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Door de hedendaagse gespecialiseerde medische zorg is de levensverwachting van 
mensen met een dwarslaesie aanzienlijk toegenomen. Echter, veel mensen met een 
chronische dwarslaesie vertonen een zeer inactieve leefstijl, wat samenhangt met een 
verslechterde fysieke fitheid en verschillende secundaire gezondheidsproblemen (o.a. 
hart- en vaatziekten, osteoporose en spieratrofie), wat vervolgens weer resulteert in een 
verminderde participatie en kwaliteit van leven. Het is belangrijk om deze negatieve 
spiraal, waar mensen met een chronische dwarslaesie mee te maken kunnen krijgen, te 
vermijden. Om meer inzicht te verkrijgen in de lange termijn impact van een dwarslaesie 
op fitheid, fysieke activiteit en gezondheid, en om te onderzoeken wat het effect is van 
verschillende trainingsinterventies om deze facetten te verbeteren, is het multicenter en 
multidisciplinaire onderzoeksprogramma ‘Active LifestyLe Rehabilitation Interventions 
in long-term Spinal Cord injury (ALLRISC)’ ontwikkeld. Het onderzoek dat in dit 
proefschrift is beschreven, is onderdeel van ALLRISC en richt zich op de onderbelasting 
van het onderlichaam bij mensen met een dwarslaesie. 
 Door de verlamming van de onderste extremiteiten, bestaat lichamelijke training bij 
mensen met een dwarslaesie voornamelijk uit activiteiten van het bovenlichaam (bijv. 
handbiken of rolstoelrijden). Echter, verschillende fysiologische factoren die gerelateerd 
zijn aan een dwarslaesie en het trainen van alleen het bovenlichaam, zoals de relatief 
kleine actieve spiermassa, inactiviteit van de spierpomp van de benen en ontoereikende 
cardiovasculaire reflexen, kunnen de verlangde (aerobe) trainingseffecten verminderen. 
Bovendien is het, vanwege het specificiteitsprincipe, aannemelijk dat training van alleen 
het bovenlichaam niet merkbaar bijdraagt aan de preventie of de verbetering van 
verschillende gezondheidsproblemen in de onderste extremiteiten, zoals osteoporose, 
spieratrofie en vasculaire disfunctie.  
 Functionele elektrostimulatie (FES) kan worden gebruikt om de verlamde onderste 
extremiteiten te reactiveren, en daarmee enkele van de bovenbeschreven problemen te 
verminderen. Tijdens hybride training (bijv. fietsen of roeien) wordt FES-training van de 
benen gecombineerd met vrijwillige armarbeid. Het vereist meer onderzoek om vast te 
stellen of hybride training tot gunstigere effecten leidt op fitheid, fysieke activiteit en 
gezondheid bij mensen met een chronische dwarslaesie dan alleen armtraining. 
 Daarom was het belangrijkste doel van dit proefschrift om de effecten te onderzoeken 
van hybride fietsen (arm- en beentraining) versus handbiken (alleen armtraining) op 
fitheid, fysieke activiteit en gezondheid (nl. risicofactoren voor hart- en vaatziekten, 
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spier-vetverdeling van de benen, en botdichtheid van de proximale tibia en het distale 
femur) bij fysiek inactieve mensen die langer dan 10 jaar een dwarslaesie hebben. Om dit 
doel te bereiken werd er een 16 weken durende trainingsstudie (randomized controlled 
trial) opgezet. Naast deze trainingsstudie, zijn er twee cross-sectionele studies uitgevoerd 
om (1) de metabole en cardiorespiratoire respons vast te stellen tijdens hybride fietsen 
versus handbiken op gelijke subjectieve trainingsintensiteit, en (2) de betrouwbaarheid te 
evalueren van een gestandaardiseerde methode om de botdichtheid van de proximale 
tibia en het distale femur te meten met dual-energy X-ray absorptiometry (DXA).   
 In hoofdstuk 2 is het experimentele ontwerp van de 16 weken durende trainingsinter-
ventie uitvoerig beschreven. Mensen met een dwarslaesie waren geschikt voor deelname 
aan deze studie als ze voldeden aan de volgende criteria: moment van het ontstaan van de 
dwarslaesie ≥ 10 jaar geleden, leeftijd op het moment van het ontstaan van de dwarslaesie 
≥ 18 jaar, leeftijd 28–65 jaar, rolstoelgebonden en fysiek inactief). Deelnemers werden 
willekeurig ingedeeld in de hybride fietsgroep of de handbikegroep. Gedurende 16 weken 
trainden beide groepen twee keer per week 18–30 minuten op een intensiteit van 65–75% 
van hun hartslagreserve (heart rate reserve) en/of score van 4–6 op een 10-punts rating of 
perceived exertion (RPE) schaal. De trainingssessies werden uitgevoerd in een revalidatie-
centrum met een gespecialiseerde dwarslaesieafdeling (nl. Reade Amsterdam of Sint 
Maartenskliniek Nijmegen), onder de begeleiding van een trainer. De uitkomstmaten 
werden gemeten in de week voorafgaande aan het trainingsprogramma (T1), na 8 weken 
training (T2), in de week na afloop van het trainingsprogramma (T3), en 26 weken na 
afloop van het trainingsprogramma (T4). 
 Het doel van de cross-sectionele studie die is beschreven in  hoofdstuk 3 was om de 
metabole en cardiorespiratoire respons te onderzoeken tijdens hybride fietsen versus 
handbiken op gelijke subjectieve trainingsintensiteit bij mensen met een dwarslaesie. Op 
twee verschillende dagen voerden in totaal 9 mensen met een dwarslaesie een gestan-
daardiseerd protocol uit op de hybride fiets (dag 1) en op de handbike (dag 2). Het 
protocol bestond uit 5 minuten fietsen op gemiddelde subjectieve intensiteit (score 3 op 
de 10-punts RPE-schaal) en op hoge subjectieve intensiteit (RPE-score 6). De resultaten 
van deze studie lieten zien dat hybride fietsen tot een hogere metabole en cardiorespira-
toire respons leidt dan handbiken op dezelfde subjectieve intensiteit, wat suggereert dat 
hybride fietsen geschikter is om obesitas te bestrijden en de cardiorespiratoire fitheid te 
verbeteren bij mensen met een dwarslaesie dan handbiken.   
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 In hoofdstuk 4 werden de effecten onderzocht van de 16 weken durende trainings- 
interventie op fitheid en fysieke activiteit bij 20 mensen met een chronische dwarslaesie. 
Fitheid was gedefinieerd als het piekvermogen en de piekzuurstofopname (gemeten 
tijdens een inspanningstest in een handbewogen rolstoel), en de rusthartslag. Fysieke 
activiteit was gedefinieerd als de score op de vragenlijst ‘Physical Activity Scale for 
Individuals with Physical Disabilities (PASIPD)’, en de afstand die men gedurende zeven 
opeenvolgende dagen had afgelegd in de handbewogen rolstoel. Als gevolg van de 
trainingsinterventie, lieten respectievelijk ~40% en ~65% van de mensen uit de totale 
deelnemersgroep (niet-significante) verbeteringen zien in het piekvermogen en de piek-
zuurstofopname. Daarnaast werd er voor de totale groep een significante afname in 
rusthartslag, en een significante toename in PASIPD-score gevonden na 16 weken 
trainen. Omdat er voor alle uitkomstmaten in deze studie geen verschillen over de tijd 
tussen de beide trainingsgroepen werden gevonden, werd er geconcludeerd dat de FES-
training van de benen tijdens hybride fietsen niet heeft geleid tot een extra gunstig 
trainingseffect. 
 Het doel van hoofdstuk 5 was om te onderzoeken wat de effecten waren van de 16 
weken durende trainingsinterventie op verschillende risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten (nl. metabool syndroom, ontstekingsfactoren en visceraal vet) bij 19 mensen 
met een chronische dwarslaesie. Als gevolg van de trainingsinterventie, werden signifi-
cante afnames gevonden voor verschillende componenten van het metabool syndroom 
(buikomvang, diastolische bloeddruk en insulineweerstand), en voor ontstekingsfactoren 
en visceraal vetpercentage. Echter, er werden geen significante verschillen over de tijd 
tussen de twee trainingsgroepen gevonden voor deze uitkomstmaten. De conclusie van 
dit hoofdstuk was dat zowel het hybride fietsprogramma als het handbikeprogramma 
hebben geleid tot gelijke positieve effecten op de onderzochte risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten, wat erop duidt dat er geen extra gunstige effecten waren van het toevoegen 
van FES-training van de benen.  
 Het doel van het cross-sectionele onderzoek beschreven in hoofdstuk 6 was om de 
intra- en interbeoordelaarbetrouwbaarheid vast te stellen van een gestandaardiseerd 
protocol om de botheid van de proximale tibia en het distale femur te meten met dual-
energy X-ray absorptiometry (DXA). Tien gezonde mensen (zonder dwarslaesie) hebben 
deelgenomen aan dit onderzoek. Tijdens één meetmoment werd de knie van elke 
deelnemer twee keer gescand door beoordelaar 1. Beide scans werden vervolgens twee 
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keer geanalyseerd door beoordelaar 1, en één keer door beoordelaar 2. Om de betrouw-
baarheid van de analyses te kunnen bepalen werden intraclass correlation coefficients 
(ICCs), standard error of measurements (SEMs) en smallest detectable differences 
(SDDs) berekend voor de botdichtheid van de proximale tibia en het distale femur. De  
resultaten lieten hoge intra- en interbeoordelaar ICCs, en lage intra- en interbeoordelaar 
SEMs en SDDs zien voor zowel de botdichtheid van de proximale tibia als voor de 
botdichtheid van het distale femur. Deze resultaten duiden erop dat beide uitkomstmaten 
betrouwbaar gemeten kunnen worden met het onderzochte DXA-protocol. 
 In hoofdstuk 7 werden de effecten onderzocht van de 16 weken durende trainings-
interventie op spier-vetverdeling van de benen, en botdichtheid van de proximale tibia en 
het distale femur bij 20 mensen met een chronische dwarslaesie. Na 16 weken trainen was 
de spiermassa van de benen significant toegenomen in de hybride fietsgroep, terwijl de 
spiermassa significant was afgenomen in de handbikegroep. De vetmassa van de benen 
was in beide groepen afgenomen, maar er was geen significant verschil in afname tussen 
de beide trainingsgroepen. Voor de botdichtheid van de proximale tibia en het distale 
femur werden geen significante verbeteringen gevonden als gevolg van de trainings-
interventie. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat de hybride fietsinterventie heeft 
geleid tot verbeteringen in spier-vetverdeling van de benen, maar dat het niet heeft 
bijgedragen aan een verbetering van de botdichtheid van de proximale tibia en het distale 
femur. 
 In hoofdstuk 8 werden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift samengevat 
en bediscussieerd. Daarnaast werden er implicaties voor de klinische praktijk, en 
aanbevelingen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek gegeven. De belangrijkste 
bevinding van dit proefschrift was dat zowel het hybride fietsprogramma als het 
handbikeprogramma hebben geleid tot positieve effecten op verschillende aspecten van 
fitheid, fysieke activiteit en gezondheid. Echter, behalve voor de spiermassa in de benen, 
leidde hybride fietsen niet tot gunstigere effecten dan handbiken. De resultaten van dit 
proefschrift kunnen bijdragen aan het helpen voorkomen van deconditionering en 
gezondheidsproblemen bij mensen met een dwarslaesie. 

 


