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Samenvatting (Dutch summary) 

Efficiëntie in cyclische sporten:

de onderliggende aannames onderzocht
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Samenvatting 

Om betere prestaties te kunnen leveren, moet het mechanische vermogen dat de atleet 

levert hoger worden of het vermogen dat nodig is om wrijvingskrachten te overwinnen 

verminderen. Wanneer we de vermogensverliezen buiten beschouwing laten, kunnen 

verbeteringen in prestatie enkel worden gerealiseerd door een toename in metabole 

energie productie (anaëroob en aëroob) of door een verbetering van de efficiëntie waarmee 

metabole energie wordt omgezet naar voorwaartse snelheid (in het Engels de ‘gross 

efficiency’ (GE)). Aangezien de mens de grens van de maximale metabole 

energieproductie lijkt te naderen, verschuift de aandacht binnen de wetenschap richting 

GE.  

 Om prestaties in cyclische sporten beter te kunnen begrijpen is er een 

vermogensbalansmodel ontworpen. Met dit model kunnen wedstrijdprestaties worden 

gesimuleerd. In dit vermogensbalansmodel wordt aangenomen dat 1) GE bepaald tijdens 

submaximale inspanning constant is over de dag; 2) GE onafhankelijk is van de hoogte 

boven zeeniveau waarop de inspanning wordt geleverd; 3) GE bepaald tijdens een 

submaximale intensiteit representatief is voor GE gedurende een maximale en 

supramaximale intensiteit; en 4) GE constant blijft tijdens vermoeiende inspanning. Het 

doel van dit proefschrift was om deze aannames betreffende GE, die ten grondslag liggen 

aan het huidige vermogensbalansmodel, te onderzoeken en waar nodig het model aan te 

passen. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft een studie waarin het effect van: 1) belastingsprotocol, 2) relatieve 

inspanningsintensiteit, 3) inspanningscapaciteit en 4) voorafgaande maximale inspanning 

op de gemeten GE werd onderzocht. Het bleek dat de duur van de inspanningsblokken 

tijdens een opklimmend belastingsprotocol van invloed was op GE; er werd een 

significant hogere GE gevonden tijdens een belastingsprotocol met blokken van 1 minuut 

(21.1 ± 2.7%), dan tijdens een protocol met 3 minuten en 6 minuten durende blokken 

(19.7 ± 2.8% en 19.3 ± 2.0%). De GE nam tijdens het opklimmende belastingsprotocol toe 

tot een intensiteit van ~50% van het maximale vermogen, waarna de GE stabiel bleef tot 

op het moment waarop GE nog nauwkeurig kon worden gemeten. Deze ~50% van het 

maximaal vermogen kwam overeen met ~100% van het vermogen behorend bij de 

ventilatoire drempel. Er bleek geen relatie tussen inspanningscapaciteit en GE te zijn, 

aangezien de proefpersonen met het hoogste maximale vermogen niet de hoogste GE 

waarden lieten zien. Ten slotte werden er lagere GE waarden gevonden tijdens 

submaximale inspanningstesten wanneer de test werd voorafgegaan door een maximale 
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inspanningstest. Er is dus een effect van voorafgaande maximale inspanning op GE 

bepaald tijdens submaximale inspanning.  

 De resultaten beschreven in Hoofdstuk 2 zijn gebruikt voor het ontwikkelen van 

een onderzoeksprotocol waarmee GE nauwkeurig kan worden bepaald. De 

betrouwbaarheid van de GE metingen, gebruikmakend van dit onderzoeksprotocol, is 

bepaald in de studie beschreven in Hoofdstuk 3. GE kan betrouwbaar worden bepaald 

zolang ‘steady state’ inspanning wordt verricht en de respiratoire gaswisselingsverhouding  

(‘respiratory exchange ratio’ (RER)) gelijk is aan of kleiner is dan 1.0. Naast het 

onderzoeken van de betrouwbaarheid van de GE metingen, werd de variatie in GE binnen 

een dag bestudeerd. Hoewel er een circadiaan ritme in lichaamstemperatuur en in 

zuurstofopname (VO  in rust werd gevonden, beïnvloedde dit niet de GE metingen. 

Aangezien GE relatief constant bleef over de dag, lijkt de eerste assumptie aangaande GE 

valide.  

 

Het vermenigvuldigen van de aëroob geproduceerde hoeveelheid metabole energie 

(bepaald met behulp van ademgasanalyse) met GE, resulteert in de hoeveelheid 

mechanisch vermogen die aëroob (Paer) geproduceerd wordt tijdens de taak. Als het totaal 

geleverde mechanische vermogen (PO) wordt gemeten en Paer daarvan wordt afgetrokken, 

resulteert dat in het anaëroob geproduceerde mechanische vermogen (Pan). Deze methode 

wordt aangeduid met de naam ‘GE methode’. Als de taak een maximale inspanning betreft, 

kan de maximale totale anaërobe energieproductie (anaërobe capaciteit) bepaald worden. 

Echter, het is ook mogelijk om de anaërobe capaciteit te bepalen met de zogenaamde 

‘maximal accumulated oxygen deficit’ (MAOD) methode. De MAOD methode is 

momenteel de meest gebruikte methode binnen de inspanningsfysiologie. Hoofdstuk 4A 

beschrijft en beoordeelt de bestaande literatuur over de MAOD methode en suggereert 

uiteindelijk het gebruik van 10 × 4 minuten durende submaximale inspanningsblokken en 

een vaste waarde voor het y-intercept voor het construeren van de lineaire relatie tussen 

PO en VO  (4+Y MAOD procedure). De anaërobe capaciteit kan vervolgens bepaald 

worden tijdens een supramaximaal inspanningsprotocol wat specifiek moet zijn voor het 

onderdeel waarop de atleet actief is. Of de in Hoofdstuk 4A beschreven aanpassingen aan 

de originele methodologie inderdaad resulteren in een robuustere PO-VO  relatie en 

daardoor in nauwkeurigere schattingen van de anaërobe capaciteit is onderzocht in de 

studie beschreven in Hoofdstuk 4B. In Hoofdstuk 4B worden de anaërobe capaciteit en het 

bijbehorende 95% betrouwbaarheidsinterval, bepaald met verschillende MAOD 

procedures (10-Y, 4-Y en 4+Y) en de GE methode, met elkaar vergeleken. De resultaten 

van deze studie lieten zien dat de verschillende procedures niet tot een significant 



Gross efficiency in cyclic sports  

230 
 

verschillende anaërobe capaciteit leiden. Het 95% betrouwbaarheidsinterval van de 

anaërobe capaciteit was echter significant kleiner voor de 4+Y MAOD procedure en de 

GE methode dan voor de andere MAOD procedures. De meest precieze schattingen van de 

anaërobe capaciteit worden dus verkregen met de 4+Y MAOD procedure en de GE 

methode. Aangezien er individuele verschillen in anaërobe capaciteit tussen beide 

methodes aanwezig waren, kunnen deze methodes niet naast elkaar gebruikt worden. 

Daarom raden wij het gebruik van de GE methode aan, omdat deze methode minder 

tijdrovend is. 

 

De validiteit van de tweede assumptie, GE is onafhankelijk van de hoogte boven 

zeeniveau waarop de inspanning wordt uitgevoerd, is onderzocht in Hoofdstuk 5. De 

metingen werden uitgevoerd in een druktank waarmee hoogte gesimuleerd kan worden. 

Een significant lagere GE werd gevonden tijdens inspanning op een voor hoogte 

gecorrigeerde gelijke inspanningsintensiteit, wanneer proefpersonen op een gesimuleerde 

hoogte van 1,500 m fietsten (20.7 ± 1.1%), in vergelijking met zeeniveau (21.4 ± 0.8%). 

De exacte oorzaak van de lagere GE op hoogte, wanneer deze wordt bepaald op een voor 

hoogte gecorrigeerde gelijke intensiteit, moet nog worden vastgesteld, aangezien enkel een 

absolute afname van ~0.2% in GE verklaard kan worden door een significant hogere RER 

onder hypoxische omstandigheden. Een studie waarbij inspanning wordt geleverd op 

zowel een gelijke relatieve intensiteit op zeeniveau en hoogte, als op een zelfde absolute 

inspanningsintensiteit, biedt waarschijnlijk meer inzicht in GE op hoogte en in de 

onderliggende processen.  

 

GE kan alleen nauwkeurig worden bepaald wanneer inspanning op een intensiteit beneden 

de ventilatoire drempel wordt uitgevoerd, omdat er anders een late (secundaire) toename 

in VO  te zien zal zijn en RER boven de 1.0 zal uitstijgen. Hoofdstuk 6A beschrijft een 

nieuwe benadering om GE tijdens inspanning op een hoge intensiteit te schatten. GE 

wordt bepaald tijdens submaximale inspanning voor en na een inspanningsblok op een 

hoge intensiteit, waarna GE geschat kan worden, gebruikmakend van extrapolatie, aan het 

einde van het vermoeiende inspanningsblok. Uit de resultaten verkregen met deze 

methode, bleek dat GE lager is na hoogintensieve inspanning geleverd op een constant 

vermogen. Het effect van een dalende GE op de relatieve bijdrage van Paer en Pan werd 

geïllustreerd door de aërobe en anaërobe bijdrage aan het totale vermogen te berekenen 

aan de hand van een constante en dalende GE. De resultaten lieten zien dat een dalende 

GE resulteerde in een veel grotere berekende anaërobe capaciteit, zoals bepaald met de GE 

methode.  
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 De nieuwe benadering geïntroduceerd in Hoofdstuk 6A wordt in Hoofdstuk 6B 

toegepast op een sportspecifieker protocol, namelijk tijdritten van verschillende afstanden. 

GE bleek significant lager te zijn na de tijdritten, die varieerden in lengte van 500 m tot 

40,000 m, ten opzichte van daarvoor. De afname in GE was groter voor relatief korte 

tijdritten (500-4,000 m) dan voor de 15,000 m en 40,000 m. De mate van daling in GE 

was in de kortere tijdritten relatief constant. Daarentegen was de uiteindelijke afname in 

GE op 50% van de eindtijd van de 40,000 m al bijna bereikt.  

 Op basis van de resultaten van de in Hoofdstuk 6 gepresenteerde studies kan er 

geconcludeerd worden dat GE bepaald tijdens een submaximale intensiteit, niet 

representatief is voor GE tijdens een (supra)maximale inspanningsintensiteit. Op dit 

moment is echter de exacte grootte van GE tijdens hoogintensieve inspanning onduidelijk. 

Vanuit de literatuur zijn er aanwijzingen dat de spierefficiëntie hoger is tijdens 

hoogintensieve inspanning (voornamelijk anaërobe energie productie) dan tijdens ‘steady 

state’ submaximale inspanning. Daarnaast heeft Hoofdstuk 6 laten zien dat de vierde 

assumptie, GE blijft constant tijdens vermoeiende inspanning, niet valide is.  

 

De aannames, betreffende GE, die ten grondslag liggen aan het vermogensbalansmodel 

voor fietsen, vormen ook de basis van het vermogensbalansmodel voor schaatsen. De 

studies beschreven in Hoofdstuk 2-6 zijn allemaal uitgevoerd op de fiets, omdat het 

externe vermogen dat wordt geleverd dan eenvoudig kan worden gemeten. Tot op heden is 

het niet mogelijk om direct het externe vermogen wat de schaatser levert te meten, 

waardoor het bepalen van GE moeilijk is. Echter, er wordt vanuit gegaan dat kinematische 

karakteristieken van de specifieke schaatshouding/techniek een relatie hebben met GE 

tijdens het schaatsen. Het bestuderen van de effectiviteit van de afzet (e) tijdens het 

schaatsen zal daarom naar verwachting meer inzicht geven in GE tijdens schaatsraces. Om 

deze reden onderzoeken de laatste studies, beschreven in Hoofdstuk 7, de verandering (Δ) 

in kinematische karakteristieken en schaatssnelheid (v) tijdens wereldbekerwedstrijden. 

Hoofdstuk 7A laat zien dat de toename in e (d.w.z. een minder effectieve afzet) 

geassocieerd kan worden met de afname in v tijdens de wedstrijd. Er werd geen 

significante associatie gevonden tussen de verandering in kniehoek en romphoek en Δv. 

Deze resultaten doen vermoeden dat de afname in v tijdens de wedstrijd niet toe te 

schrijven is aan een toename in vermogensverliezen (d.w.z. luchtwrijving), maar deels 

toegeschreven kan worden aan de toename in e, wat een afname in de hoeveelheid 

mechanisch vermogen die geproduceerd kan worden reflecteert. In aanvulling op 

Hoofdstuk 7A richt Hoofdstuk 7B zich op de invloed van schaatsafstand, geslacht en 

prestatieniveau op de onderlinge relatie tussen veranderingen in kinematische 
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karakteristieken en Δv. Er werd een significant effect van schaatsafstand op de relatie 

tussen Δe en Δv gevonden, wat resulteerde in een significante associatie tussen Δe en Δv 

voor de 5,000 m, zonder een significante associatie tussen Δe en Δv voor de 1,500 m. 

Geslacht en prestatieniveau hadden geen substantiële invloed op de relatie tussen Δe en Δv 

en tussen de veranderingen in kniehoek en romphoek en Δv. De beide studies beschreven 

in Hoofdstuk 7 suggereren dat schaatsefficiëntie afneemt tijdens wedstrijden. 

 

In Hoofdstuk 8 worden de resultaten van de verschillende studies geïnterpreteerd in relatie 

tot de vier aannames met betrekking tot GE, die ten grondslag liggen aan zowel het 

vermogensbalansmodel voor fietsen als voor schaatsen. Daarnaast worden er suggesties 

gegeven om het huidige vermogensbalansmodel te verbeteren. In plaats van een constante 

GE lijkt het beter om een dalende GE, beschreven met behulp van een exponentiële 

functie, te gebruiken. De dalende GE zal resulteren in een lagere relatieve bijdrage van Paer 

en een daaruit resulterende hogere relatieve bijdrage van Pan aan het totaal geleverde 

vermogen. De totale hoeveelheid anaërobe energie beschikbaar voor prestatie, zoals 

berekend in Hoofdstuk 4A, er vanuit gaande dat GE constant blijft, moet daarom herzien 

worden.  

 Daarnaast worden in Hoofdstuk 8 suggesties voor vervolgonderzoek gegeven. Er is 

voornamelijk meer onderzoek nodig om de kennis over de tweede en derde assumptie te 

vergroten. Ook zou het waardevol zijn als de relatie tussen de effectiviteit van de afzet en 

GE tijdens het schaatsen onderzocht wordt. Als laatste worden de praktische toepassingen 

van de beschreven experimenten samengevat. 1) Het lijkt erop dat atleten hun circadiane 

ritme niet hoeven te verschuiven voor belangrijke sportevenementen, aangezien GE 

relatief constant blijft over de dag. 2) Coaches, maar ook wetenschappers, worden 

geadviseerd om gebruik te maken van de 4+Y MAOD methode of GE methode om de 

anaërobe capaciteit van hun atleten of proefpersonen te bepalen. Door gebruik te maken 

van de GE methode kan er ook rekening worden gehouden met het effect van de dalende 

GE op de relatieve bijdrage van Pan aan het totaal geleverde vermogen, wat waarschijnlijk 

resulteert in een betere schatting van de anaërobe capaciteit. 3) Wanneer er op hoogte 

gepresteerd moet worden, moet er rekening worden gehouden met een lagere GE op een 

voor hoogte gecorrigeerde gelijke intensiteit. Het zou kunnen zijn dat hoogteacclimatisatie 

het negatieve effect van acute hoogte op GE verminderd. 4) Er is aangetoond dat de 

fietsefficiëntie (GE) en de effectiviteit van de afzet tijdens het schaatsen verslechteren 

tijdens hoog intensieve inspanning. Door training bewerkstelligde veranderingen in 

wedstrijdstrategie en techniek zouden invloed kunnen hebben op de afname in GE. 5) 

Coaches en hun atleten moeten aandacht besteden aan het schaatsen met een kleine en 
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constante e. De in Hoofdstuk 7 gepresenteerde 2-D bewegingsregistratiemethode kan 

gebruikt worden voor dit doel.  

 



  

 
 


