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Samenvatting (Nederlands) 

Veroudering gaat gepaard met een geleidelijk verlies van functionaliteit en zelfstandigheid. Dit 

heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en vormt een belangrijke en toenemende 

belasting op onze samenleving. Het ouderdoms-gerelateerde verlies van spiermassa en kracht, ook 

bekend onder de term sarcopenie, is een belangrijke oorzaak van verminderde functionaliteit. Oudere 

vrouwen zijn bijzonder vatbaar voor sarcopenie vanwege de versnelde afname van spiermassa als 

gevolg van de menopause. Dit heeft als gevolg dat oudere vrouwen een hoger risico hebben op 

valincidenten en daardoor een hogere incidentie van letsels zoals heupfracturen vergeleken met 

mannen. 

Fysieke activiteit wordt gezien als de meest effectieve manier om sarcopenie tegen te gaan. 

De plasticiteit van de spieren, en daarmee de mogelijkheid om spierkracht te verbeteren, blijkt te 

worden behouden naarmate men ouder wordt. Door hun spierkracht te verbeteren kunnen ouderen 

hun functionele limiet verhogen waardoor de reserve capaciteit die nodig is voor het veilig uitvoeren 

van alledaagse taken behouden blijft. Helaas is het tot op heden nog onduidelijk welk type oefeningen 

en intensiteiten het beste zijn om spierkracht en massa van ouderen te verbeteren. Daarnaast blijkt 

dat verbeteringen als gevolg van training vaak zeer taak-specifiek zijn bij ouderen. Dit houdt in dat een 

verbetering van kracht niet direct hoeft te leiden tot een verbetering van functionele prestatie. Eerdere 

studies tonen aan dat trainingsprogramma’s voor ouderen  de beste uitkomsten bieden wanneer deze 

zowel krachttraining als taak-specifieke oefeningen bevatten. Helaas vormen trainingstijd en de 

beperkte trainingstrouw geassocieerd met krachttraining bij ouderen een belangrijk obstakel bij het 

ontwerpen van effectieve preventietraining programma’s. Bench-stepping is een oefening die 

functioneel vergelijkbaar is met traplopen en waarbij het verplaatsen van het eigen lichaamsgewicht 

zorgt voor de trainingsprikkel. Deze verticale verplaatsing van het lichaamsgewicht kan potentieel 

leiden tot hypertrofie en verbeteringen van de spierkracht. Desondanks laten voorgaande studies 

beperkte tot geen verbeteringen zien in spiermassa en kracht als gevolg van bench-stepping of 

traplooptraining. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de sub-optimale trainingsintensiteit van de 

oefeningen in deze studies. Kinetische analyses laten zien dat hogere staphoogtes dan we tegenkomen 

in het dagelijkse leven een significant effect hebben op de vereiste power. Dit kan betekenen dat het 

gebruik van hogere staphoogtes van bench-stepping een effectieve en taak-specifieke oefening 

kunnen maken om spiermassa en kracht te verbeteren. Hierbij moet er echter rekening gehouden 

worden met de specifieke rol die indivuele spieren vervullen tijdens motorische taken zoals traplopen, 

en dat spierzwakte in deze spieren kan lijden tot incorrecte en onveilige uitvoering. Helaas laten 

voorgaande studies zien dat correcte en veilige uitvoering van dagelijkse taken door ouderen vaak al 

is aangetast, wat aangetoond wordt door modulaties in hun motor strategieën. Ondanks dat bench-
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stepping met toenemende staphoogtes kan leiden tot verbetering in de totale power is het belangrijk 

om te onderzoeken welke modaliteiten (b.v. staphoogte en staprichting) benodigd zijn om alle 

betrokken spieren voldoende aan te spreken. Aangezien het moeilijk is om voor iedere beweging op 

een directe manier precies in te schatten hoeveel belasting er wordt geplaatst op de individuele 

spieren, weten we echter niet niet of de trainingsintensiteit bij verschillende staphoogtes 

daadwerkelijk voldoende is om kracht en massa van individuele beenspieren van ouderen te 

verbeteren. 

De kern van deze doctoraatsthesis bestaat uit vier studies, verdeeld over drie secties. In Sectie 

2.1. gebruikten we EMG om pieken in spieractivatie te vergelijken tussen bench-stepping en 

krachttraining met een belasting van 60% van het één-repetitie maximum (1-RM), de intensiteit die 

voorgeschreven wordt door de American College of Sports Medicine om hypertrofie en verbetering in 

spierkracht te bewerkstelligen. Deze vergelijking stelde ons in staat om de potentieële 

trainingsstimulus van verschillende staphoogtes en –richtingen te bepalen. 1-RM metingen worden 

regelmatig gebruikt om de relatieve intensiteit van oefeningen vast te stellen. Ouderen ervaren echter 

meer moeite met het uitvoeren van maximale contracties. Daarnaast laat eerder onderzoek zien dat 

EMG signalen uit maximale contracties vaak onbetrouwbaar zijn. Dit kan belangrijke gevolgen hebben 

voor het selecteren van een geschikte methode voor signaal normalisatie, een essentieële 

methodologische overweging bij het vergelijken van spieractivatie tussen personen en voor het 

inschatten van individuele spierbelasting. In studie 1 toonden vergelijkingen tussen isometrische en 

(sub-)maximale dynamische contracties aan dat de verkregen verschillen in maximale excitatie 

leeftijdsafhankelijk zijn en dat normalisering aan de hand van sub-maximale contracties de beste 

benadering is voor ouderen. Studie 2 beschrijft dat negentien oudere vrouwen (69.3 ± 3.4 jaar) 

stepping uitvoerden, met staphoogtes van 10, 20 en 30 cm in zowel voorwaartse als zijwaartse richting, 

en krachtoefeningen voor de spieren van het bovenbeen. Uit de resultaten van deze studie bleek dat, 

voor de meeste bovenbeenspieren, een staphoogte van 20-30 cm benodigd was om EMG amplitudes 

te vinden die vergelijkbaar zijn met amplitudes tijdens krachtoefingen met een voorgeschreven 

intensiteit van 60% 1-RM. Voor de gluteus medius, een belangrijke spier voor medio-laterale stabiliteit, 

was een staphoogte van 30 cm in zijwaartse richting benodigd om de drempelwaarden in EMG 

amplitudes te bereiken. Deze bevindingen kunnen worden gebruikt om effectieve preventietraining 

voor oudere vrouwen te ontwerpen maar deze bevindingen zijn echter slechts benaderingen van de 

trainingsintensiteit. Om die reden was een gerandomiseerde interventiestudie nodig om de klinische 

impact te kunnen vaststellen. 

In Sectie 2.2. werden de bevindingen van studie 2 toegepast om een bench-stepping 

programma, genaamd ‘Strength Training for Elderly through Elevated stePping’ (STEEP), te 
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ontwikkelen. Door een taak-specifieke trainingsvorm zoals bench-stepping aan te passen met hogere 

staphoogtes in zowel voorwaartse als zijwaartse richting hebben we getracht om zowel spiermassa 

(volume), kracht, power, funtionaliteit als balans prestatie in oudere vrouwen gelijktijdig te 

verbeteren. Vijfenveertig zelfstandig levende oudere vrouwen (68.8 ± 3.9 jaar) warden toegewezen 

aan de interventiegroep (STEEP) of een CONTROLE groep die geen training ontving. Het STEEP 

programma bestond uit 12 weken bench-step training waarbij de trainingsbelasting grotendeels werd 

bepaald door toenemende staphoogtes. De resultaten toonden aan dat het STEEP programma 

verbeteringen teweeg kan brengen in spiervolume, isometrische piek torsiekracht, power, onbelastte 

snelheidsontwikkeling en prestatie op alle functionele taken met uitzondering van spronghoogte en 

statische balans. Daarnaast vonden we lage drop-out en positieve trainings-gerelateerde gevoelens, 

goede indicatoren voor langdurige trainingstrouw bij oudere vrouwen. Kortom, bench-stepping met 

hogere staphoogtes is effectief voor het tegengaan van leeftijds-gerelateerde verliezen van 

spiermassa, kracht en functionaliteit bij zelfstandig levende oudere vrouwen. 

Een gevolg van leeftijds-gerelateerde verliezen in spierkracht is de modulatie van motorische 

strategieën door ouderen. Modulatie stelt hen in staat om taken zoals traplopen toch te kunnen 

uitvoeren ondanks hun verminderde functionele limieten en balans. In Sectie 2.3. onderzochten we of 

analyse van spiersynergieën mogelijke leeftijdsgerlateerde verschillen in motorische strategieën 

tijdens opstapbewegingen kon helpen blootleggen. De resultaten laten zien dat uitdagende taken, 

zoals bench-stepping met hogere staphoogtes, subtiele leeftijds- en staphoogte-gerelateerde 

verschillen kan aantonen in synergie organisatie en activatie patronen, maar niet in het aantal 

geëxtraheerde synergieën. Het analyseren van synergie rekrutering tijdens functionele taken met 

hogere belasting, zoals bench-stepping met hogere staphoogtes, stelt ons mogelijkerwijs in staat om 

vroegtijdige achteruitgang van functionaliteit te detecteren. Aanvullende studies zijn echter 

noodzakelijk om te onderzoeken of synergy analyse tijdens opstaptaken ouderen kan identificeren die 

reeds een verhoogd risico hebben op functionele beperking voor gerichte preventietraining. 

De studies van deze thesis geven aanleiding om de dichotomie tussen krachttraining en 

functionele training te heroverwegen en dat taak-specifieke oefeningen kunnen worden aangepast om 

zowel spierkarakteristieken als functionele prestaties te verbeteren. Met behulp van EMG kunnen we 

uitdagingen met betrekking tot het bepalen van trainingsintensiteit, opgelegd door de redundantie 

van het musculoskeletale systeem, overwinnen.


