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Samenvatting 
 

Veranderingen in functionele spiereigenschappen als gevolg 

van een beroerte en inactiviteit 
 

In dit proefschrift  is  allereerst beschreven welke  spierveranderingen plaats hebben 

gevonden als  gevolg  van een beroerte  (cerebro  vascular  accident, CVA).   Daarbij  is 

specifiek  onderzocht wat  er  gebeurt met  de maximale  spierkracht  en  snelheid‐  en 

vermoeidheidkarakteristieken  van  de  bovenbeenspieren  van  CVA‐patiënten  in 

vergelijking met die van even oude, gezonde proefpersonen  (hoofdstukken 2 en 3). 

Ook is onderzocht of de kracht meer aangedaan is op kortere spierlengte (hoofdstuk 

4).  Daarnaast  zijn  de  aansturingscapaciteit,  contractiele  snelheid  en  spierkracht 

gerelateerd  aan  functionele  taken  zoals wandelen  en  opstaan  uit  een  stoel,  en  is 

gekeken  hoe  deze  variabelen  zich  ontwikkelen  gedurende  het  eerste  jaar  na  de 

beroerte (hoofdstuk 5). 

CVA‐patiënten hebben niet alleen  te maken met directe gevolgen van de beroerte, 

zoals  spraakproblemen  en  verlamming,  maar  ook  met  indirecte  effecten  op  de 

spieren door inactiviteit, meestal als gevolg van halfzijdige verlamming (hemiparese). 

Om onderscheid  te kunnen maken  tussen deze directe en  indirecte effecten, zijn er 

twee  inactiviteitsstudies  gedaan  (eenbenige  ophanging  (hoofdstuk  6)  en  bedrust 

(hoofdstuk  7))  met  gezonde  jonge  mannen.  Zo  kon  onderzocht  worden  welke 

spieraanpassingen  veroorzaakt  zijn  door  de  afgenomen  fysieke  activiteit  en  welke 

door  schade  in  de  hersenen  als  direct  gevolg  van  de  beroerte.  Bovendien  is 

onderzocht  of  deze  spieraanpassingen  (deels)  tegengegaan  kunnen  worden  door 

training. 

 

In hoofdstuk 2 worden verschillen aangetoond in zowel de neurale aansturing vanuit 

de  hersenen  als  in  intrinsieke  (contractiele)  spiereigenschappen  3,5 maand  na  de 

beroerte. In zowel het aangedane als minder‐aangedane been zien we spierzwakte. In 
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het  aangedane  been  is  de  maximaal  vrijwillige  kacht  28%  van  die  van 

controleproefpersonen.  Zowel  een  beperkte  aansturing  als  afgenomen  intrinsieke 

kracht dragen bij aan de afgenomen spierkracht.  In het minder‐aangedane been  lijkt 

de  afgenomen  spierkracht  (56%  van de  kracht  in  controles)  voornamelijk door  een 

beperkte vrijwillige aansturing te komen. 

Er  zijn  sterke  relaties  gevonden  tussen  maximaal  vrijwillige  kracht  en  vrijwillige 

aansturing aan de ene kant en  functionele  taken aan de andere kant. De resultaten 

geven  aan  dat  deze  twee  spiervariabelen  hoofdzakelijk  het  dagelijks  functioneren 

bepalen en mogelijk gebruikt kunnen worden als direct doelwit voor training tijdens 

revalidatie.  

 

Naast een grote afname in spierkracht, blijkt dat de snelheid van contraheren van de 

bovenbeenspieren van CVA‐patiënten ook veel lager is geworden (hoofdstuk 3). In het 

aangedane been lijken zowel veranderingen in intrinsieke spier(vezel)karakteristieken 

als in neurale aansturing de oorzaak van de afname in de maximale contractiesnelheid  

na  een  beroerte.  In  het  minder‐aangedane  been  wordt  de  afgenomen  maximale 

contractiesnelheid vooral bepaald door een verandering  in neurale aansturing, zoals 

ook in hoofdstuk 2 voor de maximale vrijwillige kracht is gevonden. Bovendien bleken 

zowel de aangedane als minder‐aangedane spieren langzamer te ontspannen dan de 

spieren  van  controle  proefpersonen.  Dit  werd  aangetoond  door  langere 

halfrelaxatietijden  in  CVA‐patiënten.  Zowel  de  aangedane  als  minder‐aangedane 

bovenbeenspieren  herstelden  langzamer  van  vermoeidheid,  maar  het  aangedane 

bovenbeen  bleek  het  snelst  en meest  vermoeibaar.  Kortom,  de  bovenbeenspieren 

van  beide  benen  van  CVA‐patiënten  zijn  langzamer  en  het  aangedane  been  heeft 

minder weerstand tegen vermoeidheid. Dit manifesteert zicht al kort na de beroerte. 

 

De belangrijkste bevinding  in het vierde hoofdstuk  is de afgenomen  spierfunctie op 

korte  spierlengte  in  zowel kniestrekkers als  ‐buigers van het aangedane been. Deze 

afname  in  kracht  werd  niet  gevonden  in  het  minder‐aangedane  been.  In  de 

kniestrekkers  kan  de  afname  in  functie  toegeschreven  worden  aan  een  slechtere 

aansturingscapaciteit op korte spierlengte, wat ook het geval zou kunnen zijn voor de 
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kniebuigers.  Coactivatie  van  agonist  en  antagonist  lijkt  in  ieder  geval  geen  rol  te 

spelen in de lengte‐afhankelijkheid van spierzwakte na een beroerte.  

 

Hoofdstuk 5 laat zien dat er verbeteringen in het dagelijks functioneren optreden tot 

in ieder geval 9 maanden na de beroerte. Aan het begin van het onderzoek bestond er 

al een substantieel verschil tussen proefpersonen voor wat betreft de spiervariabelen, 

zoals kracht en snelheid. Grote verschillen tussen proefpersonen bestonden ook in de 

veranderingen  in  spiervariabelen over de  tijd. Een belangrijke bevinding  is dat deze 

spierveranderingen  (snellere  en  sterkere  spieren)  significant  relateren  aan 

verbeteringen  in  functionele  taken  (bijv.  sneller  wandelen  of  beter  scoren  op 

balanstaken).  Dit  kan  een  aanwijzing  zijn  dat  het  verbeteren  van  functionele 

spierkarakteristieken in de revalidatie kan leiden tot beter dagelijks functioneren van 

CVA‐patiënten.  

 

Als gevolg van drie weken eenzijdige beenhophanging (kruklopen) wordt de maximale 

kracht  van  de  plantairflexoren  (kuitspieren)  en  quadriceps  (bovenbeenspieren) 

minder.  Ook  elektrisch  gestimuleerde  (triplet)  kracht  van  het  bovenbeen  wordt 

minder  na  kruklopen,  terwijl  de  aansturing  niet  verandert  (hoofdstuk  6).  Absolute 

maximale  contractiesnelheid  neemt  af  bij  zowel  vrijwillige  als  bij  elektrisch 

gestimuleerde contracties. Als we dit echter normaliseren voor de maximale kracht, 

vinden we geen verandering in contractiesnelheid na kruklopen. Afname in maximale 

contractiesnelheid  kan dus  volledig  verklaard worden door de  afname  in maximale 

kracht. 

Door  het  kruklopen  neemt  de  tweebenige  spronghoogte  af  en  ook  de  eenbenige 

spronghoogte met het opgehangen been. De spronghoogte van het andere been blijft 

hetzelfde als vóór het kruklopen. De krachtsafnames zijn gerelateerd aan de afnames 

in de meer complexe sprongtaak, terwijl kracht op zich (dus zonder interventie) geen 

relatie laat zien met spronghoogte.  

 

De belangrijkste bevindingen  in hoofdstuk 7 zijn dat er  in de  inactieve controlegroep 

na  60  dagen  strikte  bedrust  geen  verandering  optreedt  in  maximale 
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contractiesnelheid  van  de  kuit  en  het  bovenbeen,  terwijl  er wel  een  toegenomen 

impuls (initiële krachtsontwikkeling) in de kuit wordt gevonden. Tijdens het uitvoeren 

van  explosieve  isometrische  contracties  zien  we  onderdrukking  van  agonistische 

activiteit in de kuiten van controleproefpersonen en in de bovenbenen van getrainde 

proefpersonen. Ongeacht of de  krachttraining  vergezeld  ging  van  vibratie werd het 

verlies  aan  spieromvang  en  ‐kracht  volledig  voorkomen  in  het  bovenbeen,  maar 

slechts deels tegengegaan in de kuit na 60 dagen bedrust. 

 

Conclusies en implicaties 

In CVA‐patiënten neemt de maximale kracht  in beide benen af. Het aangedane been 

laat  beperkte  intrinsieke  spierkracht,  verslechterde  neurale  aansturing  en 

toegenomen  vermoeidheid  zien.  De  bovenbeenspieren  in  het  minder‐aangedane 

been  vertonen  een  afgenomen  neurale  aansturing, maar worden  niet  sneller moe. 

Deze veranderingen  zijn deels gerelateerd aan de effecten van verminderde  fysieke 

activiteit.  Zo  werd  er  na  kruklopen  en  bedrust  ook  afname  in  maximale  kracht 

gevonden, maar  geen  veranderingen  in activatievermogen. De afname  in maximale 

snelheid van krachtsontwikkeling na inactiviteit kan verklaard worden door afname in 

maximale kracht. In de mensen met een beroerte   wordt deze snelheidsafname juist 

verklaard door afname  in activatievermogen (neurale aansturing). Daarnaast kunnen 

in  het  paretische  been  ook  afgenomen  intrinsieke  spiereigenschappen  en mogelijk 

veranderde peeseigenschappen de lagere snelheid verklaren.  

De genoemde spierveranderingen kunnen mogelijk worden tegengegaan in specifieke 

revalidatieprogramma’s. De resultaten van de bedruststudie  laat zien dat het verlies 

aan  spieromvang  en  ‐kracht  in  de  bovenbeenspieren  door  inactiviteit  volledig 

tegengegaan  kan  worden  door  krachttraining.  Voor  het  verbeteren  van  neurale 

aansturing  in  de  mensen  met  een  beroerte  wordt  geadviseerd  krachttraining  te 

combineren  met  meer  taakspecifieke  functionele  training  en  bijvoorbeeld  met 

spiegeltraining  (gebruik  maken  van  hersenplasticiteit),  aangezien  een 

aansturingsdefect de belangrijkste onderliggende  factor  is  in de spierzwakte na een 

beroerte.  
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Een  verbeterde  aansturing  zou  kunnen  leiden  tot  een  afname  in  valrisico  en  een 

verbetering  in  het  uitvoeren  van  dagelijkse  activiteiten.  Toegenomen  kracht  zal 

bovendien  resulteren  in  afname  van  de  relatieve  belasting  tijdens  bijvoorbeeld 

wandelen  en  traplopen,  wat  weer  resulteert  in  minder  grote  en  minder  snelle 

vermoeidheid.  De  bevindingen  van  dit  proefschrift  kunnen  mogelijk  ook  worden 

toegepast op andere neurologische condities die een afname in activiteitenniveau en 

aansturing  hebben  zoals  niet‐aangeboren  hersenletsel,  dwarslaesie  en  multipele 

sclerose. 


