstelbaar aambeeld om schuine impacts 
te simuleren. B) Valconstuctie met lineaire en rotatieversnellingsmeters in de hoofdvorm om de kine-
matiek van de hoofdvorm te kunnen meten in termen van lineaire versnelling (a) en rotatieversnelling 
(a).    

Er werden vijf helmen van elke groep getest met een impactsnelheid van 4,8 m/s op een aambeeld-
hoek van respectievelijk 30˚, 45˚ en 60˚. Daarnaast werd een aanvullende test gedaan met een snelheid 
van 6,2 m/s op een 45˚ aambeeld (Afbeelding 3). De impactsnelheden (maar niet de impacthoeken) 
komen overeen met de waarden die gespecificeerd zijn in de veiligheidsstandaard voor fietshelmen 
§1203 van de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission (CPSC).12 Zoals gebruikelijk bij 
helmtesten met Hybrid III hoofd-substituten werd een dubbele laag nylonkous over de hoofdvorm ge-
plaatst om een betere afspiegeling te krijgen van het menselijk hoofdoppervlak waardoor de inherent 
hoge frictie van de Hybrid III siliconen hoofdvorm werd verminderd.4, 23, 33, 41 De helmen werden 
stevig vastgezet op de hoofdvorm met hun originele helmriemen. Voorafgaand aan elke test werd een 
nieuw vel schuurpapier met grofheid 80 op het oppervlak van het aambeeld aangebracht.14 



Afbeelding 3. Verticale valtest op een frontale helmlocatie ter hoogte van de lengtedoorsnede op A) 
een 30˚ aambeeld, B) een 45˚ aambeeld en C) een 60˚ aambeeld. De aambeeldhoeken van 30˚, 45˚ en 
60˚ komen overeen met impacthoeken tussen het hoofdbaan en het impactoppervlak van respectiev-
elijke 60˚, 45˚en 30˚. 

2.3 Dataverzameling en analyse

De data van de versnellingsmeters werd verzameld met een sample rate van 20 kHz in een data-ac-
quisitiesysteem (PCI-6221, National Instruments, Austin, TX). De versnellingen werden low-pass 
gefilterd op een Channel Frequency Class (CFC) van 1000, zoals gespecificeerd door SAE J211.36 
De rotatiesnelheid wy werd berekend in LabVIEW software met behulp van trapezoide integratie van 
rotatieversnellingsdata. 

Om de kans op hersenletsel te schatten, werd het herziene Brain Injury Criterion (BrIC) berekend voor 
elke impact, gebaseerd op de piekrotatiesnelheid van de hoofdvorm.40 BrIC is een letstelmaatstaf die 
specifiek ontwikkeld is voor antropomorfische testapparaten en gebaseerd op de kinematiek van de 
hoofdvorm zoals de Hybrid III 50ste percentiel mannelijke hoofdvorm die gebruikt werd in dit onder-
zoek. De herziene BrIC-versie verschaft een kritische waarde (wcr) voor de rotatiesnelheid rond de 
transversale y-axis van 56,45 rad/s bij het gebruik van een Hybrid III hoofdvorm.40 Daarom werd het 
BrIC berekend volgens de volgende vergelijking (Eq. 1): 

BrIC = wy, max / (56.45 rad/s)   (1)



De kans op het oplopen van Abbreviated Injury Score (AIS) 2 hersenletsel werd vervolgens gecalcu-
leerd met vergelijking 2 waarbij de resulterende BrIC-waarde werd ingevoerd in de overeenkomstige 
hersenletsel risico-correlatie, gebaseerd op maximale hoofdspanning :40

                           (2)

Hersenletsel met hevigheid AIS 2 wordt gedefinieerd als een milde tot gemiddelde hersenschudding 
met verlies aan bewustzijn van minder dan één uur.2

 Voor statistische analyse werden de kinematiek van de hoofdvorm (ar, ay, wy) en de hoofdlet-
selmaatstaf P(AIS 2) van de SLIP- en CELL-groepen vergeleken met de CONTROL-groep met behulp 
van een tweezijdige Student’s t-test en Bonferroni-correlatie voor meervoudige vergelijkingen om de 
gestelde hypothesen te testen. Voor de statistische significantie werd een waarde van a = 0,05 aange-
houden.

3. Resultaten

De impactcondities en uitkomstparameters voor elk impactscenario en helmtype staan samengevat in 
Tabel 1.

Tabel 1: Samenvatting van de resultaten van alle impacttesten in termen van gemiddelde uitkomsten 
en standaarddeviaties (STDEV). P-waarden duiden op de significantie van de verschillen in vergelijking 
met de CONTROL-groep. ”-” duidt een niet van toepassing zijnde lege cel aan.

 



Lineaire versnelling: SLIP-helmen verminderden de lineaire versnelling (ar) niet significant in vergeli-
jking met de CONTROL-helmen voor elk van de impactscenario’s (Afbeelding 4A). CELL-helmen re-
duceren significant de lineaire versnelling in vergelijking met de CONTROL-groep, maar alleen bij trage 
impacts, met een reductie die uiteenloopt van 16% (60˚ aambeeld) tot 26% (30˚aambeeld).

Rotatieversnelling: SLIP-helmen verminderen significant de rotatieversnelling (ar) in vergelijking met de 
CONTROL-helmen bij alle impactscenario’s (Afbeelding 4B), met reducties die uiteenlopen van 21% 
(30˚ trage impact) tot 44% (45˚ trage impact). CELL-helmen verminderen significant de rotatieversnel-
ling (ar) in vergelijking met de CONTROL-helmen bij alle impactscenario’s, met reducties die uiteenlo-
pen van 34% (60˚ trage impact) tot 73% (45˚ snelle impact). 

Rotatiesnelheid: SLIP-helmen verminderen significant de rotatiesnelheidwy in vergelijking met de 
CONTROL-helmen bij alle impactscenario’s (Afbeelding 4C), met reducties die uiteenlopen van 15% 
(30˚ trage impact) tot 67% (60˚ trage impact). CELL-helmen verminderen significant dewy in vergeli-
jking met de CONTROL-helmen bij alle impactscenario’s, met reducties die uiteenlopen van 50% (30˚ 
trage impact) tot 84% (45˚ snelle impact). 

Risicovoorspelling hersenletsel: SLIP-helmen verminderen significant de kans P(AIS 2) op het verkri-
jgen van AIS 2 hersenletsel in vergelijking met de CONTROL-helmen bij alle impactscenario’s (Af-
beelding 4D), met reducties die uiteenlopen van 32% (30˚ trage impact) tot 91% (60˚ trage impact). 
CELL-helmen verminderen significant de P(AIS 2) in vergelijking met de CONTROL-helmen bij alle im-
pactscenario’s, met reducties die uiteenlopen van 81% (30˚ trage impact) tot 98% (45˚ snelle impact).

 



Afbeelding 4: Resultaten voor impacts op de drie aambeeldhoeken bij een snelheid van 4,8 m/s 
(traag), en voor het 45˚ aambeeld bij een snelheid van 6,2 m/s (snel): A) Uitkomst lineaire versnelling 
van de hoofdvorm, B) rotatieversnelling van de hoofdvorm en C) rotatiesnelheid. D) Kans op AIS 2 
letsel, berekend uit de piekrotatiesnelheid gebaseerd op BrIC.40 Sterretje duidt een significant verschil 
(p<0,05) aan in vergelijking met de CONTROL- groep. 



4. Discussie

De resultaten van deze studie hebben de mogelijkheid aangetoond van twee helmtechnologieën die 
bedoeld zijn om de rotatieversnelling van een Hybrid III hoofdsubstituut te verminderen in vergeli-
jking met een controle-helm. De resultaten tonen de mogelijkheid tot het verminderen van het risico 
op rotatie-TBI. Daarnaast suggereren de resultaten dat de doeltreffendheid waarmee de SLIP- en 
CELL-technologieën verbeterde bescherming bieden, afhankelijk is van de impacthoek en impacts-
nelheid. Omdat deze bevindingen beperkt zijn tot een specifieke combinatie van impactsnelheid en 
impacthoeken, is verder onderzoek gerechtvaardigd om de gevolgen van hogere impactsnelheden te 
onderzoeken die ontstaan door valpartijen bij het fietsen op hogere snelheden en bij botsingen met 
automobielen. 

De resultaten van de conventionele helmen in de CONTROL-groep laten zien dat de lineaire ver-
snelling effectief werd beperkt tot een maximum van 87 g ((30˚ aambeeld, 4,8 m/s). Deze lineaire 
versnelling is ver onder de 300g lineaire drempelsnelheid die vastgelegd is in de CPCS veiligheids-
standaard.12 Deze resultaten correleren nauw met een gemiddelde lineaire versnelling van 89 g die 
gerapporteerd werd door Bland et al. bij een schuine impacttest met 10 verschillende helmmodellen 
op een 30˚ aambeeld met een snelheid van 5,1 m/s.6 In tegenstelling tot de vaste verticale oriëntatie 
van de Hybrid III hoofd- en nekconstructie in de onderhavige studie, was hun hoofd-nekconstructie 
verstelbaar rond twee assen om consistent specifieke impactlocaties te treffen aan de voor- en zi-
jkanten van de helm. Terwijl zij dezelfde Hybrid III nek gebruikten als in de onderhavige studie, gebrui-
kten ze een National Operating Committee of Standard for Athletic Equipment (NOCASE)-hoofdvorm. 
Zij rapporteerden gemiddelde rotatieversnellingen van 6,4 krad/s2 en 9,5 krad/s2 bij totale impactsnel-
heden van respectievelijk 5,1 m/s en 6,6 m/s. Ter vergelijking, in de onderhavige studie werden rotati-
eversnellingen gevonden van 7,2 krad/s2 (45˚ aambeeld, 6,2 m/s) voor de CONTROL-helmen, resul-
terend in een 59% kans op AIS 2 hersenletsel. Deze resultaten bevestigen het groeiende besef dat 
hedendaagse fietshelmen effectief schedelfracturen kunnen voorkomen, maar dat ze niet zo effectief 
zijn in het verminderen van door rotatie veroorzaakt hersenletsel.39 

Bij SLIP-helmen had de schuivende binnenschaal geen significant effect op de lineaire versnelling 
van de hoofdvorm, omdat de schuivende binnenschaal niet ontworpen is om radiale impact-kracht-
en te verminderen. Echter, door een schuivende beweging toe te laten tussen de helm en het hoofd 
tijdens een impact, verminderde de schuivende binnenschaal de rotatiesnelheid van de hoofdvorm 
tot een maximum of 5,7 krad/s2 (45˚ aambeeld, 6,2 m/s). Dit werd geassocieerd met een significan-
te vermindering van de kans op AIS 2 letsel in vergelijking met de CONTROL-helmen. In de studie 
door Bland et al., waren twee van de tien geteste helmen voorzien van een MIPS schuivende binnen-
schaal.6 Deze twee MIPS-helmen scoorden een gemiddelde rotatieversnelling van de hoofdvorm van 
6,0 krad/s2, terwijl de gemiddelde rotatieversnelling van de acht overige helmen zonder MIPS-schaal 
5,3 krad/s2 bedroeg. Overeenkomstig verklaarden de auteurs dat ”de twee helmmodellen met MIPS 
geen superieure bescherming leken te bieden in vergelijking met de non-MIPS-helmen”.6 Hoewel kan 
worden geconcludeerd dat de SLIP-groep in de onderhavige studie de significante voordelen van een 
MIPS-binnenschaal aantoonden in vergelijking met standaard helmen, rechtvaardigt de beperkte mate 
waarin deze schuivende binnenschaal de rotatieversnelling op het hoofd vermindert meer onderzoek 
naar alternatieve strategieën. Daarnaast kan worden vastgesteld dat de verbeteringen van de impact-
prestaties van de SLIP-helmgroep ten koste gaat van een 12% hoger helmgewicht in vergelijking met 
de CONTROL-helmgroep.



De resultaten van de CELL-groep lieten een significante vermindering van de lineaire versnelling 
zien tot wel 26% (30˚ aambeeld, 4,8 m/s) in vergelijking met de CONTROL-groep. Deze bevindingen 
suggereren dat de gecontroleerde compressie van een georganiseerde celstructuur mogelijk beter 
overweg kan met radiale impacts dan de compressie van traditioneel EPS-schuim.6 Cellulaire hon-
ingraatstructuren voor beschermde helmen zijn eerder onderzocht, omdat ze een gecontroleerde 
energieabsorptie kunnen bieden met een lichtgewicht constructie die bovendien warmteafvoer en 
luchtstroming toelaat.9, 10, 19 In de vergelijkende studie van tien fietshelmen door Bland et al, was 
de hoogstgeklasseerde helm de enige die voorzien was van een ingebouwde honingraatstructuur.6 
De bevinding dat de CELL-helmen geen significant effect hadden op de lineaire versnelling bij impacts 
van 6,2 m/s, suggereert dat de samengeperste stijfheid van de celstructuur aan de binnenzijde van de 
helm mogelijk kan worden gemodificeerd om de vermindering van radiale impactkrachten voor een 
breder bereik aan impactsnelheden te verbeteren. Belangrijker is dat CELL-helmen de rotatieversnel-
ling verminderden tot ver onder de 4 krad/s2 in alle testen. Als gevolg daarvan was de kans op AIS 2 
letsel hooguit 8%, ongeacht de testcondities. De geconstateerde vermindering van de rotatieversnel-
ling van CELL-helmen kan worden toegeschreven aan twee unieke kenmerken van deze celstructuur. 
Ten eerste heeft elke cel een geometrisch kenmerk waardoor de cel met een schuifbeweging zijwaarts 
kan vouwen als methode om de dwarskrachten te absorberen tussen de buitenste helmschaal en het 
hoofd. Ten tweede kan de celstructuur op een elastische manier in het platte vlak worden vervormd 
om rotatiedemping te bieden en zodoende het hoofd los te koppelen van de helmschaal. Een eerdere 
poging tot het toepassen van een celstructuur als rotatiedempingsysteem in fietshelmen is geïntrodu-
ceerd door Hansen et al in de vorm van een Angular Impact Mitigation (AIM) systeem dat bestond uit 
een elastisch gedempte aluminium honingraat binnenschaal.19 Bij verticale valtesten met een snelheid 
van 4,8 m/s op een 30˚ aambeeld, verminderde hun celstructuur de lineaire versnelling met 14%, de 
rotatieversnelling met 34% en de belasting op de nek met 32% in vergelijking met een traditionele 
EPS fietshelm. Gecombineerd wijzen deze bevindingen erop dat een elastische demping van een 
correct ontworpen celstructuur de potentie heeft om de rotatieversnelling en de kans op hersenletsel 
te verminderen. Deze verbeteringen van de impactprestaties van de CELL-helmgroep ging ten koste 
van een 36% hoger helmgewicht in vergelijking met de CONTROL-helmgroep. Omdat helmgewicht 
een kritische factor is voor consumentenacceptatie, moet de integratie van CEL-technologie in een 
consumentenproduct zich richten op het minimaliseren van de bijbehorende gewichtstoename. Om te 
onderzoeken of CELL-helmen adequaat radiale impacts konden verminderen, werden ze ook onder-
worpen aan een impactverminderingstest volgens CPSC-standaards. Deze impacts werden uitgevo-
erd op het midden van de helmkroon op een vlak aambeeld met een snelheid van 6,2 m/s (n=5) en op 
een halfrond aambeeld met een snelheid van 4,8 m/s (n=5). De impacts op het horizontale aambeeld 
resulteerden in een waarde van 207±2 g en de impacts op het halfronde aambeeld in 100±9 g. Hoewel 
deze resultaten niet voldoen aan de formele CPSC impactverminderingstest, ondersteunen ze wel de 
geschiktheid van het CELL-concept door te laten zien dat prototype CEL-helmen de lineaire versnel-
ling verminderden tot ver onder de 300g drempelwaarde die vastgesteld is door de CPSC.12

De resultaten van deze studie beschrijven de prestatie van twee helmstrategieën voor het verminderen 
van de rotatieversnelling in een directe vergelijking met een traditioneel EPS-helmontwerp, getest met 
drie verschillende impacthoeken en twee verschillende impactsnelheden op hetzelfde helmontwerp. 
De resultaten zijn daarom beperkt tot deze specifieke onderzoeksparameter en mogen niet worden 
geëxtrapoleerd buiten het bereik van de geteste parameters. De testopzet en parameters werden 
zodanig gekozen dat ze zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande teststandaards en precedenten van 
voorgaande studies om reproductie van de testopzet mogelijk te maken in andere testlaboratoria. In 



het bijzonder werd de impacttest met een geleide vrije val op een gehoekt aambeeld6, 16, 19, 25, 
30 gekozen boven een verticale valtest op een impactvlak met laterale krachtomzetting 3, 27, 29 of 
een slingertest 5, 35 vanwege zijn hogere eenvoud en hogere reproduceerbaarheid.3 Het Hybrid III 
50ste percentiel mannelijk anthropomorfisch hoofd werd gekozen omdat hier direct sensoren kunnen 
worden ingebouwd en een Hybrid III nekbevestiging mogelijk maakt. Bovendien heeft deze hoofd-
vorm een elastische huid en de traagheidseigenschappen zijn aanzienlijk meer natuurgetrouw dan 
die van ISO hoofdvormen die gespecificeerd zijn in de CPSC-veiligheidsstandaard.42 Hoewel er ook 
eerder onderzoek is geweest met impacttesten die gebruik maakten van een losse hoofdvorm zonder 
nek-constructie,16, 25, 29, 30 heeft de onderhavige studie de quasi-fysiologische beperkingen van het 
hoofd met een Hybrid III nek gesimuleerd.6 De Hybrid III nek was speciaal ontwikkeld en gevalideerd 
voor flexie en extensie, maar bleek ruim voldoende stijf en bestand te zijn tegen laterale buiging.38 
Daarnaast is gebleken dat de axiale stijfheid van een Hybrid III nek significant hoger is dan die van ka-
daver-nek.43 De Hybrid III hoofd- en nekcombinatie is gebruikt bij een groot aantal helmimpactstudies 
5, 6, 19, 27, 34 en wordt vaak gebruikt voor geavanceerde testen van fietshelmen.42 Het testontwerp 
was beperkt tot impactlocaties aan de voorzijde van de helm waardoor de resultaten niet kunnen 
worden geëxtrapoleerd naar andere impactgebieden.  Hoewel de voorzijde van de helm de meest get-
roffen impactzone is, ontstaan zulke frontale impacts meestal bij een laterale offset binnen een radius 
van 60 graden vanuit het middenvlak. 11 Er werd een impactlocatie op de middenas gekozen om de 
impactkinematiek te vereenvoudigen en om de impactscenario’s van eerdere studies te repliceren. 
3, 16, 19, 22, 29. Hoewel het experimentele ontwerp beperkt was tot één frontale impactlocatie per 
impacthoek, verschoof deze impactlocatie naar de helmrand voor het 60˚ aambeeld en naar de helm-
kroon voor het 30˚ aambeeld omdat de Hybrid III-constructie telkens in dezelfde verticale oriëntatie 
bleef staan bij alle impactscenario’s. Een analyse van 696 teruggeroepen fietshelmen toonde aan dat 
47% van de impacts aan de voorzijde van de helm plaatsvonden dicht bij de helmrand, vergelijkbaar 
met de 60˚aambeeldtest in de onderhavige studie. 37% van de impacts aan de voorzijde van de helm  
vond plaats in het middengebied tussen de rand en de kroon, vergelijkbaar met de 30˚ en 45˚ aam-
beeldtesten.11 De impacthoeken in deze studie werden daarom gekozen in het bereik tussen 30˚- 60˚ 
om zoveel mogelijk overeen te komen met de reconstructies van fietsongevallen die daadwerkelijk 
hadden plaatsgevonden.3, 7, 8 De lage (4,8 m/s) en hoge (6.2 m/s) impactsnelheden van de onder-
havige studie komen overeen met de impactsnelheden die voorgeschreven zijn in de CPSC standaard 
voor impacttesten op stoeprand-aambeelden (4,8 m/s) en vlakke aambeelden (6,2 m/s).12 De 4,8 m/s 
impacts op het 30˚, 45˚ en 60˚ aambeeld bestonden uit de tangentiale snelheidscomponenten van 2,4 
m/s, 3,4 m/s en 4,2 m/s, en normale snelheidscomponenten van respectievelijk 4,2 m/s, 3,4 m/s en 
2,4 m/s. De 6,2 m/s impacts op het 45˚ aambeeld bestonden uit tangentiale en normale snelheidscom-
ponenten van 4,4 m/s. Deze impactsnelheden zijn lager dan de gemiddelde impactsnelheden van 
6,4 - 6,9 m/s die werden gerapporteerd voor hoofdimpacts met helmen tegen een auto of tegen het 
wegdek, waarbij een gemiddelde tangentiale en normale snelheidscomponent van respectievelijk 5,5 
m/s en 3,4 m/s werd gemeten.7, 8, 26 Het gewicht van 14,0 kg van de valconstructie in onderhavige 
studie was groter dan de 5±1 kg gewicht die vereist is voor een CPSC valconstructie. De constructie 
was echter lichter dan de valconstructie van Bland et al., die een gewicht van 16 kg toevoegden aan 
de hoofd- en nekconstructie om torso-massa te simuleren.6 

Naast de beperkingen als gevolg van een vereenvoudigde simulatie van realistische impacts in repro-
duceerbare laboratoriumcondities, moeten verdere beperkingen in ogenschouw worden genomen bij 
het voorspellen van het risico op hersenletsel uit kinematische impactdata. De hoofdvorm-kinematiek 
werd geanalyseerd om de BrIC te calculeren uit de piekrotatiesnelheid. Echter, de voorspelling van 



de kans op hersenletsel is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de letselrisico-curves die zijn ge-
construeerd uit een beperkt aantal data van realistisch letstel om de limieten van hersentoleranties 
in te schatten. Bovendien zijn deze letselrisico-curves in hoge mate non-lineair en om die reden kan 
slechts een klein deel van het verschil in piekrotatiesnelheid leiden tot een groot verschil in de kans 
op letsel.6 De onzekerheid bij het definiëren van de limieten van hersentoleranties, gecombineerd met 
de non-lineaire aard van de letselrisico-curves, beperkt noodzakelijkerwijs de nauwkeurigheid van het 
voorspellen van een absolute waarschijnlijkheid op hersenletsel. Echter, de relatieve verschillen in de 
kans op hersenletsel tussen helmtechnologieën kan een nuttige vergelijking opleveren omdat de helm-
technologieën werden getest met hetzelfde model helm onder strikt gedefinieerde en reproduceerbare 
impactcondities. Niettemin zullen verdere onderzoeken nodig zijn om het parameter-bereik van de 
impactcondities te vergroten en om additionele helmtechnologieën in de testen te betrekken. 

5. Conclusies

Lage lineaire versnellingswaarden suggereren dat traditionele EPS-fietshelmen zeer effectief zijn bij het 
voorkomen van schedelbreuken.13, 27 Aan de andere kant, hoge rotatieversnellingswaarden sugger-
eren tegelijkertijd dat deze helmen niet geoptimaliseerd zijn om rotatieversnellingen van het hoofd bij 
schuine impacts te verminderen. Omdat axonometrische dwarskrachten veroorzaakt door rotatiever-
snelling een overheersend letselmechanisme zijn bij hersenschuddingen,28 zouden strategieën voor 
het verbeteren van helmontwerpen zich moeten richten op het verminderen van de rotatieversnelling. 
Onderzoeksresultaten bij helmen uit de SLIP- en CELL-groep lieten de mogelijkheid zien dat de ro-
tatieversnelling van een hoofdvorm significant kan worden beperkt door deze helmtechnologieën. De 
verschillen in doeltreffendheid tussen deze twee technologieën benadrukken de noodzaak voor verder 
onderzoek naar en ontwikkeling van helmtechnologieën die betere bescherming bieden tegen hersen-
letsel over een breed bereik aan realistische impact-omstandigheden. 
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