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I.  INLEIDING   

1.1 HET EHLERS-DANLOS SYNDROOM 

Het Ehlers-Danlos Syndroom (EDS) is een erfelijke bindweefselziekte die gekenmerkt wordt door een 

abnormale synthese van collageen en crosslinking (Ainsworth et al., 1993). Collageen is een vezeleiwit dat 

vooral voorkomt in het bindweefsel en zijn moleculaire bouw zorgt voor een grote trekvastheid en 

stevigheid van het weefsel. Ainsworth et al. (1993) beschreven dat er minstens elf types van collageen 

geïdentificeerd konden worden. De eerste drie types vormen de fibrillaire collagenen. Type 1 komt 

overvloedig voor en is alom vertegenwoordigd in het bindweefsel. Type 3 wordt vaak teruggevonden in 

associatie met type 1. Het zijn deze twee types waarbij men tot op heden bij patiënten met het Ehlers-

Danlos Syndroom specifieke veranderingen terugvindt (Ainsworth et al., 1993). Er wordt aangenomen dat 

variaties of mutaties van genen die collageen, elastine, fibrillen en Tenascine-X coderen aan de oorzaak 

kunnen liggen van het defect (Sahin et al., 2008a). Tenascine-X is een proteïne uit de extracellulaire matrix 

en een genetisch defect hiervan wordt geassocieerd met fragmentatie van elastische vezels en verminderd 

collageen (Zweers et al., 2005a). Een defect ter hoogte van het collageen zorgt voor een mindere 

trekvastheid en stevigheid van de weefsels waardoor musculoskeletale problemen zoals gewrichtspijn, 

zwelling, instabiliteit en spinale deformiteiten kunnen optreden (Stanitski et al., 2000).  

Het Ehlers-Danlos Syndroom herkent men door een symptoomtriade van hyperelasticiteit van de huid, 

hypermobiele gewrichten en fragiliteit van bloedvaten (van ’t Klooster I., 2005). De graad van 

hypermobiliteit en de incidentie van gewrichtsdislocaties zijn sterk gerelateerd (Beighton et al., 1969). 

Naast deze symptomen komen nog tal van andere symptomen voor (Tabel 1). Patiënten met het Ehlers-

Danlos Syndroom ervaren frequente en ernstige pijn gedurende verschillende fasen van hun leven. Deze 

chronische slopende pijn kan men terugvinden bij alle types van het Ehlers-Danlos Syndroom. 

Toekomstig onderzoek is nodig voor zowel het objectief vaststellen van deze pijn als het behandelen 

ervan (Sacheti et al., 1997).  

De algemene prevalentie van het Ehlers-Danlos Syndroom vertoont grote verschillen. Volkov et al. (2007) 

spreken van een voorkomen van 1 op de 5000 personen (Volkov et al., 2007). Abel et al. (2006) spreken 

van een prevalentie van 1 op 5000 tot 1 op 10.000 (Abel et al., 2006). Nog een andere studie spreekt van 1 

op 25.000 (Carbone et al., 2000). Rond het einde van de jaren ‘60 werden de eerste classificaties van het 

Ehlers-Danlos Syndroom opgesteld op basis van de verschillende klinische presentaties (Beighton et al., 

1970). Drie verschillende types werden beschreven in 1967, vijf types in 1968 en zeven types in 1972. In 

1986 werd de ‘Berlin nosology‟ opgesteld waarbij tien types werden beschreven op basis van klinische 

presentaties en type overerving (Abel et al., 2006). Twee jaar later in 1988 definieerde een internationale 

nosologie van bindweefselaandoeningen negen verschillende subcategorieën van het Ehlers-Danlos 

Syndroom. In 1997 werden ‘de Villefranche criteria‟ voor het Ehlers-Danlos Syndroom opgesteld op basis 

van klinische evaluaties, moleculaire en biochemische eigenschappen en naargelang het gendefect. 
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Beighton et al. (1998) vereenvoudigden het Ehlers-Danlos Syndroom tot 6 grote types volgens deze 

Villefranche criteria van 1997: het klassieke type, het hypermobiele type, het vaattype, het kyfoscoliotische 

type, het arthrochalasie type en het dermatoparaxie type (Tabel 1). De Villefranche criteria beschrijft voor 

elk type major en minor criteria. De aanwezigheid van minimum één major criteria is vereist voor de 

diagnose, terwijl de aanwezigheid van minor criteria bepalend is voor de diagnose van een specifiek 

subtype van het Ehlers-Danlos Syndroom (Beighton et al., 1998). Negentig procent van de patiënten met 

het Ehlers-Danlos Syndroom behoren tot het klassieke of het hypermobiele type, 10% behoren 

grotendeels tot het vaattype (de Nijs Bik et al., 2003).  

Genetische studies tonen aan dat met uitzondering van het kyfoscoliotische type en het dermatoparaxie 

type het om een autosomaal dominante overerving gaat. De twee uitzonderingen worden recessief 

overgeërfd. Er is geen laboratoriumtest beschikbaar voor het hypermobiele type, maar wel voor de vijf 

andere types van het Ehlers-Danlos Syndroom (Jacobs et al., 2005).  

TABEL 1: OVERZICHT VAN DE 6 GROTE TYPES VAN HET EHLERS-DANLOS SYNDROOM 

GEBASEERD OP DE VILLEFRANCHE CRITERIA VOLGENS BEIGHTON (BEIGHTON ET AL., 1998) 

Klassieke Type 

Kenmerken   Type overerving         Gendefect 

Major Minor   

- Hyperelastische   
  huid 
- Brede/dunne 
  littekens 
- Hypermobiele 
  gewrichten 
 

- Zachte, fluweelachtige huid 
- Verminderde dikte van de huid 
 (Eisenbeiss et al., 2003) 
- Molluscoïde pseudotumoren 
- Subcutane sferoïden 
- Complicaties van hypermobiliteit 
- Hypotonie, vertraagde grove motoriek bij het    
  jonge kind 
- Makkelijk ontstaan van blauwe plekken 
- Complicaties van hyperfragiliteit van weefsels 
- Chirurgische complicaties 
- Positieve familiegeschiedenis 
 

AD                        Abnormaal  

                   type V collageen 

 

Hypermobiele Type 

Kenmerken Type 

overerving 

Gendefect 

Major Minor   

o Beightonscore van ≥ 5  

       (gebaseerd op een 9-puntenschaal) 

• Passieve dorsiflexie van de pink groter dan 90° 

• Passieve oppositie van de duim tegen de voorarm 

• Hyperextensie van de elleboog groter dan 10° 

• Hyperextensie van de knie groter dan 10° 

• Handpalmen vlak op de grond kunnen plaatsen tijdens 

rompflexie met gestrekte knieën 

 

o Huidbetrokkenheid (zachte, fluwelen hyperelastische huid) 

- Herhaalde 
  gewrichtsluxaties 
  
- Chronische pijn  
   van gewrichten 
 
- Positieve  
  familie-  
  geschiedenis 
 
 

AD Onbekend 
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Vaat Type 

Kenmerken Type     

overerving 

        Gendefect 

Major Minor   

- Dunne huid 
- Perforaties of rupturen van 
  arteriën 
- Gemakkelijk en veelvuldig 
  oplopen van blauwe plekken 
-Typische gezichtskenmerken 
 

- Acrogerie 
- Hypermobiliteit kleine gewrichten 
- Pes planus 
- Pneumothorax (klaplong) 
- Fragiliteit van pezen en spieren 
- Op jonge leeftijd spataderen 
- Terugtrekken van tandvlees 
- Positieve familiegeschiedenis 
 

AD                        Abnormaal  

                  type III collageen 

 

Kyfoscoliotisch Type 

Kenmerken Type 

overerving 

Gendefect 

Major Minor   

- Gegeneraliseerde 
  hypermobiliteit 
- Ernstige hypotonie 
  vanaf de geboorte: 
  floppy infant 
- Progressieve scoliose vanaf 
  de geboorte 
- Fragiliteit van de sclera en 
  van de oogbol 

- Fragiliteit van weefsels inclusief 
  atrofische littekens 
- Makkelijk ontstaan van blauwe plekken 
- Arteriële rupturen 
- Lichaamsbouw als iemand met het  
  syndroom van Marfan 
- Microcornea 
- Osteoporose 
- Positieve familiegeschiedenis 
 

AR                    Tekort aan  

                lysylhydroxylase 

 

Arthrochalasie Type 

Kenmerken Type 

overerving 

Gendefect 

Major Minor   

- Ernstige gegeneraliseerde 
  hypermobiliteit met  
  herhaalde (sub)luxaties 
- Aangeboren tweezijdige 
  heupluxatie 
 

- Hyperelastische huid 
- Fragiliteit van weefsel, inclusief 
   atrofische littekens 
- Makkelijk optreden van blauwe plekken 
- Hypotonie 
- Kyfoscoliose 
- Gering verminderde botdichtheid 
 

AD                   Abnormaal  

                type I collageen 

 

Dermatoparaxie Type 

Kenmerken Type overerving Gendefect 

Major Minor   

- Ernstige fragiliteit van 
  de huid 
-Uitzakkende, overtollige huid 
 

- Zachte deegaanvoelende huid 
- Makkelijk optreden van blauwe plekken 
- Bij zwangerschap vroegtijdig breken 
  van vruchtvliezen 
- Grote navel- en liesbreuken 
 

AR                Abnormaal  

              type I collageen 

AD: autosomaal dominant, AR: autosomaal recessief. 
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1.1.1 EHLERS-DANLOS SYNDROOM – HYPERMOBIELE TYPE 

In de literatuur vinden we veel verschillende termen of syndromen terug waarin hypermobiliteit centraal 

staat: het hypermobiliteitssyndroom (HMS), Joint Hypermobility Syndrome (JHS), Benigne 

hypermobiliteitssyndroom (BJHS) en het Ehlers-Danlos Syndroom - hypermobiele type (EDS-HT). 

Sommige worden tegenwoordig door verschillende auteurs als identieke aandoeningen beschouwd 

(Grahame et al., 2008). Kirk et al. (1967) definieerden voor het eerst het hypermobiliteitssyndroom als: 

‘het optreden van klachten in het bewegingsapparaat bij hypermobiliteit zonder een aantoonbare 

systematische reumatologische of hereditaire collageenaandoening’ (Kirk et al., 1967). In 1998 werd deze 

term veranderd naar het ‘Benigne Hypermobiliteitssyndroom’ (BJHS) (Remvig et al., 2007). BJHS wordt 

gediagnosticeerd wanneer gegeneraliseerde hypermobiliteit symptomatisch wordt met musculoskeletale 

klachten en er geen tekenen zijn van reumatische, neurologische, skeletale of metabole aandoeningen 

(Engelbert et al., 2006). Door zijn goede prognose, in tegenstelling met andere bindweefselaandoeningen, 

wordt de term benigne gebruikt. Tegenwoordig definieert men BJHS als een niet-geheel ontwikkelde 

aandoening van de Heritable Disorders of Connective Tissue (HDCT) (Grahame et al., 1999). 

Verschillende auteurs hebben op dit moment een vermoeden dat het Joint Hypermobility Syndrome en 

het Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type als één en dezelfde aandoening kunnen beschouwd 

worden (Grahame et al., 2008; Malfait et al., 2006; Rombaut et al., 2009a; Simmonds et al., 2007; Zweers 

et al., 2004; Zweers et al., 2005b). Dit wordt echter ontkracht door Simpson et al. (2006) (Simpson et al., 

2006). Het zal echter altijd controversieel blijven totdat de genetische basis van beide aandoeningen 

gekend is.   

Echter, als gevolg van deze verschillende benamingen werden in het verleden verschillende diagnostische 

criteria opgesteld ondanks het feit dat ze grote gelijkenissen met elkaar vertoonden. De prevalentie voor 

het Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type gaat van 1 op 5000 tot 1 op 15.000 personen (Volkov 

et al., 2007). Opvallend is dat 90% van dit type vrouwelijk is (Ainsworth et al., 1993; Stanitski et al., 2000).  

De precieze oorzaak van het Ehlers-Danlos Syndroom - hypermobiele type is niet gekend. Men neemt 

ook hier aan dat een variatie of mutatie van genen die collageen coderen aan de oorzaak ligt. Genen die 

volgende types collageen coderen COL 1A1, COL 1A2, COL 3A1, COL 5A2 en COL 6A3 werden 

uitgesloten. Men beweert dat het EDS-HT eerder meerdere oorzaken zal hebben, zijnde extracellulaire 

matrixcomponenten, dan dat het een monogenetische oorzaak heeft (Grahame et al., 1999). Zoals eerder 

werd aangegeven, is het probleem waarschijnlijk te vinden bij collageen type 1 en type 3.  

Patiënten met het Ehlers-Danlos Syndroom - hypermobiele type hebben als hoofdklachten hypermobiele 

gewrichten, gewrichtspijn en hyperelasticiteit van de huid. In bepaalde gewrichten zoals de schouder, de 

patella en temporomandibulair komen frequent gewrichtsdislocaties voor (Beighton et al., 1998). Rombaut 

et al. (2009b) bevestigden dit voor de schouder (63%) en de patella (40,7%), maar vonden in hun 
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onderzoek ook frequente dislocaties terug van de vingers (44,4%) (Rombaut et al., 2009b). In se worden 

gewrichtsdislocaties van bijna alle gewrichten gerapporteerd in de literatuur.  

De gewrichtspijn kan op vroege leeftijd beginnen en evolueert meestal naar een dagelijkse chronische pijn 

(Sacheti et al., 1997). Tenderpoints kunnen ook optreden (Beighton et al., 1998). Naast hypermobiele 

gewrichten, gewrichtspijn en gewrichtsdislocaties werden in een recente studie ook spierkrampen, 

tendinitis, hoofdpijn en vermoeidheid vermeld als significant aanwezig bij de EDS-HT patiënten 

(Rombaut et al., 2009b). De huidbetrokkenheid in het hypermobiele type is een milde vorm. De 

huidelasticiteit is variabel en atrofische littekens komen soms voor (Beighton et al., 1998). 

Vaak is er een positieve familiegeschiedenis. De diagnose van het Ehlers-Danlos Syndroom - 

hypermobiele type kan een grote impact hebben op het dagelijkse leven. Vele patiënten vermelden 

slaapklachten, problemen op het werk, verminderde mogelijkheid tot fysieke activiteiten, sociale en 

seksuele problemen. De kans op angststoornissen, depressies en woede-aanvallen zijn significant gestegen 

(Hakim et al., 2003).  

In de literatuur vinden we slechts één onderzoek terug die de fysieke activiteit en de levenskwaliteit bij   

EDS-HT patiënten onderzocht. Rombaut et al. (2009b) stelden een significant lagere fysieke activiteit, 

t.t.z. een lagere sportactiviteit, vast bij de EDS-HT patiënten in vergelijking met een gematchte 

controlegroep. Ook de levenskwaliteit, gemeten a.d.h.v. de RAND 36 - Item Health Survey (SF-36 v2) 

was significant gedaald in de patiëntengroep (Rombaut et al., 2009b).  

1.2 HYPERMOBILITEIT EN INSTABILITEIT 

De letterlijke betekenis van hypermobiliteit kan men afleiden van het Latijnse woord „hyper‟ dat ‘te groot’ 

of ‘te veel’ betekent en „mobiliteit‟ dat ‘beweging’ of ‘beweeglijkheid’ betekent. Zo komt men tot ‘een te 

grote beweging/beweeglijkheid’ in een normaal bewegingsvlak in één of meerdere gewrichten. 

Hyperlaxiteit daarentegen vindt plaats in een abnormaal bewegingsvlak (Tofts et al., 2009). 

Hypomobiliteit is een tekort aan mobiliteit in één of meerdere gewrichten. Zowel hypermobiliteit als 

hypomobiliteit kunnen leiden tot een gestoorde bewegingskwaliteit en klachten (Danneels et al., 2005). 

Therapeuten spitsen zich vaker toe op het diagnosticeren van hypomobiliteit en hypermobiliteit wordt niet 

steeds als een probleem geïnterpreteerd (Simmonds et al., 2007).  

De prevalentie van hypermobiele volwassenen varieert van 5% in de Verenigde Staten, van 25% tot 38% 

in Irak en van 43% in Nigeria. In andere studies varieert de prevalentie van 5% tot 43% (van der Giessen 

et al., 2001). Hakim et al. (2003) beschrijven een prevalentie van 2% tot 35% bij mannen en 5% tot 57% 

bij vrouwen (Hakim et al., 2003). Een andere studie geeft een prevalentie bij kinderen van 10% tot 25% 

met een hogere incidentie voor meisjes (Simmonds et al., 2007). Mogelijke verklaringen voor de grote 
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variatie in prevalentie zijn de verschillende meetinstrumenten die gebruikt worden en de verschillende ‘cut 

off’ points wanneer men de Beightonscore (zie later) hanteert (van der Giessen et al., 2001). 

Men kan een onderscheid maken tussen twee verschillende types van gegeneraliseerde of algemene 

hypermobiliteit. Enerzijds spreekt men van ‘gegeneraliseerde hypermobiliteit’, waaronder personen vallen 

die hypermobiele gewrichten hebben maar geen klachten vertonen. Deze groep wordt ook omschreven als 

de asymptomatische groep (Van Zijl et al., 2007). Deze hypermobiliteit kan ook in het voordeel zijn van 

balletdanseressen en muzikanten (Zweers et al., 2004). Zweers et al. (2004) spreken van een duidelijk 

voordeel bij atleten hoewel Hakim et al. (2003) dit niet bevestigen (Hakim et al., 2003; Zweers et al., 2004).  

Anderzijds spreekt men van gegeneraliseerde hypermobiliteit waaronder personen vallen die 

hypermobiliteit vertonen in verschillende gewrichten en hierbij duidelijke klachten ondervinden waarvan 

de oorzaak onbekend is. Deze groep wordt omschreven als de symptomatische groep en wordt vaak 

benoemd als het ‘Joint Hypermobility Syndrome of ‘Benigne Joint Hypermobility Syndrome’ (Van Zijl et 

al., 2007). 

Verschillende onderzoekers o.a. Carter en Wilkinson, Beighton, Bulbena en Rotès-Quérol hebben 

diagnostische criteria opgesteld voor het vaststellen van gegeneraliseerde hypermobiliteit (Sahin et al., 

2008a).  Carter en Wilkinson waren de grondleggers voor het diagnosticeren van hypermobiliteit. Aan de 

hand van vijf testen werd de hypermobiliteit onderzocht (Tabel 2). Elke positieve test leverde één punt op. 

Een score hoger of gelijk aan drie was een indicatie voor hypermobiliteit (Russek L.N., 1999). 

 

TABEL 2: VIJF TESTEN VOLGENS CARTER EN WILKINSON (RUSSEK L.N., 1999) 

    

 

 

 

 

Beighton ontwikkelde op basis van Carter en Wilkinson vijf eenvoudige testen die vandaag de dag ter 

wereld het meest gebruikt worden om hypermobiliteit vast te stellen (Figuur 1). De Beightonscore behoort 

tot de major criteria voor het vaststellen van het Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type (Tabel 1 - 

hypermobiele type). De Beightonscore is gebaseerd op een 9-puntenschaal. Een positieve test scoort één 

punt. Elke test wordt bilateraal uitgevoerd met uitzondering van test één (Beighton et al., 1973). 

 

1.  Passieve oppositie van de duim tegen de voorarm 

       2. Passieve hyperextensie van de vingers en de pols zodanig dat de vingers parallel 

liggen met de voorarm 

3. Hyperextensie van de elleboog van meer dan 10° 

4. Hyperextensie van de knie van meer dan 10° 

5. Excessieve dorsiflexie en eversie van de voet 
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Sommige onderzoekers diagnosticeren hypermobiliteit bij een score van vijf op negen, anderen zes op 

negen en nog anderen gebruiken een gemodificeerde score van drie op vijf (Russek L.N., 1999). Ehlers-

Danlos Syndroom – hypermobiele type wordt toegekend bij een score hoger of gelijk aan 5 op 9. De 

methode is door de jaren heen verouderd en wordt bekritiseerd. Slechts enkele gewrichten worden 

onderzocht en hierin bestaat het gevaar dat hypermobiliteit ter hoogte van andere gewrichten niet wordt 

herkend. Een ander gebrek was dat het begrip hypermobiliteit ruimer gezien moet worden en dat ook de 

complicaties moeten onderzocht worden en dit is in deze testen niet het geval (Hakim et al., 2003). 

 

FIGUUR 1: VIJF TESTEN VOLGENS BEIGHTON (BEIGHTON ET AL., 1998) 

             

Uit de literatuur blijkt dat interrater en intrarater betrouwbaarheid van de Beightontesten (rho = 0,86 en 

0,87) goed tot excellent is voor vrouwen tussen 15 en 45 jaar (Boyle et al., 2003). Verder onderzoek moet 

uitwijzen als deze resultaten kunnen uitgebreid worden naar andere leeftijdscategorieën en het andere 

geslacht. De interrater reproduceerbaarheid voor de meeste Beightontesten (kappa tussen 0,79 en 0,93) is 

goed, over de intrarater reproduceerbaarheid zijn geen gegevens bekend. Ook naar de validiteit van de 

Beightontesten is verder onderzoek nodig (Juul-Kristensen et al., 2007). 
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Bulbena et al. (1992) vergeleken de criteria van Carter en Wilkinson met de Beightonscore en met de score 

volgens Rotès-Quérol. Door het uitvoeren van een clusteranalyse konden ze negen criteria opstellen die 

een hoge predictieve waarde hebben op het vaststellen van het hypermobiliteitssyndroom (Tabel 3). Ze 

suggereerden ook dat er verschillende ‘cut off’ criteria moeten zijn tussen mannen en vrouwen, aangezien 

deze laatste meer positieve tekenen vertonen. Elke test die zowel links als rechts positief is, scoort één 

punt. Bij een score van vijf of meer wordt gegeneraliseerde hypermobiliteit toegekend bij mannen. 

Vrouwen moeten zes of meer scoren (Bulbena et al., 1992).  

TABEL 3: BULBENASCORE (BULBENA ET AL., 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCP V = Metacarpophalangeaal gewricht vijf; MTP I = Metatarsophalangeaal gewricht één.   

Patiënten met het Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type kenmerken zich door een typische 

hypermobiliteit. Deze hypermobiliteit kan een mogelijke oorzaak zijn voor functionele instabiliteit bij deze 

patiënten. 

 

 

 

 

Bovenste lidmaat 

Schouder: 

            Minimaal 85° passieve exorotatie (bovenarm langs het lichaam, elleboog 90° flexie)  

Elleboog: 

 Minimaal 10° hyperextensie 

Duim:  

             De duimtop kan tot 21 millimeter of dichter bij de onderarm gebracht worden bij maximale passieve 

palmairflexie van de pols en oppositie van de duim 

Pink: 

Minimaal 90° passieve extensie in MCP V met de handpalm vlak op tafel 

Onderste lidmaat 

 

Heup: 

Minimaal 85° passieve abductie  

Knie: 

In buikligging kan de hiel de bil raken bij passieve knieflexie 

Patella: 

           Bij passief bewegen van de patella naar lateraal kruist de mediale rand van de patella de denkbeeldige lijn door de    

Spina Iliaca Anterior Superior en malleolus medialis 

Enkel:  

           Minimaal 20° passieve dorsiflexie en overmatige passieve eversie 

Grote teen:  

Minimaal 90° dorsiflexie in het MTP I-gewricht  
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1.3 FUNCTIONELE STABILITEIT 

Om dagdagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren, moet een persoon beschikken over functionele 

stabiliteit. Stabiliteit zorgt ervoor dat het uitvoeren van bewegingen gecoördineerd verloopt en het 

gewricht ondertussen stabiel en veilig is. Danneels et al. (2005) beschreven vier systemen die bepalend zijn 

voor de stabiliteit. Naast de passieve eigenschappen zoals de vorm van beenderige structuren, de 

ligamentaire structuren en het kapsel rond het gewricht spelen ook posturale controle, neuromusculaire 

eigenschappen en musculaire eigenschappen een belangrijke rol. Het is niet zo dat één systeem de hele 

stabiliteit bepaalt, maar het is eerder een voortdurende wisselwerking tussen de vier systemen die voor de 

stabiliteit zorgt. Wanneer er een disfunctie ontstaat ter hoogte van één systeem zal dit leiden tot een 

verminderde stabiliteit, waarbij de andere systemen zullen trachten dit verlies op te vangen (Danneels et 

al., 2005). 

1.3.1 PASSIEVE EIGENSCHAPPEN 

Ligamenten en kapsels bestaan hoofdzakelijk uit collageen. Patiënten met het Ehlers-Danlos Syndroom – 

hypermobiele type vertonen zoals eerder vermeld vaak mutaties van de genen die dit eiwit aanmaken 

waardoor minder of minder functioneel collageen aanwezig is (Van Zijl et al., 2007). Deze veranderingen 

in collageen zijn de oorzaak voor verlies aan trekvastheid en stevigheid van de weefsels waardoor er een 

laxiteit in de gewrichten kan ontstaan. Personen met hypermobiliteit kunnen weinig tot geen beroep doen 

op hun passieve structuren om een gewricht snel te stabiliseren en zijn genoodzaakt actieve, zijnde 

musculaire en neuromusculaire, eigenschappen te gebruiken (Mebes et al., 2008).  

1.3.2 POSTURALE CONTROLE 

De posturale controle speelt ook een rol in het stabiliteitssysteem. Tijdens het uitvoeren van dagdagelijkse 

bewegingen wordt het zwaartepunt o.a. door de zwaartekracht voortdurend verplaatst. Men spreekt van 

een stabiele houding wanneer het zwaartepunt binnen het steunvlak valt. Is dit niet het geval zal men de 

houding moeten aanpassen. Het vermogen om voortdurend aanpassingen te doen om een stabiele 

houding te verkrijgen, noemt men ook posturale controle (Danneels et al., 2005). In een andere scriptie 

(Delaere J. en Mahieu K.) wordt dieper ingegaan op de posturale controle bij EDS-HT patiënten. 

1.3.3 NEUROMUSCULAIRE EIGENSCHAPPEN 

Neuromusculaire coördinatie is het continue samenspel tussen proprioceptieve input en het gecoördineerd 

aansturen van de spieren (output). Proprioceptie wordt omschreven als het houdings- en bewegingsgevoel. 

Mechanoreceptoren die o.a. ter hoogte van de huid, het kapsel, de gewrichten en de spieren liggen, geven 

informatie door via ons zenuwstelsel waardoor er zich in onze hersenen een beeld kan gevormd worden 

hoe een bepaald lidmaat zich in de ruimte bevindt of hoe een lidmaat beweegt (Danneels et al., 2005). De 

eerste bevindingen over proprioceptie bij patiënten met het hypermobiliteitssyndroom werden gedaan 
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door Mallik et al. (1994). Zij beschreven bij twaalf vrouwen met het hypermobiliteitssyndroom een 

verminderde proprioceptie (houdingszin) ter hoogte van het proximaal interphalangeaal gewricht in 

vergelijking met een gezonde gematchte controlegroep (Mallik et al., 1994). Hall et al. (1995) beschreven 

een significant verminderde proprioceptie (bewegingszin) ter hoogte van het kniegewricht bij vrouwen 

met het hypermobiliteitssyndroom. De patiëntengroep vertoonde een significant hoger drempelniveau in 

vergelijking met een gematchte controlegroep wat zou wijzen op een verminderde proprioceptie (Hall et 

al., 1995).  

Ook Fatoye et al. (2009) toonden een significante verminderde proprioceptie aan ter hoogte van het 

kniegewricht bij kinderen met het hypermobiliteitssyndroom (Fatoye et al., 2009). Rombaut et al. (2009a) 

beschreven als eerste de houdingszin van het kniegewricht en het schoudergewricht bij de EDS-HT 

patiënten. Hieruit bleek dat er een significant verschil was in de houdingszin van het kniegewricht tussen 

de EDS-HT patiënten en een gezonde gematchte controlegroep. Meer bepaald werd een significant 

hogere foutenmarge teruggevonden in de EDS-HT groep en dit in beide hoeken (30° en 60° knieflexie) 

van de repositietest van het kniegewricht. In het schoudergewricht echter werd geen significant verschil 

vastgesteld (Rombaut et al., 2009a).       

Mogelijke verklaringen voor een verminderde proprioceptie zijn beschadigingen ter hoogte van de 

mechanoreceptoren in het gewricht als gevolg van de hypermobiliteit, en een verminderde activatie van de 

mechanoreceptoren als gevolg van laxiteit ter hoogte van het kapsel en de ligamenten. Een derde 

mogelijke verklaring is dat een verminderde proprioceptie leidt tot het verkeerd belasten van een gewricht 

waardoor mechanoreceptoren beschadigd kunnen worden en laxiteit in het kapsel en de ligamenten 

kunnen optreden (Mallik et al., 1994). 

Onder coördinatie verstaan we dat de persoon een goede spiercontrole heeft. Dit houdt in dat de persoon 

in staat is om selectief bepaalde spieren of spiergroepen te activeren (Danneels et al., 2005). Kinderen met 

HMS vertonen een algemene onhandigheid en hebben een verminderde coördinatie (Adib et al., 2005). 

Volwassenen met het hypermobiliteitssyndroom vertonen op kinderleeftijd ook deze onhandigheid 

(Ferrell et al., 2004). Men veronderstelt dat de oorzaak ligt bij een verminderde motorische ontwikkeling 

en een verminderde proprioceptie (Adib et al., 2005). Onderzoek naar spiercontrole en coördinatie bij het 

Ehlers-Danlos Syndroom is echter tot op heden onbestaande. 

1.3.4 MUSCULAIRE EIGENSCHAPPEN 

Vormsluiting en krachtsluiting hebben een grote invloed op de stabiliteit van het gewricht. Onder 

vormsluiting (form closure) verstaan we dat de vorm van de gewrichtsvlakken bijdraagt tot stabiliteit. 

Krachtsluiting (force closure) is een samenspel van krachten (spieren en ligamenten) die zorgen voor een 

compressie rondom het gewricht. Deze compressie draagt bij tot de stabiliteit. Bij een verminderde 

spierkracht en/of een ligamentair probleem kan dit leiden tot instabiliteit (Takasaki et al., 2009). 
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Spierkracht speelt dus een belangrijke rol in het bepalen van de gewrichtsstabiliteit. Kracht is de 

eigenschap van een spier om, door het ontwikkelen van een spanning tegen een uitwendige weerstand, te 

contraheren (Danneels et al., 2005).  

Maximale kracht of piekkracht wordt omschreven als de hoogste kracht die een spier kan ontwikkelen bij 

een willekeurige contractie. Men maakt een onderverdeling tussen statische en dynamische maximale 

kracht. De statische maximale kracht zal steeds hoger liggen dan de dynamische maximale kracht omdat 

men bij een willekeurige dynamische of concentrische contractie slechts 70% van de beschikbare 

spiermassa kan aanspreken. Dit is de reden dat men spreekt van krachtreserve, zijnde het verschil tussen 

de grenskracht en de maximale willekeurige kracht. Factoren als dwarsdoorsnede, samenstelling, initiële 

lengte van de spier en de gewrichtshoek spelen een belangrijke rol in het produceren van maximale kracht 

(Vrijens et al., 2007).  

Sahin et al. (2008b) onderzochten de isokinetische kracht van de knieflexoren en de knie-extensoren bij 

patiënten met het benigne hypermobiliteitssyndroom in vergelijking met een gezonde gematchte 

controlegroep. Maximale kracht is de meest valide parameter in isokinetische metingen. De studie 

concludeerde dat patiënten met het benigne hypermobiliteitssyndroom een verminderde extensorkracht 

hadden ter hoogte van de knie. Men veronderstelt dat de spierzwakte bij patiënten met het benigne 

hypermobiliteitssyndroom te wijten is aan een verlenging van de m. Quadriceps, inactiviteit door pijn, 

gewrichtsinstabiliteit en een proprioceptief defect (Sahin et al., 2008b). Echter, Mebes et al. (2008) 

kwamen tot het resultaat dat een maximale willekeurige contractie (MVC) bij hypermobiele vrouwen niet 

significant verschilde van een gezonde controlegroep. Wanneer de MVC uitgezet werd op het 

lichaamsgewicht verkreeg men hetzelfde resultaat. Deze studie beweert dat de maximale kracht van de 

onderste ledematen geen belangrijke bijdrage heeft in gewrichtsstabilisatie. De resultaten moeten 

geïnterpreteerd worden in het kader van asymptomatische hypermobiele personen. Verder onderzoek 

moet aantonen als deze resultaten geëxtrapoleerd kunnen worden naar een symptomatische 

interventiegroep ongeacht het geslacht (Mebes et al., 2008).   

Adib et al. (2005) stelden bij kinderen met het hypermobiliteitssyndroom een spierzwakte vast (Adib et al., 

2005). Fatoye et al. (2009) bevestigden dit door een significante verminderde flexor- en extensorkracht aan 

te tonen ter hoogte van de knie in hun onderzoek bij kinderen met het hypermobiliteitssyndroom. 

Specifiek naar geslacht toe concludeerden zij een significante verminderde kracht bij meisjes. Bij jongens 

werd geen significant verschil gevonden (Fatoye et al., 2009). Andere studies vonden geen significante 

verschillen tussen kinderen met het hypermobiliteitssyndroom en een gezonde controlegroep. Deze 

studies focusten zich echter niet op het kniegewricht (Engelbert et al., 2003; Engelbert et al., 2004; 

Engelbert et al., 2006).  
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Ook een verstoorde balans tussen agonist en antagonist kan leiden tot klachten. Deze verhouding is de 

piekkracht van de hamstrings op de piekkracht van de m. Quadriceps. Sahin et al. (2008b) toonden aan dat 

de verhoudingsratio bij patiënten met het benigne hypermobiliteitssyndroom significant hoger was links 

aan 180°/s en 240°/s in vergelijking met een gezonde controlegroep. Dit was niet het geval aan een 

snelheid van 60°/s en ook niet aan alle snelheden ter hoogte van de andere zijde (Sahin et al., 2008b).   

Krachtuithouding of duurkracht wordt gedefinieerd als de eigenschap om een krachtinspanning zo lang 

mogelijk vol te houden of een zo groot mogelijk aantal herhalingen binnen een welbepaalde tijd uit te 

voeren. Men onderscheidt statische en dynamische duurkracht net als men een onderscheid maakt tussen 

aërobe en anaërobe duurkracht. De intensiteit (uitgedrukt in % van de maximale contractiekracht) en de 

som van het aantal herhalingen zijn hierbij bepalende factoren. Qua spiersamenstelling vinden we, in 

tegenstelling met de snelkracht en explosieve kracht, hoofdzakelijk type I (slow twitch, trage, aërobe) 

vezels terug (Vrijens et al., 2007). Sahin et al. (2008b) onderzochten de krachtuithouding bij patiënten met 

het benigne hypermobiliteitssyndroom en stelden vast dat de krachtuithouding van de knie-extensoren 

significant lager was in vergelijking met een gezonde gematchte controlegroep (Sahin et al., 2008b). 

Snelkracht en explosieve kracht worden gedefinieerd als de eigenschap van het spier-zenuwsysteem om 

weerstanden met de hoogst mogelijke contractiesnelheid te overwinnen. Twee componenten, zijnde ‘de 

snelheid waarmee de kracht wordt geproduceerd’ en ‘de eigenlijke hoeveelheid kracht die wordt 

geproduceerd’, spelen een definiërende rol. Op basis van de verhouding tussen beiden onderscheidt men 

snelkracht en explosieve kracht. Bij snelkracht zal de snelheidscomponent hoog zijn en de kracht laag. Bij 

explosieve kracht zal het net omgekeerd zijn, de krachtscomponent zal hoog zijn en de snelheid laag. 

Snelkracht en explosieve kracht worden beïnvloed door de spieroppervlakte, de spiersamenstelling, de 

prikkelfrequentie en de snelheid waarmee de spiervezels worden geactiveerd. Qua spiersamenstelling 

merken we op dat hier hoofdzakelijk type IIa en type IIb (fasische, snelle, anaërobe) vezels aanwezig zijn. 

Andere factoren zoals statische kracht, coördinatie, contractiesnelheid en reactiesnelheid zijn specifiek 

voor snelkracht prestatiebepalend (Vrijens et al., 2007).  

Eerdere studies hebben aangetoond dat een snelle krachtsontwikkeling een belangrijke rol speelt wanneer 

een gewricht snel moet gestabiliseerd worden (Gollhofer et al., 2000; Mebes et al., 2008). Gollhofer et al. 

(2000) beschreven dat een musculaire reactie binnen de 120msec moet plaatsvinden om enkelblessures te 

voorkomen. Zonder een adequate krachtsontwikkeling in omliggende spieren is deze reactie niet mogelijk 

en leidt dit tot blessures (Gollhofer et al., 2000). Onderzoek toonde aan dat bij vrouwen met 

hypermobiliteit er een significant snellere krachtsontwikkeling is in de knie-extensoren in vergelijking met 

gezonde personen. Een mogelijke verklaring kan zijn dat tijdens dagdagelijkse activiteiten deze snelle 

spierreacties dikwijls geoefend en gebruikt worden. Nadeel aan dit onderzoek was een kleine studiegroep, 

waardoor de statistische power onvoldoende was, en dat de hypermobiele personen geen acute 

symptomen vertoonden of klachten ondervonden bij ADL-activiteiten (Mebes et al., 2008). 
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Elastische kracht wordt omschreven als de eigenschap van een spier om vanuit een excentrische contractie 

zo snel mogelijk een concentrische kracht te produceren. Vaak wordt dit ook de snelkracht in de rekkings-

verkortingcyclus genoemd. Het principe hierover is vrij eenvoudig. Door eerst een voorrekking van de 

spieren in te bouwen (excentrisch spierwerk) worden enerzijds meer spiervezels geactiveerd en wordt 

elastische energie opgestapeld in het spierpeessysteem (Vrijens et al., 2007). In de literatuur zijn geen 

studies terug te vinden over maximale kracht, uithoudingskracht, explosieve kracht, snelkracht en 

elastische kracht bij patiënten met het Ehlers-Danlos Syndroom. 

1.4 SPIERKRACHT EN SPIERMASSA 

De spiermassa is het gewicht van de spier en wordt uitgedrukt in gram. De massa is net zoals het volume 

verschillend in elke spier en wordt bepaald door verscheidene factoren (zie later). Een skeletspier (Figuur 

2) wordt omgeven door een laag bindweefsel (epimysium) en is opgebouwd uit verschillende spierbundels. 

Elke spierbundel is omgeven door het perimysium. Een spierbundel bestaat uit verschillende spiervezels 

die elk omgeven worden door een endomysium. Aan de binnenzijde van het endomysium ligt de 

spiervezelmembraan ook wel het sarcolemma genoemd (Vrijens et al., 2007). In het celvocht 

(sarcoplasma) bevinden zich verder de myofibrillen die verantwoordelijk zijn voor het contractiele 

vermogen van de spier. Elke myofibril is omgeven door een netwerk van buisjes (tubuli) en blaasjes 

(cisternen) dat samen het sacroplasmatisch reticulum of longitudinaal systeem wordt genoemd (De Bruyne 

et al., 2004).  De myofibrillen zijn opgebouwd uit dunne actine- en dikke myosinefilamenten. Contractie 

vindt plaats wanneer de actinefilamenten tussen de myosinefilamenten glijden: de glijdingsfilament theorie 

(Vrijens et al., 2007).    

FIGUUR 2: DWARSDOORSNEDE VAN EEN SKELETSPIER (PHYSIOLOGY OF SPORT AND 

EXERCISE. HUMAN KINETICS. CHAMPAIGN, 2004) 
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Naast deze contractiele structuren in de spier komen ook niet-contractiele structuren voor zoals de 

capillairen, die zorgen voor een goede doorbloeding van de spier, en de zenuwen die de spier innerveren. 

Deze zenuwen bevatten zowel motorische als sensorische vezels (De Bruyne et al., 2004).  Een spier 

bestaat voor 75% uit water en voor 20% uit de eiwitten: actine, myosine en tropomyosine. De resterende 

5% zijn anorganische zouten, vetten, koolhydraten, energierijke fosfagenen en enzymen (Vrijens et al., 

2007).  

Bekijken we de relatie tussen spiermassa en spierkracht dan vinden we in de literatuur controversiële 

bevindingen terug. Landers et al. (2001) geven enerzijds aan dat bij een verouderde populatie een 

verminderde spierkracht nauw gepaard blijkt te gaan met een verminderde spiermassa (Landers et al., 

2001). Verouderen gaat samen met het verlies in spierkracht en spiermassa (sarcopenie). De kracht 

vermindert met 12% tot 14% per decade vanaf 50 jaar. Oorzakelijke mechanismen kunnen niet 

aangetoond worden, maar men gaat er vanuit dat een verlies in de doorsnede van de spier mee aan de 

oorzaak ligt (Jones et al., 2008). Men kan dus niet stellen dat een verminderde spierkracht enkel te wijten 

zou zijn aan een verminderde kwantitatieve spiermassa. Ook kwalitatieve eigenschappen van de 

spiermassa zoals neurogene- en metabole factoren en de cross-sectionele doorsnede (CSA) kunnen een 

belangrijke rol spelen in het spierkrachtverlies. 

Spierkracht (F=force) wordt beïnvloed door verschillende neurogene factoren zoals het aantal spiervezels 

(motorische eenheden) die tegelijk geactiveerd worden vanuit de hersenen en de frequentie waarmee de 

afzonderlijke spiervezels geprikkeld worden uit het centraal zenuwstelsel. Ook neurale adaptatie zorgt 

voor een verhoogde spierkracht. Zo zal er in de eerste fase van krachttraining (4 tot 6 weken) een 

positieve invloed zijn op de neuromusculaire innervatie. Dit houdt in dat er meer spiervezels tijdens 

contractie zullen worden aangesproken wat voor een verhoogde spierkracht zorgt. In een tweede fase van 

de krachttraining (6 tot 10 weken) zullen de spiervezels zelf verdikken wat leidt tot een verhoogde 

spierkracht en een verhoogde spiermassa. Dit effect noemt men ook hypertrofie. Een verlies aan 

spiermassa noemt men atrofie (Vrijens et al., 2007). Daarnaast kan neurale degeneratie echter ook 

bepalend zijn voor een krachtsverlies op oudere leeftijd (Jones et al., 2008).  

Metabole factoren met betrekking tot het spiermetabolisme, zijnde de spierenzymactiviteit, spelen ook een 

rol (Tonson et al., 2008). Naast neurogene en metabole factoren heeft ook de cross-sectionele doorsnede 

een belangrijke invloed op de spierkracht. In de literatuur is er veel onderzoek terug te vinden naar de 

relatie tussen CSA en de spierkracht. Verschillende populaties (beide geslachten, verschillende 

leeftijdscategorieën, getrainde versus ongetrainde personen,…) werden reeds onderzocht en verschillende 

meettechnieken werden toegepast (Frontera et al., 1988; Ikai et al., 1968; Jones et al., 2008; Maughin et al., 

1983; Sale et al., 1992; Young et al., 1981). Ikai et al. (1968) toonden een positieve correlatie aan tussen de 

cross-sectionele doorsnede van de spier en de maximale isometrische kracht (F/CSA) bij gezonde 

testpersonen ter hoogte van de m. Biceps Brachii en dit zowel bij mannen als vrouwen (Ikai et al., 1968). 

Een andere studie bevestigde deze theorie door aan te tonen dat ook ter hoogte van de m. Quadriceps er 
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een positieve correlatie werd teruggevonden tussen de cross-sectionele doorsnede en de maximale kracht 

bij gezonde testpersonen, onafhankelijk van het geslacht (Young et al., 1981). Maughin et al. (1983) 

bevestigden dat in beide geslachten een significante positieve correlatie werd teruggevonden tussen de 

maximale spierkracht en de cross-sectionele doorsnede. Daarenboven toonden zij ook aan dat de cross-

sectionele doorsnede bij mannen significant hoger lag dan bij vrouwen ter hoogte van de knie-extensoren. 

Bij mannen was de krachtsratio ten opzichte van de cross-sectionele doorsnede groter dan bij vrouwen 

maar deze was niet significant verschillend. Er werd vastgesteld dat er een brede variatie was van de 

krachtsratio ten opzichte van de cross-sectionele doorsnede. Bij mannen werd er ook een positieve 

correlatie gevonden tussen de spierkracht en de vetvrije massa (Maughan et al., 1983). De resultaten uit de 

meeste studies tonen dus een duidelijk positief verband tussen de CSA en de spierkracht. Echter, in de 

studie van Jones et al. (2008) werd dit tegengesproken (Jones et al., 2008). Het effect van spierkracht na 

een trainingsprogramma toonde een verhoogde spierkracht aan en dit met minimaal of geen verandering 

in de spierdoorsnede. Omgekeerd toonden studies ook aan dat een vergroting van de spierdoorsnede niet 

significant leidde tot een verhoogde spierkracht (Frontera et al., 1988; Sale et al., 1992). De grote variatie 

in de spierkracht/doorsnede (F/CSA) verhouding kon dus niet enkel verklaard worden door het 

spiervolume (Jones et al., 2008).  

De spiermassa kan door training op verschillende manieren toenemen. Overwegend zal de toename het 

gevolg zijn van een verdikking van de myofibrillen per spiervezel. Tijdens training verhoogt de spanning in 

de spier waardoor het transport van de aminozuren naar de spiercellen toeneemt. Hierdoor wordt de 

opbouw van de eiwitten (actine en myosine) gestimuleerd en verdikken de myofibrillen. Een tweede 

manier van spiermassatoename is een overlangse splitsing van de myofibrillen. Die zorgt voor een groter 

aantal myofibrillen. Tijdens training wordt ook een toename vastgesteld van de totale hoeveelheid 

contractiele eiwitten, vooral in de myosinefilamenten. Ook de capillaire dichtheid per spiervezel neemt 

toe. Tenslotte neemt ook de massa en de sterkte van het bindweefsel, de pezen en de ligamenten toe (De 

Bruyne et al., 2004; Vrijens et al., 2007). Bekijken we de trainingsstatus in relatie met F/CSA dan zien we 

dat Castro et al. (1995) aantoonden dat getrainde mannen en vrouwen een significante hoger F/CSA 

verhouding hadden dan ongetrainde mannen en vrouwen (Castro et al., 1995). Een vergelijkende studie 

uitgevoerd door Ryushi et al. (1988) bij krachtgetrainde elitesporters toonde een significant hogere F/CSA 

verhouding aan dan een groep fysiek actievelingen. Naast de trainingstatus werden hier ook neurale 

adaptaties als oorzaak toegeschreven (Ryushi et al., 1988). Hubal et al. (2005) vonden geen verschil bij 

ongetrainde personen in de F/CSA verhouding tussen beide geslachten. Dit toont aan dat de 

trainingsstatus een niet onbelangrijk gegeven is. Ook de snelheid van beweging wordt aangehaald als een 

belangrijke bepalende variabele wanneer men ongetrainde of sporters op recreatief niveau onderzoekt 

(Hubal et al., 2005). De huidige technologie laat toe verschillende technieken te gebruiken om de 

spiermassa te bepalen: spiervolume (VolM) door MRI, spier-anatomische cross-sectionele doorsnede 

(ACSA) door MRI of CT, spierfysiologische cross-sectionele doorsnede (PCSA) door MRI, spierlaagdikte 

door B-mode ultrageluid en ‘limb segment lean mass’ door dual energy x-ray absorptiometry (DEXA) 
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(Bamman et al., 2000). De CSA bepaling a.d.h.v. MRI kan zowel in rust als tijdens contractie bepaald 

worden. In het verleden werd de cross-sectionele doorsnede van de spier voornamelijk in rust onderzocht. 

Men stelde echter vast dat bij spieren met parallel gelegen spiervezels, zoals bijvoorbeeld de m. Biceps 

Brachii en de m. Brachialis, de dikte van de spier verhoogde tijdens contractie. Dit doet vermoeden dat bij 

spieren met een parallel spiervezelverloop men beter tijdens maximale contractie de CSA opmeet dan 

tijdens rust. 
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II. ONDERZOEKSHYPOTHESEN 

 

In deze studie wordt de spierkracht en de spiermassa onderzocht bij patiënten met het Ehlers-Danlos 

Syndroom - hypermobiele type. Typische kenmerken voor deze populatie zijn hypermobiliteit, 

gewrichtspijn en instabiliteit. Uit de literatuur blijkt dat er tot op heden quasi geen onderzoek verricht is 

naar de musculaire eigenschappen bij de EDS-HT patiënten. We kunnen ons de vraag stellen als een 

verminderde spierkracht leidt tot hypermobiele gewrichten en instabiliteit of als het eerder de 

hypermobiele gewrichten zijn die zorgen voor een verminderde spierkracht. In ons onderzoek wordt de 

maximale spierkracht en de spierkrachtuithouding onderzocht. Bij een veronderstelde verminderde 

maximale kracht kan het zijn dat de spieren voor te weinig compressie zorgen van het gewricht waardoor 

instabiliteit ontstaat bij de EDS-HT patiënten. Bij een veronderstelde verminderde spierkrachtuithouding 

zullen de stabiliserende spieren minder lang hun functie kunnen uitvoeren waardoor de stabiliteit in de 

gewrichten kan dalen.  

Naast de spierkracht zullen we ook de spiermassa onderzoeken. In de literatuur is er nagenoeg niets 

bekend over de spiermassa bij de EDS-HT patiënten. In ons onderzoek veronderstellen we bij deze 

populatie een verminderde spierkracht, gekoppeld aan een verminderde spiermassa, terug te vinden in 

vergelijking met een gezonde populatie van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd.  

Bij onze patiëntengroep wordt gewrichtspijn vaak als hoofdklacht vermeld. Ook hier kunnen we ons de 

vraag stellen als een verminderde spierkracht leidt tot hypermobiliteit met pijn als gevolg of als pijn leidt 

tot een verminderde spierkracht. Met dit onderzoek trachten we niet de oorzaak van de pijn te 

achterhalen, maar zullen we eerder de associatie tussen beiden gaan bekijken.  
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III. METHODOLOGIE 

3.1 ONDERZOEKSPOPULATIE  

In deze studie werden 28 vrouwelijke EDS-HT patiënten geïncludeerd. Deze patiënten werden 

geselecteerd door het Centrum voor Medische Genetica van het Universitair Ziekenhuis te Gent. Ze 

werden gediagnosticeerd op basis van de Revised Nosology of Villefranche, 1997. Alle patiënten voldeden 

aan de twee major criteria: gegeneraliseerde gewrichtshypermobiliteit met een Beightonscore ≥ 5/9 en 

huidbetrokkenheid (hyperextensibiliteit en/of zachte fluweelachtige huid) en de aanwezigheid van ten 

minste twee minor criteria: herhaalde gewrichtsdislocaties en/of chronische musculoskeletale pijn en/of 

een positieve familiegeschiedenis.    

Ook 28 gezonde vrouwen, individueel gematcht volgens leeftijd en geslacht aan de patiëntengroep, 

werden opgenomen in deze studie. Exclusiecriteria voor de controlegroep waren algemene hypermobiliteit 

(Beightonscore ≥ 5/9), ernstige knietrauma’s, heuppijn, knie- en heuposteoartritis aangetoond op RX, 

blessures ter hoogte van de knieligamenten, inflammatie en reuma. 

Beide groepen kregen verbale uitleg en een informatieformulier over het doel, opzet en het protocol van 

deze studie. Daarnaast ondertekenden ze ook het informed consent formulier waarbij ze schriftelijk 

toestemming gaven tot deelname aan deze wetenschappelijke studie. Deze studie werd goedgekeurd door 

een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het Universitair Ziekenhuis te Gent. 

3.2 MATERIALEN EN METHODEN 

3.2.1 PATIËNTENKARAKTERISTIEKEN 

Datum, naam, ID nummer, leeftijd, dominante knie, lengte en gewicht werden schriftelijk genoteerd op 

het evaluatieformulier (zie bijlage 7.1). BMI werd berekend (kg/m²). Lengte werd blootsvoets gemeten in 

stand met een gestandaardiseerde lengtemeter. Gewicht werd gemeten met een gestandaardiseerde digitale 

weegschaal. Dominantie van het been werd bepaald door te vragen met welk been men zou trappen tegen 

een stilliggende bal. 

3.2.2 KLINISCHE DIAGNOSE EDS-HT 

De klinische diagnose van EDS-HT werd opnieuw nagegaan a.d.h.v. Villefranche criteria (zie bijlage 7.2). 

Enerzijds werden de major criteria nagegaan (huidbetrokkenheid en gegeneraliseerde 

gewrichtshypermobiliteit), anderzijds de minor criteria (herhalende gewrichtsdislocaties, chronische 

musculoskeletale pijn en positieve familiegeschiedenis). In deze scriptie werd enkel de gegeneraliseerde 

gewrichtshypermobiliteit opgenomen. 
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Om de gegeneraliseerde hypermobiliteit na te gaan werden de vijf testen volgens de Beightonmethode 

uitgevoerd (Figuur 1). Eerst vroegen we de personen met gestrekte knieën voorover te buigen en de 

handen vlak op de grond te plaatsen. Wanneer dit lukte, scoorde de persoon 1 punt. Bij de tweede test 

werd de hyperextensie van de knie nagegaan in stand. Deze test werd bilateraal uitgevoerd. Elke positieve 

test scoorde 1 punt. In de derde test werd de hyperextensie van de elleboog nagegaan in stand. We 

vroegen de persoon beide armen 90° voorwaarts te strekken met de volaire zijde van de voorarm naar 

boven gericht. Elke positieve test scoorde 1 punt. De vierde test bestond uit een passieve oppositie van de 

duim. Deze test werd bilateraal uitgevoerd. Wanneer de duim de voorarm raakte, scoorde de persoon 1 

punt. Bij de vijfde test zat de persoon met de volaire zijde van de voorarm gesteund aan een tafel. We 

vroegen een passieve extensie van 90° van de pink. Deze test werd bilateraal uitgevoerd. Elke positieve 

test scoorde 1 punt. Een totaalscore van 5 of meer op 9 is een indicatie voor gegeneraliseerde 

gewrichtshypermobiliteit.  

3.2.3 SPIERFUNCTIE 

A. DYNAMISCHE SPIERKRACHT 

Een isokinetische spierkrachttest voor de m. Quadriceps en de hamstrings werd uitgevoerd met       

Biodex Systeem 4® (Figuur 3). Biodex Systeem 4® werd betrouwbaar en valide bevonden door Drouin et 

al. (2004) (Drouin et al., 2004). Deze werd voor elke testing gecalibreerd om meetfouten te voorkomen.  

FIGUUR 3: OPSTELLING BIODEX SYSTEEM 4® 
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De persoon nam plaats op de stoel van de Biodex® en werd in een gestandaardiseerde houding geplaatst. 

De test werd aan de dominante zijde uitgevoerd. De persoon zat met beide knieën 90° gebogen, heupen 

90° gebogen, rug verticaal ondersteund en armen ontspannend op de dijen. Een knie-attachment werd 

bevestigd op de Biodex® en het uiteinde hiervan werd vastgemaakt rondom het onderbeen (2 vingers 

proximaal van de laterale malleolus) met een velcroband. De afstand tussen de knieholte en stoel bedroeg 

1 vinger. Het lichaam werd gefixeerd door een gordel ter hoogte van het distale 1/3 van de dij van de 

geteste knie, een buikgordel en 2 diagonaal lopende schoudergordels. De as van de Biodex® dient bij deze 

houding door de bewegingsas van de geteste knie te lopen, zijnde de epicondylus lateralis van het femur.  

De Range of Motion (ROM) voor knieflexie en knie-extensie werd bepaald en een correctie voor het 

gewicht van het onderbeen werd uitgevoerd (in 40° knieflexie). De testpersoon kreeg uit veiligheid een 

noodstop in de hand, wat de mogelijkheid bood om de test op elk moment te stoppen.  

Het testprotocol (Figuur 4) hield in dat de concentrische kracht van de knieflexoren en knie-extensoren 

werd gemeten aan drie verschillende snelheden: 60°/s, 180°/s en 240°/s. De eerste twee testen werden 

telkens 5 maal uitgevoerd (maximale kracht). De derde test werd 30 maal uitgevoerd (krachtuithouding). 

Voorafgaand aan elke effectieve meting was er een oefenfase waarbij de persoon tweemaal de knie strekte 

en boog. Onmiddellijk na de oefenfase vond de effectieve meting plaats. De start van elke meting ging 

gepaard met een auditief signaal. Tussen elke test was er 1 minuut pauze. Voor en na elke test werd de 

VAS-score (zie 3.2.8) gemeten. Na de 3de test werd ook de Borgscore (zie 3.2.9) gemeten. Eén minuut na 

de derde test werden de VAS-score en Borgscore nogmaals genoteerd. Tijdens alle testen werden de 

personen verbaal aangemoedigd door de onderzoekers.   

FIGUUR 4: SCHEMATISCH OVERZICHT VAN HET PROTOCOL MET DE BIODEX® 

 

 

B. STATISCHE SPIERKRACHT  

Voor de statische spierkracht werden twee klinische lichaamsuithoudingstesten uitgevoerd. Tussen elke 

test was er een pauze van één minuut. De eerste test (heupflexietest) werd uitgevoerd vanuit ruglig op een 

bobathtafel. Het dominante been van de persoon werd passief door de therapeut in 30° heupflexie 

gebracht. Hierna trachtte de persoon deze positie zo lang mogelijk actief te behouden. Wanneer de 

correcte positie niet kon behouden worden, werd de chronometer afgetikt. De volgehouden tijd werd 

genoteerd. De tweede test (muurzittest) werd uitgevoerd met 90° flexie in beide knieën, onderbenen 

verticaal, bovenbenen horizontaal en de rug verticaal gesteund door de muur. Zodra deze positie 

aangenomen werd, ging de tijd in. De persoon trachtte deze positie zo lang mogelijk vol te houden. 
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Wanneer de correcte positie niet kon behouden worden, werd de chronometer afgetikt. De volgehouden 

tijd werd genoteerd. Vóór en onmiddellijk na elke test werden de VAS-score en de Borgscore genoteerd. 

Alsook werd één minuut na elke test beide scores nogmaals genoteerd (Maquet et al., 2002). 

3.2.4 SPIERMASSA 

In onze studie werd omwille van praktische redenen gekozen om de spiermassa (‘limb segment lean 

massa’) a.d.h.v. DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometrie) te bepalen. Dexa is een valide meetmethode 

om de lichaamssamenstelling te evalueren en wordt als gouden standaard beschouwd voor het meten van 

de botdensiteit (Bracco et al., 1996; Fields et al., 2000; Fuller et al., 1992; Prevrhal et al., 2005). In ons 

onderzoek werd een Whole Body Scan genomen (Figuur 5). Deze pijnloze niet-invasieve scan duurt 

slechts enkele minuten en maakt gebruik van X-stralen waarbij het lichaam wordt blootgesteld aan een 

kleine dosis van ioniserende straling. Tijdens het onderzoek neemt de persoon plaats op de tafel en 

probeert niet te bewegen. De X-ray generator bevindt zich onder de persoon. Bij activering van de 

generator wordt er een kleine dosis X-stralen door het lichaam gestuurd. De straling gebeurt met twee 

energiepieken. De eerste piek wordt voornamelijk opgevangen door het zachte weefsel, de tweede piek 

door het bot. Wanneer de X-stralen door het lichaam zijn, worden ze opgevangen op de beelddetector die 

zich boven de persoon bevindt.  

FIGUUR 5: OPSTELLING DEXA WHOLE BODY SCAN 
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De resultaten van de meting (Tabel 4) worden op een computerscherm weergegeven. Hierbij worden o.a. 

drie componenten per lichaamsregio weergegeven: de botcomponent (BMC), de vetcomponent (fat) en de 

spiercomponent (lean), allen uitgedrukt in gram. De spiermassa (g) van het dominante been werd in deze 

scriptie opgenomen. In onze studie werd deze Dexa Whole Body Scan uitgevoerd door een medewerker 

op de dienst Endocrinologie van het UZ Gent. 

TABEL 4: VOORBEELD RESULTATEN DEXA WHOLE BODY SCAN BIJ EEN EDS-HT PATIËNTE 

Region BMC (g) Fat (g) Lean (g) Lean + BMC (g) Total Mass (g) % Fat 

L Arm 117.73 846.1 1639.8 1811.5 2657.6 31.8 

R arm 119.30 883.0 1660.4 1779.7 2662.7 33.2 

Trunk 560.74 5095.3 18704.5 19265.3 24360.5 20.9 

L Leg 335.66 3036.1 5662.4 5998.1 9034.2 33.6 

R Leg 315.65 3115.7 5658.6 5974.3 9090.0 34.3 

Subtotal 1449.09 12976.2 33379.7 34828.8 47805.0 27.1 

Head 577.98 876.1 3021.7 3599.7 4475.9 19.6 

Total 2027.07 13852.3 36401.5 38428.6 52280.8 26.5 

EDS-HT = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type, L = Links, R = Rechts, BMC = botcomponent. 

 

3.2.5 RANGE OF MOTION VAN DE KNIE   

De bewegingsuitslag (Range of Motion) van het kniegewricht werd gemeten via een klassieke goniometer. 

Watkins et al. (1991) toonden aan dat deze meetmethode zowel betrouwbaar als valide is voor de 

bewegingsuitslag (Watkins et al., 1991). Zowel flexiemeting als extensiemeting van de dominante zijde 

werden uitgevoerd op een bobathtafel. Markers waren malleolus lateralis van de enkel, de bewegingsas van 

de knie ter hoogte van epicondylus lateralis van het femur en de trochanter major van het femur. Deze 

drie punten werden gepalpeerd en afgetekend met een dermatologisch potlood op het lichaam. Beide 

bewegingen werden eerst actief door de persoon uitgevoerd. Bij flexie werd gevraagd de knie te buigen in 

ruglig en de hiel zo dicht mogelijk bij de bil te plaatsen. Bij extensie werd gevraagd het onderbeen in zit zo 

ver mogelijk te strekken. Passief werden beide bewegingen door de therapeut uitgevoerd. Beide waarden 

werden genoteerd.  
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3.2.6 FYSIEKE ACTIVITEIT 

De Baeckevragenlijst bestond uit 16 vragen waarbij de lichamelijke activiteit bij personen werd nagegaan 

(zie bijlage 7.3). De lichaamsbeweging werd bevraagd en vervolgens berekend in drie verschillende 

situaties: de werkindex (vraag 2 t.e.m. 8), de sportindex (vraag 9-10) en de vrijetijdsindex (vraag 11 t.e.m. 

16). Met uitzondering van vraag 1 en vraag 9a waren er telkens 5 antwoordmogelijkheden gaande van 

‘nooit’ tot ‘altijd’. De totale Baeckescore werd berekend door de drie indexen op te tellen. Alle vragen 

werden vertaald in het Nederlands en werden betrouwbaar en valide bevonden in een Nederlandstalige 

populatie (Philippaerts et al., 1998). 

3.2.7 FUNCTIONELE GEZONDHEIDSSTATUS 

De oorspronkelijke AIMS vragenlijst werd gebruikt voor het meten van de fysieke, psychische en sociale 

dimensies van de gezondheidstoestand van mensen met een reumatische aandoening (Riemsma et al., 

1996). De Nederlandstalige versie van de AIMS, namelijk de Dutch – AIMS – 2 of de Nederlandse 

Arthritis Impact Measurement Scales – 2, werd in dit onderzoek gebruikt (Meenan et al., 1992) (zie bijlage 

7.4). Het is betrouwbaar en valide gebleken om de functionele gezondheidstatus bij verschillende 

patiëntenpopulaties na te gaan (Riemsma et al., 1996). Deze vragenlijst onderzoekt de domeinen fysieke 

gezondheid, psychische gezondheid, symptomen, sociale interactie en de rol van de patiënt in de 

maatschappij. Deze domeinen worden onderverdeeld in 12 schalen. Het ‘fysieke gezondheidsdomein’ 

omvat zes schalen zijnde bewegingsmogelijkheden, lopen en buigen, hand- en vingerfuncties, armfuncties, 

persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken. Het ‘psychologische domein’ omvat twee schalen zijnde 

stress en stemming. Het domein van ‘symptomen’ bestaat uit de schaal gewrichtspijn. Het domein van de 

‘sociale interactie’ omvat twee schalen zijnde sociale activiteiten en steun van familie en vrienden. 

Tenslotte het domein ‘rol van de patiënt in de maatschappij’ omvat één schaal, namelijk werk. Daarnaast 

werden nog drie aparte domeinen opgenomen in deze studie zijnde de tevredenheid, 

gezondheidsopvatting en EDS-impact. Deze vragenlijst die origineel uit 77 vragen bestond, werd door ons 

gereduceerd tot 75 vragen. De eerste 57 vragen werden onderverdeeld in de twaalf bovengenoemde 

schalen. Elke schaal bestond uit 4 of 5 vragen. Er waren telkens vijf antwoordmogelijkheden. De scores 

per schaal lopen uiteen van 0 (goede gezondheid) tot 10 (slechte gezondheid) (Riemsma et al., 1996). 

3.2.8 PIJN 

Tot op heden bestaat er geen gestandaardiseerd instrument die pijn objectief kan meten. Een 

meetinstrument dat vaak gebruikt wordt om pijnintensiteit na te gaan, is de Visual Analogue Scale (VAS-

schaal) (zie bijlage 7.5). Dit is een zuivere vorm van subjectieve pijnmeting, maar werd toch betrouwbaar 

bevonden (Bijur et al., 2001). Men vraagt de persoon een pijncijfer te geven op een schaal gaande van nul 

tot en met honderd, waarbij nul geen pijn betekent en honderd onhoudbare pijn. Tijdens de test werd op 

vooraf bepaalde momenten de pijnintensiteit a.d.h.v. een VAS-schaal aan de proefpersoon gevraagd. 
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3.2.9 VERMOEIDHEID 

Om de vermoeidheid na te kunnen gaan, maken we gebruik van een Borgscore aangegeven op de 

Borgschaal (zie bijlage 7.6). Dit is een subjectieve score waarbij de proefpersoon aangeeft hoe lastig men 

een inspanning ervaart, gaande van helemaal geen gevoel van vermoeidheid (6) tot maximale 

vermoeidheid (20). Onderzoek toonde aan dat dit een valide en betrouwbaar meetinstrument is (Borg et 

al., 1998). Tijdens de test werd op vooraf bepaalde momenten de vermoeidheid van de proefpersoon 

bevraagd. 

3.3 STATISTISCHE VERWERKING 

De verwerking van de resultaten gebeurde aan de hand van het computerprogramma PASW Statistics 18. 

Aangezien de resultaten normaal verdeeld waren, werd er gebruik gemaakt van een parametrische test 

namelijk de independent samples t-test. Hierbij werd steeds het gemiddelde en de standaarddeviatie (SD) 

weergegeven. T-tests werden toegepast voor antropometrische gegevens, isokinetische spierkracht, 

spiermassa, statische lichaamsuithouding, fysieke activiteit en functionele gezondheidsstatus. De Pearson 

R² correlatiecoëfficiënten werden berekend om de relatie te onderzoeken tussen de spiermassa en de 

spierkracht in het kniegewricht voor beide groepen. Het significantieniveau werd vastgesteld op een p-

waarde ≤ 0,05. De VAS-scores en de Borgscores werden descriptief beschreven en weergegeven aan de 

hand van boxplots.  
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IV. RESULTATEN 

4.1 PATIËNTENKARAKTERISTIEKEN 

De patiëntenkarakteristieken zijn weergegeven in Tabel 5. De gemiddelde leeftijd voor de EDS-HT groep 

(40,2 ± 12,23 jaar) is niet significant verschillend t.o.v. de gezonde controlegroep (40,5 ± 12,05 jaar) 

aangezien er gematcht werd voor leeftijd. De BMI is significant verschillend tussen beide groepen (p= 

0,04), waarbij de EDS-HT groep een significant hoger BMI heeft dan de controlegroep. De spiermassa 

tussen beide groepen is niet significant verschillend, maar vertoont een trendwaarde (p= 0,056). Verder is 

de gewrichtsmobiliteit verschillend tussen beide groepen. De Beightonscore is significant groter in de 

EDS-HT groep (p< 0,001) met een gemiddelde score van 7/9, wat wijst op de duidelijke aanwezigheid 

van gegeneraliseerde hypermobiliteit. De ROM voor knie-extensie is, zowel actief als passief, significant 

groter (respectievelijk p= 0,006 en p< 0,001) tussen beide groepen, terwijl dit niet het geval is bij 

knieflexie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

TABEL 5: PATIËNTENKARAKTERISTIEKEN, EDS-HT GROEP VS. CONTROLEGROEP 

Parameter EDS-HT groep controlegroep  

 Gemiddelde ± SD Gemiddelde ± SD p-waarde 

Leeftijd (jr) 40,2 ± 12,23 40,5 ± 12,05 0,921 

Lengte (m) 1,64 ± 0,074 1,69 ± 0,064 0,023 

Gewicht (kg) 72,0 ± 16,08 67,8 ± 9,48 0,242 

BMI (kg/m²) 26,7 ± 6,37 23,8 ± 3,45 0,040 

Spiermassa dominant been(g) 7066,41 ± 1390,286 7714,33 ± 1069,209 0,056 

Mobiliteit: Beightonscore (/9) 7 ± 1,7 1 ± 1,4 < 0,001 

ROM knieflexie      
passief (°) 

146,3 ± 9,53 147,5 ± 6,52 0,633 

ROM knieflexie        
actief (°) 

139,3 ± 11,33 141,1 ± 7,25 0,529 

ROM knie-extensie 
passief (°) 

5,7 ± 3,98 1,5 ± 1,94 < 0,001 

ROM knie-extensie 
actief (°) 

1,4 ± 3,96 -1,4 ± 2,23 0,006 

EDS-HT = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type; vs. = versus; SD = standaard deviatie; BMI = body mass index; ROM = range of 

motion; vetgedrukte p-waarde =  ≤ 0,05. 
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4.2 ISOKINETISCHE SPIERKRACHT AAN 60°/S 

Tijdens de isokinetische spierkrachttest aan 60°/s (Tabel 6) is er een significant verschil in alle 

krachtparameters voor zowel de knieflexoren als de knie-extensoren tussen de EDS-HT groep en de 

controlegroep. De EDS-HT patiënten hebben een significant lagere (p< 0,001) maximale kracht (‘peak 

torque’) en maximale arbeid (‘maximum repetition total work’), ook wanneer het lichaamsgewicht in 

rekening gebracht wordt (p< 0,001) (respectievelijk ‘peak torque/body weight’ en ‘work/body weight’). 

Ook de totale arbeid (‘total work’) (p< 0,001), de kracht op 30° knieflexie (‘torque@30degrees’) (p< 0,001 

en p= 0,001) en de variantiecoëfficiënt (‘coefficient of variance’) (p= 0,006 en p= 0,012)  is significant 

verschillend tussen beide groepen en dit zowel voor de knieflexoren als  de –extensoren. De EDS-HT 

groep heeft dus een kleinere kracht op 30° en vertoont een grotere variabiliteit in maximale kracht.     

TABEL 6: RESULTATEN KNIEFLEXOREN EN –EXTENSOREN TIJDENS ISOKINETISCHE TEST AAN 

60°/S, EDS-HT GROEP VS. CONTROLEGROEP 

EDS-HT = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type; vs. = versus; SD = standaard deviatie; PT = peak torque; PT/BW = peak torque to 

bodyweight; MRTW = maximum repetition total work;  TW = total work; W/BW = work to bodyweight; T@30d = torque at 30 degrees; Cvar = 

coefficient of variance; vetgedrukte p-waarde = ≤ 0,05. 

4.3 ISOKINETISCHE SPIERKRACHT AAN 180°/S 

Uit de isokinetische spierkrachttest aan 180°/s (Tabel 7) blijkt dat de EDS-HT groep significant slechter 

scoort dan de controlegroep (p< 0,001) voor de parameters ‘peak torque’ en ‘work’ (‘maximum repetition 

total work’ en ‘total work’), en dit zowel voor de knieflexoren als -extensoren. Dit significant verschil blijft 

eveneens bestaan (p< 0,001) wanneer het lichaamsgewicht in rekening wordt gebracht (‘peak torque/body 

weight’ en ‘work/body weight’). Daarnaast is de ‘torque@30degrees’ en de ‘coefficient of variance’ 

significant verschillend tussen beide groepen voor de knieflexoren (respectievelijk p= 0,008 en p= 0,041), 

waarbij de EDS-HT groep een kleinere kracht heeft op 30° en een grotere variabiliteit in kracht vertoont. 

Voor de knie-extensoren zijn dit slechts trendwaarden (p= 0,075).  

 EDS-HT groep controlegroep  

 Gemiddelde ± SD Gemiddelde ± SD p-waarde 

 Flexie Extensie Flexie Extensie Flexie Extensie 

PT 40,70 ± 19,878 82,41  ± 39,800 63,07 ± 12,744 119,92 ± 27,517 < 0,001 < 0,001 

PT/BW 57,73  ±27,675 109,85 ± 52,717 94,84 ± 21,733 179,62  ± 42,930 < 0,001 < 0,001 

MRTW 46,99 ± 26,404 90,10 ± 44,582 77,31 ± 17,363 134,37  ±31,952 < 0,001 < 0,001 

TW 208,87 ± 124,799 406,68 ± 214,421 357,35 ±  85,901 625,90 ±153,838 < 0,001 < 0,001 

W/BW 67,02 ± 37,972 128,86 ± 64,107 116,61 ±  30,470 201,57 ± 49,887 < 0,001 < 0,001 

T@30d 27,46  ± 20,792 38,89  ± 20,622 47,25 ± 16,631 55,73 ± 15,933 < 0,001 0,001 

Cvar 12,20 ± 9,121 12,47 ± 10,083 6,79 ± 3,305 7,05 ± 3,769 0,006 0,012 
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TABEL 7: RESULTATEN KNIEFLEXOREN EN –EXTENSOREN TIJDENS ISOKINETISCHE TEST AAN 

180°/S, EDS-HT GROEP VS. CONTROLEGROEP 

EDS-HT = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type; vs. = versus; SD = standaard deviatie; PT = peak torque; PT/BW = peak torque to 

bodyweight; MRTW = maximum repetition total work; TW = total work; W/BW = work to bodyweight; T@30d = torque at 30 degrees; Cvar = 

coefficient of variance; vetgedrukte p-waarde = ≤ 0,05. 

 

4.4 ISOKINETISCHE SPIERKRACHTUITHOUDING AAN 240°/S 

Zoals tijdens de isokinetische test aan 60°/s en 180°/s, blijkt dat ook aan 240°/s (Tabel 8) er een 

significant verschil bestaat tussen beide groepen voor zowel de knieflexoren als de knie-extensoren voor 

de parameters ‘peak torque’ (respectievelijk p= 0,001 en p= 0,002), ‘maximum repetition total work’ 

(respectievelijk p= 0,002 en p= 0,001) en ‘total work’ (p< 0,001). Dit verschil blijft eveneens bestaan 

wanneer het lichaamsgewicht in rekening wordt gebracht (p< 0,001). Bij de knieflexoren wordt er een 

significant verschil (p= 0,02) vastgesteld voor ‘torque@30degrees’, maar dit is niet het geval voor de knie-

extensoren. Voor de arbeid in het 1e deel van de test (‘work first third’) (p= 0,001) en de arbeid in het 

laatste deel van de test (‘work last third’) (p< 0,001) wordt een significant verschil vastgesteld tussen beide 

groepen voor zowel flexoren als extensoren. De EDS-HT groep heeft een kleinere arbeid in het eerste 

alsook in het laatste derde van de test. De vermoeidheid (‘work fatigue’) in de EDS-HT groep is groter 

dan in de controlegroep zowel voor knieflexie als -extensie, maar dit is niet significant verschillend.      

 

 

 

 

 EDS-HT groep controlegroep  

 Gemiddelde ± SD Gemiddelde ± SD p-waarde 

 Flexie Extensie Flexie Extensie Flexie Extensie 

PT 29,06  ±16,634 54,36 ± 27,179 46,74 ± 12,433 80,06 ± 19,003 < 0,001 < 0,001 

PT/BW 41,01  ± 22,884 76,11 ± 36,590 70,64 ± 21,116 119,98 ± 29,286 < 0,001 < 0,001 

MRTW 31,15 ± 20,857 57,90 ±  32,695 52,60 ± 16,321 89,09 ± 23,838 < 0,001 < 0,001 

TW 136,66 ± 96,707 260,72 ± 156,230 241,72 ±  78,265 405,15 ± 119,126 < 0,001 < 0,001 

W/BW 43,84 ± 28,724 81,41  ± 45,642 79,71 ± 28,091 133,89 ± 38,187 < 0,001 < 0,001 

T@30d 19,26  ± 16,176 22,89 ± 20,169 31,58 ± 17,081 33,48 ± 23,405 0,008 0,075 

Cvar 14,00  ± 15,410 16,59 ± 21,173 7,60 ± 3,842 8,96 ± 5,508 0,041 0,075 



 

H
o

o
fd

st
u

k
 I

V
. R

es
u

lt
at

en
 

34 

 

 

TABEL 8: RESULTATEN KNIEFLEXOREN EN –EXTENSOREN TIJDENS ISOKINETISCHE TEST AAN 

240°/S, EDS-HT GROEP VS. CONTROLEGROEP 

 EDS-HT groep controlegroep  

 Gemiddelde ± SD Gemiddelde ± SD p-waarde 

 Flexie Extensie Flexie Extensie Flexie Extensie 

PT 28,03 ± 13,457 52,38  ± 20,679 39,93 ± 11,105 68,76 ± 14,912 0,001 0,002 

PT/ BW 39,57  ± 18,688 73,54 ± 28,398 60,42 ± 18,953 103,45 ± 24,629 < 0,001 < 0,001 

MRTW 28,69  ± 17,759 55,40 ± 25,260 43,59 ± 14,907 75,84 ± 18,828 0,002 0,001 

TW 501,07 ± 344,629 1075,30 ±  514,549 906,62 ± 321,901 1648,72 ± 439,542 < 0,001 < 0,001 

W/BW 40,43  ± 24,884 78,09  ± 35,797 66,11 ± 25,116 114,53 ± 31,684 < 0,001 < 0,001 

W FT 238,68 ± 162,168 469,54 ± 243,357 381,45  ±150,267 680,04  ± 190,125 0,001 0,001 

W LT 104,12  ±75,438 251,71  ±128,303 218,66 ± 71,698 407,83 ± 102,950 < 0,001 < 0,001 

WF 48,92 ± 42,552 41,74 ± 26,345 37,95 ± 24,435 37,97 ± 16,262 0,247 0,527 

T@30d 15,09 ±14,546 25,57 ±  17,980 24,33 ± 13,794 31,77 ± 17,007 0,020 0,198 

EDS-HT = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type; vs. = versus; SD = standaard deviatie; PT = peak torque; PT/BW = peak torque to 

bodyweight; MRTW = maximum repetition total work; TW = total work; W/BW = work to bodyweight; W FT = work first third; W LT = 

work last third; WF = work fatigue; T@30d = torque at 30 degrees; vetgedrukte p-waarde = ≤ 0,05. 

 

4.5 CORRELATIE TUSSEN SPIERKRACHT EN SPIERMASSA 

Uit de resultaten (Tabel 9) blijkt dat er een matige positieve correlatie bestaat tussen de maximale kracht 

(‘peak torque’) en spiermassa in beide groepen voor zowel de flexoren als de extensoren aan 60°/s en aan 

240°/s. Dit is ook het geval aan 180°/s, met uitzondering van de flexoren van de EDS-HT groep waar er 

een zwakke positieve correlatie wordt vastgesteld. Uit de resultaten blijkt dat aan snelheden van 60°/s en 

aan 180°/s voor zowel de flexoren als de extensoren de correlatiecoëfficiënt kleiner is bij de EDS-HT 

groep in vergelijking met de controlegroep. Daarentegen valt op dat aan 240°/s, voor alle bewegingen in 

het kniegewricht, de correlatiecoëfficiënt groter is bij de EDS-HT groep in vergelijking met de 

controlegroep.  
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TABEL 9: CORRELATIES TUSSEN SPIERMASSA EN SPIERKRACHT, EDS-HT GROEP VS. 

CONTROLEGROEP 

 Spiermassa 
EDS-HT groep 

Spiermassa 
controlegroep 

 p-waarde R² B.I. p-waarde R² B.I. 

PT 60°/s Flexoren 0,031 0,409 (0,042 ; 0,679) 0,007 0,499 (0,155 ; 0,735) 

 Extensoren 0,026 0,420 (0,056 ; 0,686) 0,002 0,561 (0,238 ; 0,772) 

180°/s Flexoren 0,054 0,368 (-0,006 ; 0,652) 0,014 0,460 (0,105 ; 0,711) 

 Extensoren 0,006 0,506 (0,164 ; 0,739) < 0,001 0,692 (0,430 ; 0,847) 

240°/s Flexoren 0,008 0,510 (0,169 ; 0,742) 0,026 0,419 (0,054 ; 0,685) 

 Extensoren < 0,001 0,652 (0,369 ; 0,825) 0,001 0,609 (0,305 ; 0,800) 

EDS-HT = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type; vs. = versus; R² = Pearson-correlatiecoëfficiënt; B.I. = betrouwbaarheidsinterval; PT = 

peak torque; 60°/s = isokinetische test aan 60 graden per seconde; 180°/s = isokinetische test aan 180 graden per seconde; 240°/s = isokinetische 

test aan 240° per seconde; vetgedrukte p-waarde = ≤ 0,05.  

4.6 STATISCHE LICHAAMSUITHOUDING 

De resultaten van de statische lichaamsuithoudingstesten worden weergegeven in Tabel 10. Zowel bij de 

heupflexietest (p< 0,001) als bij de muurzittest (p< 0,001) wordt een significant verschil vastgesteld tussen 

beide groepen. Voor beide testen heeft de controlegroep een significant langere uithoudingstijd dan de 

EDS-HT groep.  

TABEL 10: STATISCHE LICHAAMSUITHOUDING, EDS-HT GROEP VS. CONTROLEGROEP 

 EDS-HT groep controlegroep  

 Gemiddelde ± SD Gemiddelde ± SD p-waarde 

heupflexietest (sec) 55,98 ± 45,725 135,09 ± 67,626 < 0,001 

muurzitttest (sec) 29,94 ± 21,820 82,02 ± 58,128 < 0,001 

EDS-HT = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type; vs. = versus; SD = standaard deviatie; vetgedrukte p-waarde = ≤ 0,05.  

4.7 FYSIEKE ACTIVITEIT A.D.H.V. DE BAECKEVRAGENLIJST  

Tabel 11 toont aan dat zowel de sport- (p= 0,001) en vrijetijdsindex (p= 0,018) evenals de totale 

Baeckescore (p= 0,001) significant verschillend zijn tussen beide groepen. Uit de significant lagere sport- 

en vrijetijdsscore blijkt dat de EDS-HT groep veel minder fysiek actief is dan de gezonde controlegroep.  

De werkindex is echter niet significant verschillend. 

TABEL 11: BAECKEVRAGENLIJST, EDS-HT GROEP VS. CONTROLEGROEP 

Baeckevragenlijst EDS-HT groep controlegroep  

 Gemiddelde ± SD Gemiddelde ± SD p-waarde 

Werkindex 2,84 ± 0,539 2,72 ± 0,625 0,462 

Sportindex 1,84 ± 1,097 2,85 ± 0,981 0,001 

Vrijetijdsindex 2,43 ± 0,690 2,86 ± 0,625 0,018 

Totale Baeckescore 6,91  ±1,859 8,43 ± 1,322 0,001 

EDS-HT = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type; vs. = versus; SD = standaard deviatie; vetgedrukte p-waarde = ≤ 0,05. 
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4.8 FUNCTIONELE GEZONDHEIDSSTATUS A.D.H.V. DE AIMS-2 VRAGENLIJST 

Alle domeinen (Tabel 12), zijnde fysieke gezondheid, psychische gezondheid, symptomen, sociale 

interactie en maatschappelijke rol tonen duidelijk een significant verschil aan (p< 0,001) tussen de EDS-

HT groep en de controlegroep. De EDS-HT groep heeft op elk domein een hogere score dan de 

controlegroep, wat wil zeggen dat de patiëntengroep een slechtere fysieke en psychische gezondheid heeft, 

meer symptomen heeft, minder sociale interactie heeft en een beperktere maatschappelijke rol vervult. 

Deze vijf domeinen zijn opgebouwd uit twaalf schalen, zijnde bewegingsmogelijkheden, lopen en buigen, 

hand- en vingerfunctie, armfunctie, persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, stress, stemming, 

gewrichtspijn, sociale activiteiten, steun van familie en vrienden, werk. Ook elke schaal toont een duidelijk 

significant verschil aan tussen de EDS-HT groep en de controlegroep. De significant hogere scores van de 

EDS-HT groep wijzen op een slechtere gezondheidsstatus van de patiëntengroep in vergelijking met de 

gezonde groep voor elke schaal. Ook is er een duidelijk significant verschil (p< 0,001) tussen de EDS-HT 

groep en de controlegroep wat betreft tevredenheid, gezondheidsopvatting, en totale impact op de 

levenskwaliteit. De EDS-HT groep is minder tevreden, heeft een slechtere gezondheidsopvatting en heeft 

een grotere impact op de levenskwaliteit dan de controlegroep. 

TABEL 12: DOMEINEN EN SCHALEN AIMS-2 VRAGENLIJST, EDS-HT GROEP VS. CONTROLEGROEP 

AIMS-2 vragenlijst EDS-HT groep controlegroep  

 Gemiddelde ± SD Gemiddelde ± SD p-waarde 

Fysieke gezondheid: 3,55 ± 1,582 0,26 ± 0,316 < 0,001 

 Bewegingsmogelijkheden 3,38 ± 2,044 0,46 ± 0,732 < 0,001 

Lopen en buigen 6,52 ± 1,632 0,71 ± 1,049 < 0,001 

Hand- en vingerfunctie 3,77 ± 2,234 0,13 ± 0,259 < 0,001 

Armfunctie 2,30 ± 1,974 0,04 ± 0,189 < 0,001 

Persoonlijke verzorging 1,30 ± 1,698 0,00 ± 0,000 0,001 

Huishoudelijke taken 3,98 ± 2,682 0,22 ± 0,965 < 0,001 

Psychische gezondheid: 4,16 ± 1,736 2,63 ± 1,324 < 0,001 

 Stress 4,84 ± 2,199 3,55 ± 1,750 0,019 

Stemming 3,48 ± 1,735 1,70 ± 1,220 < 0,001 

Symptomen: 6,66 ± 1,821 0,24 ± 0,537 < 0,001 

 Gewrichtspijn 6,66 ± 1,821 0,24 ± 0,537 < 0,001 

Sociale interactie: 4,81 ± 1,464 2,53 ± 0,876 < 0,001 

 Sociale activiteiten 5,70 ± 1,370 4,46 ± 1,283 0,001 

Steun van familie en 
vrienden 

3,93 ± 2,164 0,77 ± 1,037 < 0,001 

Maatschappelijke rol: 5,31 ± 2,729 0,75 ± 1,036 < 0,001 

 Werk 5,31 ± 2,729 0,75 ± 1,036 < 0,001 

    

Tevredenheid 5,37 ± 1,434 0,61 ± 0,666 < 0,001 

Gezondheidsopvatting 6,19 ± 2,733 1,79 ± 1,925 < 0,001 

Totale impact op levenskwaliteit 6,57 ± 2,315 0,83 ± 1,208 < 0,001 

EDS–HT = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type; vs. = versus; SD = standaard deviatie; AIMS-2 = Arthritis Impact Measurement Scale 

– 2; vetgedrukte p-waarde = ≤ 0,05. 
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4.9 PIJN EN VERMOEIDHEID BIJ ISOKINETISCHE SPIERKRACHTTESTEN 

De resultaten (Figuur 6A, 6B, 6C) tonen aan dat de EDS-HT patiënten duidelijk meer pijn vertonen voor, 

onmiddellijk na en 1 minuut na de test in vergelijking met de controlepersonen. De controlegroep heeft 

zowel voor als onmiddellijk na de drie testen geen tot zeer weinig pijn. Daarnaast blijkt ook dat binnen de 

EDS-HT groep de pijn groter is na de test dan voor de test maar 1 minuut na de test is er terug een 

duidelijke daling van de pijn. Deze blijft echter hoger dan voor de test.  

FIGUUR 6: VAS-SCORES TIJDENS DE 3 ISOKINETISCHE SPIERKRACHTTESTEN 

 

         Figuur 6A              Figuur 6B                              Figuur 6C 

 

A: VAS-score voor en onmiddellijk na isokinetische spierkrachttest aan 60°/s. 

B: VAS-score voor en onmiddellijk na isokinetische spierkrachttest aan 180°/s.  

C: VAS-score voor en onmiddellijk na isokinetische spierkrachttest aan 240°/s. 

1 = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type, 2 = controlegroep. 

Blauw = VAS-score voor de test, groen = VAS-score onmiddellijk na de test, beige = VAS-score 1 minuut 
na de test. 

 

Uit de resultaten van de spierkrachtuithoudingstest (Figuur 7) blijkt dat de vermoeidheid bij de EDS-HT 

patiënten, zowel onmiddellijk na als 1 minuut na de test, groter is in vergelijking met de controlepersonen. 

Bij de controlepersonen wordt een mindere vermoeidheid geconcludeerd en is er een snellere daling van 

de vermoeidheid na de test.  
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FIGUUR 7: BORGSCORES NA ISOKINETISCHE SPIERKRACHTTEST AAN 240°/S 

 

1 = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type, 2 = controlegroep. 

Oranje = Borgscore onmiddellijk na de test, geel = Borgscore 1 minuut na de test. 

4.10 PIJN EN VERMOEIDHEID BIJ STATISCHE LICHAAMSUITHOUDINGSTESTEN 

De resultaten (Figuur 8A, 8B) tonen aan dat de EDS-HT patiënten duidelijk meer pijn vertonen voor, 

onmiddellijk na en 1 minuut na de test in vergelijking met de controlepersonen. De controlepersonen 

hebben zowel voor, onmiddellijk na als 1 minuut na de twee testen geen tot zeer weinig pijn. Daarnaast 

blijkt ook dat binnen de EDS-HT groep de pijn groter is onmiddellijk na de test dan voor de test maar 1 

minuut na de test is er terug een duidelijke daling van de pijn. Deze blijft echter hoger dan voor de test.  

FIGUUR 8: VAS-SCORES TIJDENS DE STATISCHE LICHAAMSUITHOUDINGSTESTEN 

                  

                     Figuur 8A                   Figuur 8B 

 A: VAS-score voor, onmiddellijk na en 1 minuut na de heupflexietest. 

 B: VAS-score voor, onmiddellijk na en 1 minuut na de muurzittest. 

1 = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type, 2 = controlegroep. 

Blauw = VAS-score voor de test, groen = VAS-score onmiddellijk na de test, beige = VAS-score 1 minuut 

na de test. 
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De resultaten (Figuur 9A, 9B) tonen een gelijk verloop over de volledige test bij de EDS-HT groep en de 

controlegroep. In beide groepen stijgt de vermoeidheid tot onmiddellijk na de test en dan is er 1 minuut 

na de test een daling merkbaar. De stijging bij de EDS-HT groep is over de volledige test wel duidelijk 

groter dan bij de controlegroep. Bij de controlegroep is er vooraf weinig of geen vermoeidheid merkbaar 

in beide testen.  

 

FIGUUR 9: BORGSCORES TIJDENS DE STATISCHE LICHAAMSUITHOUDINGSTESTEN 

              
       Figuur 9A        Figuur 9B 

 A. Borgscore voor, onmiddellijk na en 1 minuut na de heupflexietest. 

B. Borgscore voor, onmiddellijk na en 1 minuut na de muurzittest. 

1 = Ehlers-Danlos Syndroom – hypermobiele type, 2 = controlegroep. 

Bruin = Borgscore voor de test, oranje = Borgscore onmiddellijk na de test, geel = Borgscore 1 minuut na 

de test. 
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V. DISCUSSIE 

De belangrijkste resultaten van deze studie zijn dat tijdens de isokinetische spierkrachttest aan drie 

verschillende snelheden er duidelijke significante verschillen bestaan in de krachtparameters -elk specifiek 

aan hun snelheid- tussen de EDS-HT groep en een gezonde gematchte controlegroep, waarbij de EDS-

HT groep systematisch slechter scoort. Verder wordt er vastgesteld dat er aan dezelfde snelheden slechts 

een matige positieve correlatie terug te vinden is tussen de spierkracht en de spiermassa in beide groepen. 

De studie onderzoekt ook de fysieke activiteit a.d.h.v. de Baeckevragenlijst en de functionele 

gezondheidsstatus a.d.h.v. de AIMS-2 vragenlijst. Hieruit blijkt dat de EDS-HT groep duidelijk minder 

actief is en een slechtere gezondheidsstatus heeft.         

Patiëntenkarakteristieken 

Wat de patiëntenkarakteristieken betreft, tonen de resultaten een significant verschil in BMI aan. 

Daarnaast bevestigt deze studie met de Beightonscore dat er een grotere mobiliteit aanwezig is bij de 

EDS-HT patiënten (7/9) in vergelijking met de controlegroep (1/9). Ook wanneer er gekeken wordt naar 

de passieve beweeglijkheid voor de knie, wordt er een duidelijk verschil in ROM opgemeten voor knie-

extensie. Knieflexie daarentegen vertoont geen significant verschil. Dit is mogelijks te wijten aan de 

compressie van de spiermassa van de hamstrings en de m. Triceps Surae die een natuurlijke rem vormen 

voor de mate van ROM voor deze beweging.  

Dynamische spierkracht 

Veelal wordt de maximale kracht (‘peak torque’) gebruikt als meest valide parameter om de spierkracht te 

bepalen. Deze huidige studie toont aan dat de EDS-HT patiënten een significante lagere maximale kracht 

hebben met hun dominante been zowel tijdens flexie als tijdens extensie aan een snelheid van 60°/s. De 

resultaten zijn vergelijkbaar met een studie bij patiënten met BJHS. Zo vond Sahin et al. (2008b), in een 

populatie met BJHS, bij een lage snelheid (60°/s) een significant lagere maximale kracht (‘peak torque’) 

voor extensie zowel links als rechts, en voor flexie links. De verminderde maximale kracht is mogelijks te 

verklaren door pijngerelateerde inactiviteit, laxiteit van de ligamenten en instabiele gewrichten (Sahin et al., 

2008b). Verschillende studies hebben aangetoond dat er een sterke relatie bestaat tussen ligamentaire 

laxiteit, spierkracht, functionele status, proprioceptieve disfuncties en spierkrachtverlies bij patiënten met 

het benigne hypermobiliteitssyndroom (Bowerman et al., 2006; Ferrell et al., 2004; Hall et al., 1995; 

Kupper et al., 2007; Roberts et al., 2007; Söderman et al., 2001; van der Esch et al., 2006; Wilkerson et al., 

1997), wat doorgetrokken zou kunnen worden voor EDS-HT.  

In deze huidige studie worden aan hogere snelheden (180°/s en 240°/s) significant lagere scores 

teruggevonden wat betreft maximale kracht zowel bij knieflexie als knie-extensie in de EDS-HT groep. 

Sahin et al. (2008b) kwam tot dezelfde resultaten bij patiënten met BJHS, met uitzondering van de 

knieflexoren waar er geen significant verschil gevonden werd bij hogere snelheden (Sahin et al., 2008b). 
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De maximale kracht kan ook uitgezet worden op het lichaamsgewicht (PT/BW). In dit huidig onderzoek 

wordt zowel voor knieflexie als knie-extensie aan de drie snelheden een significant lagere score 

teruggevonden bij de EDS-HT patiënten. Sahin et al. (2008b) toonden dit ook aan bij BJHS patiënten 

maar enkel voor extensie, zowel links als rechts, aan een snelheid van 180°/s. Aan 240°/s werd enkel 

rechts een significant lagere score opgemeten voor extensie (Sahin et al, 2008b). Onze resultaten blijken 

dus gelijklopend, maar consistenter te zijn dan deze in de studie van Sahin et al. (2008b).   

Ook Voermans et al. (2009a) onderzochten de spierkracht bij een EDS populatie (klassieke, hypermobiele 

en vasculaire type) en stelden algehele spierzwakte vast. Dertien bilaterale spiergroepen ter hoogte van de 

extremiteiten en twee spiergroepen ter hoogte van de romp werden a.d.h.v. manuele spierkrachttesten 

volgens de Medical Research Council onderzocht. Mild tot matig verminderde spierkracht werd bij alle 

EDS types vastgesteld met een gemiddelde score per spiergroep tussen 4 en 5. De spierzwakte neigde 

meer prominent te zijn bij de proximaal gelegen spiergroepen zoals nek-, romp-, heup- en knieflexoren en 

heupextensoren (gemiddelde score < 4,4). Daarenboven werd ook a.d.h.v. een handdynamometer milde 

spierzwakte vastgesteld in vijf bilaterale spiergroepen (Voermans et al., 2009a).     

Ook in andere populaties met gelijkaardige kenmerken van het EDS-HT heeft men reeds onderzoek 

verricht naar spierkracht (Borman et al., 1999; Henriksen et al., 2009; Meireles et al., 2002; van der Esch et 

al., 2006). Van der Esch et al. (2006) stelden een significant verminderde kracht vast bij patiënten met 

osteoartritis met laxiteit ter hoogte van de knie in vergelijking met patiënten met osteoartritis zonder 

laxiteit (van der Esch et al., 2006). Ook Meireles et al. (2002) merkten bij een populatie met reumatoïde 

artritis (RA) een significant lagere maximale kracht ter hoogte van de knieflexoren en knie-extensoren in 

vergelijking met een controlegroep (Meireles et al., 2002). Borman et al. (1999) stelden bij patiënten met 

fibromyalgie (FM) een significante verminderde maximale kracht vast bij een snelheid aan 60°/s (Borman 

et al., 1999). Henriksen et al. (2009) onderzochten in een recente studie de spierkracht van de knieflexoren 

en knie-extensoren bij fibromyalgiepatiënten en stelden bij 52% van deze patiënten een verminderde 

spierkracht vast (Henriksen et al., 2009).   

De kracht op 30° knieflexie (‘torque@30degrees’) werd opgenomen in deze studie aangezien deze hoek de 

‘loosed packed position’ is van de knie. In deze gewrichtshoek dragen de passieve structuren het minst bij 

tot stabiliteit en zullen eerder de actieve structuren bijdragen tot een stabiel gewricht. In dit onderzoek 

vonden we bij de test aan een lage snelheid (60°/s) een significant lagere krachtwaarde terug voor zowel 

de knieflexoren en knie-extensoren bij de EDS-HT patiënten. Aan hogere snelheden (180°/s en 240°/s) 

merkten we hetzelfde op maar enkel bij de knieflexoren.  

Een verminderde spierkracht bij de EDS-HT patiënten is hypothetisch te verklaren door hun 

vervormbaar bindweefsel tijdens spiercontracties. Bij gezonde personen zal tijdens een spiercontractie de 

spierbuik verkorten waardoor de spierpezen maximaal verlengen. De spierpees hecht aan op het bot en 

zet de ontwikkelde kracht over zodanig dat een beweging kan plaatsvinden. Wanneer de spierpees echter 
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meer  vervormbaar is, zoals vermoed wordt bij de EDS-HT patiënten, zal de ontwikkelde kracht voor een 

groot deel resulteren in een vervorming van de spierpezen waardoor er slechts een kleiner deel kan 

omgezet worden in een beweging.  

Voermans et al. (2007) vonden in hun casestudie bij twee EDS-HT patiënten ook een verminderde 

spierfunctie voor knie-extensie, maar echter met normale elektromyografische bevindingen van de m. 

Quadriceps. De intervaltijd tussen de stimulatie en de eigenlijke krachtsproductie was normaal in beide 

patiënten. In de hypothese dat vervormbare pezen leiden tot een verminderde spierkracht zou deze 

intervaltijd vergroot moeten zijn. Ten tweede werd er in beide patiënten een verhoogde mate van 

krachtsproductie vastgesteld. Deze zou eerder vertraagd moeten zijn indien men dezelfde hypothese voor 

ogen houdt (Voermans et al., 2007).  

In een meer recente studie bij 40 EDS patiënten (klassieke, hypermobiele, vasculaire en het Tenascine-X 

deficiënte type) werd bij 35 patiënten een elektromyografie uitgevoerd. Deze resultaten toonden een mild 

tot matige neuromusculaire betrokkenheid aan bij deze vier subtypes van het Ehlers-Danlos Syndroom. 

Zij verklaarden in hun onderzoek dat de oorzaak van een verminderde spierfunctie ook kon gezocht 

worden in wijzigingen in de extracellulaire matrix van de spier en de zenuw zelf. De veranderingen in de 

extracellulaire matrix van de spier kan mogelijks leiden tot een disfunctie van de myofasciale 

krachtsoverdracht, wat mogelijks leidt tot een verminderde spierkracht (Voermans et al., 2009a).  Deze 

bevindingen tonen dus aan dat een verhoogde vervormbaarheid van pezen ter discussie staat. Om deze 

hypothese kracht bij te zetten, is het noodzakelijk dat de spierpeesflexibiliteit in de toekomst verder wordt 

onderzocht. 

In een recente studie is aangetoond dat ook spierkrampen een vaak voorkomende klacht is bij de       

EDS-HT patiënten (Rombaut et al., 2009b) In dit kader kan deze hypothese ook gebruikt worden. 

Beweging vindt slechts plaats wanneer de spierpezen maximaal verlengd zijn. Aangezien de ontwikkelde 

kracht bij de EDS-HT patiënten vooral resulteert in peesvervorming zal de spierbuik steeds verder 

moeten verkorten zodanig dat de pees maximaal verlengd wordt om een beweging in te zetten. Hierdoor 

kan de spierbuik in een te grote verkorting terecht komen waardoor spierkrampen mogelijks kunnen 

ontstaan.  

Een andere hypothetische verklaring voor verminderde spierkracht bij de EDS-HT patiënten kan ook 

gezocht worden in een veranderde zenuwgeleiding. Voermans et al. (2009a) voerden een studie uit waarbij 

er gekeken werd naar de zenuwgeleiding bij verschillende types van EDS patiënten (klassieke type, 

vasculaire type, Tenascine-X deficiënte type en hypermobiele type) in vergelijking met een gezonde 

gematchte controlegroep. Deze studie toonde aan dat de zenuwgeleiding abnormaal was bij 38% van de 

EDS patiënten. Daarnaast zagen ze ook dat 13% van de EDS populatie voldeed aan de criteria van een 

sensorimotorisch axonale polyneuropathie. Door deze verandering in de zenuwgeleiding worden de 
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spiervezels minder geprikkeld waardoor minder spierkracht kan ontwikkeld worden (Voermans et al., 

2009a). 

In het kader van spiervermoeidheid werd in deze studie naast de maximale kracht de parameters ‘work 

fatigue’, ‘work first third’ en ‘work last third’ getest aan een snelheid van 240°/s. Hieruit blijkt dat de 

EDS-HT patiënten significant lagere waarden hebben voor de parameters ‘work first third’ en ‘work last 

third’  maar niet voor de parameter ‘work fatigue’. Bij de EDS-HT patiënten zijn er in de literatuur geen 

vergelijkbare resultaten beschikbaar voor deze parameters. In andere populaties met gelijkaardige 

kenmerken van het EDS-HT heeft men ook reeds onderzoek verricht naar spiervermoeidheid. Meireles et 

al. (2002) stelden een significant lagere uithouding vast van de knieflexoren en knie-extensoren bij een 

isokinetische spierkrachttest aan 300°/s bij patiënten met RA in vergelijking met een gezonde gematchte 

controlegroep. Deze verminderde uithouding zou een belangrijke invloed hebben op de functionele 

capaciteit van deze patiënten (Meireles et al., 2002). Maquet et al. (2002) stelden bij fibromyalgiepatiënten 

eveneens een grotere vermoeibaarheid vast in vergelijking met een gezonde controlegroep. Indien het 

lichaamsgewicht in rekening werd gebracht, was het verschil tussen beide groepen nog duidelijker (Maquet 

et al., 2002).  

Een mogelijke hypothetische verklaring voor deze vermoeidheid kan gezocht worden in de fysieke 

inactiviteit. Deze kan een shift veroorzaken van de spiervezels type I en type IIa naar spiervezel type IIb. 

Dit vezeltype wordt gekenmerkt door een laag anaëroob uithoudingsvermogen en staat in voor een 

explosieve krachtontwikkeling. Echter Voermans et al. (2007) vonden, uit de resultaten van de 

spierbiopsie van de m. Quadriceps (vastus lateralis), geen myopatische veranderingen in hun casestudie bij 

twee EDS patiënten. Wel werd er vastgesteld dat de patiënte met de hoogste maximale kracht een 

spiervezeltypeverhouding had van type I > type II (60% t.o.v. 40%). De patiënte met de minste maximale 

kracht had een omgekeerde verhouding type I < type II (24% t.o.v. 76%) (Voermans et al., 2007). Verder 

onderzoek moet uitwijzen als er een effectieve shift van spiervezeltype bij de EDS-HT patiënten 

plaatsvindt. 

Statische spierkracht 

In onze studie wordt, in het kader van de spierkracht in het onderste lidmaat, een heupflexietest en een 

muurzittest opgenomen. In beide testen wordt er een significant verschil gevonden tussen de EDS-HT 

groep en de controlegroep, wat impliceert dat de EDS-HT groep een kortere uithoudingstijd heeft dan de 

controlegroep. Het resultaat van de isokinetische spierkrachttest aan 240°/s loopt dus parallel met de 

resultaten van de statische lichaamsuithouding. Maquet et al. (2002) beschreven dezelfde heupflexietest en 

muurzittest om de statische lichaamsuithouding te onderzoeken bij een populatie van 

fibromyalgiepatiënten en  stelden een verminderde statische lichaamsuithouding vast voor beide testen in 

vergelijking met een controlegroep (Maquet et al., 2002). In een vroegere studie toonden ook Henriksson 
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et al. (1996) aan dat de statische lichaamsuithouding bij fibromyalgiepatiënten significant lagere waarden 

had dan een gezonde controlegroep (Henriksson et al., 1996).  

Spiermassa 

Zoals reeds eerder vermeld, is er in deze studie geen significant verschil teruggevonden in de spiermassa 

tussen de EDS-HT groep en de controlegroep. De relatie tussen spierkracht en spiermassa vertoont een 

matige positieve correlatie voor zowel de knieflexoren als de knie-extensoren in beide groepen aan 60°/s, 

180°/s en 240°/s. Aan een snelheid van 180°/s stellen we zelfs een zwakke positieve correlatie vast voor 

de knieflexoren bij de EDS-HT patiënten. In de veronderstelling dat de spiermassa in beide groepen uit 

dezelfde componenten bestaat, toont dit aan dat een mogelijke oorzaak van verminderde spierkracht bij 

de EDS-HT patiënten niet alleen moet gezocht worden in de kwantitatieve functie van de spier maar ook 

in andere factoren. Men kan dus rekening houden met een mogelijke vervetting in de spier, zoals o.a. 

voorkomt bij diabetes mellitus type 2 patiënten, waardoor er minder spierkracht zou kunnen ontwikkeld 

worden. Een mogelijke suggestie voor verder onderzoek is om de volledige spiersamenstelling alsook de 

mogelijke lipideninfiltratie in de spier bij de EDS-HT patiënten te onderzoeken, bv. aan de hand van MRI.  

Fysieke activiteit 

De resultaten tonen een significant verminderde activiteit, a.d.h.v. de Baeckevragenlijst, aan bij de EDS-

HT patiënten in vergelijking met de controlegroep. Meer specifiek is de score op sport en vrije tijd 

significant lager. Gelijkaardige resultaten vonden we terug in het onderzoek van Rombaut et al. (2009b) bij 

dezelfde patiëntenpopulatie wat betreft de sportindex. Vaak zijn gewrichtsinstabiliteit en herhalende 

gewrichtsdislocaties beperkende factoren voor sportactiviteiten. Een andere verklarende reden voor een 

significant lagere score tijdens sportactiviteiten is de angst bij de EDS-HT patiënten om blessures op te 

lopen met mogelijks de daarbijhorende verhoogde pijn. Ook sportclubs, die vaak resultaatgericht zijn, 

zullen deze mensen minder kansen geven (Rombaut et al., 2009b).  

Functionele gezondheidsstatus 

Op gebied van functionele gezondheidsstatus scoren de EDS-HT patiënten op alle 5 domeinen van de 

AIMS-2 vragenlijst significant lager in vergelijking met de controlegroep. Ook op de drie bijkomende 

domeinen tevredenheid, gezondheidsopvatting en totale impact op het leven is dit het geval. Dit toont aan 

dat ze een slechtere fysieke en psychische gezondheid hebben. Deze bevindingen zijn in overeenstemming 

met de resultaten uit een studie bij de EDS-HT patiënten (Berglund et al., 2001). Dit werd echter 

tegengesproken in een studie waarin gesteld werd dat de pijnklachten geen oorzaak konden zijn van een 

verminderde gezondheidstatus (Sahin et al., 2008a). In een recentere studie waarin de functionele 

gezondheidsstatus van de EDS-HT patiënten werd bevraagd, a.d.h.v. de RAND-36 vragenlijst, kwam men 

tot resultaten waaruit duidelijk bleek dat de EDS-HT patiënten significant lager scoorden, waaruit men 

concludeerde dat de EDS-HT patiënten een slechtere functionele gezondheidsstatus hebben (Rombaut et 
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al., 2009b). Henriksen et al. (2009) kwamen, zoals hierboven vermeld, in hun studie bij 

fibromyalgiepatiënten tot de conclusie dat 52% van hun patiëntengroep een verminderde spierkracht 

hadden. Naast de spierkracht werd a.d.h.v. de Fibromyalgie Impact vragenlijst (FIQ) de gezondheidsstatus 

en progressie van de patiënt bevraagd. Men stelde vast dat fibromyalgiepatiënten met een verminderde 

spierkracht geen significante verschillen vertoonden op deze vragenlijst in vergelijking met 

fibromyalgiepatiënten met normale spierkracht (Henriksen et al., 2009). Dit verband hebben we echter in 

onze studie niet onderzocht. 

Pijn 

De resultaten in de huidige studie tonen duidelijk aan dat de EDS-HT patiënten meer pijn vertonen zowel 

voor, onmiddellijk na als één minuut na de isokinetische spierkrachttesten in vergelijking met de 

controlegroep. Ook bij de statische lichaamsuithoudingstesten bekomen we hetzelfde resultaat. Rombaut 

et al. (2009b) kwamen in een recente studie ook tot gelijkaardige resultaten waarbij de pijnintensiteit bij de 

EDS-HT groep een mediaan van 4/10 had. De pijnintensiteit van de controlegroep had een mediaan van 

0/10 (Rombaut et al., 2009b). Voermans et al. (2009b) hebben ook de pijn nagegaan bij EDS patiënten 

(klassieke, hypermobiele, vasculaire, kyfoscoliotische en andere onbekende types)  aan de hand van de 

VAS-schaal. Hierbij was de pijnintensiteit hoger bij de ernstig vermoeide groep t.o.v. de niet-ernstig 

vermoeide groep (Voermans et al., 2009b). Sahin et al. (2008b) stelden bij BJHS patiënten vast dat de pijn 

ter hoogte van de knie voornamelijk afkomstig was van het weefsel. Als gevolg van veranderingen in het 

weefsel kunnen micro- en macrotraumata optreden. Ook overbelasting en chroniciteit leiden dikwijls tot 

neuroplasticiteit van het centraal zenuwstelsel waardoor de EDS-HT patiënten vaak gevoeliger worden 

aan pijnprikkels (Sahin et al., 2008b).    

Een mogelijke hypothese voor het ontstaan van pijn bij de EDS-HT patiënten is dat er een te grote 

beweeglijkheid in het gewricht kan ontstaan door mogelijks microtraumata in de omliggende structuren. 

Hierdoor kan er een reflexinhibitie optreden in het gewricht. Reflexinhibitie wordt omschreven als de 

situatie waarbij sensorische stimuli een willekeurige activatie van een spier verhinderen (Cagnie et al., 

2008). De reflexinhibitie kan voor een atrofie van de omliggende spieren zorgen waardoor een 

verminderde spierkracht kan ontwikkeld worden. Hierdoor kan de belasting tijdens dagdagelijkse 

activiteiten te groot worden en kan mogelijks pijn optreden.     

Ook bij fibromyalgiepatiënten werd de pijn reeds bevraagd bij statische lichaamsuithoudingstesten. De 

VAS-scores waren significant hoger voor de heupflexietest en de muurzittest in vergelijking met een 

gezonde controlegroep (Maquet et al., 2002). Ook Borman et al. (1999) stelden een gemiddelde VAS-score 

vast van 7,19 ± 1,57 bij fibromyalgiepatiënten (Borman et al., 1999). Verder onderzoek naar de specifieke 

oorzaken van de pijn is noodzakelijk bij de EDS-HT patiënten. 
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Vermoeidheid 

Naast pijn is vermoeidheid ook een belangrijke klacht bij de EDS-HT patiënten. Dit wordt ook in ons 

onderzoek duidelijk. Vermoeidheid wordt omschreven als een overmatig gevoel van moeheid, gebrek aan 

energie, een gevoel van uitputting en is niet hetzelfde als spierzwakte (Kalkman et al., 2005; Vercoulen et 

al., 1994). De resultaten tonen duidelijk aan dat de EDS-HT patiënten meer vermoeid zijn zowel 

onmiddellijk na als één minuut na de isokinetische spierkrachttest in vergelijking met de controlegroep. 

Ook bij de statische lichaamsuithoudingstesten wordt er vastgesteld dat de EDS-HT patiënten meer 

vermoeid zijn zowel voor, onmiddellijk na en één minuut na de testen.  

Voermans et al. (2009b) onderzochten aan de hand van een grondige vragenlijst de vermoeidheid bij EDS 

patiënten (klassieke, hypermobiele, vasculaire, kyfoscoliotische en andere onbekende types) en toonden 

aan dat vermoeidheid een frequent, klinisch probleem was bij deze populatie. De CIS-

vermoeidheidsvragenlijst (The Checklist Individual Strength) gaf een CIS-vermoeidheidsscore van < of ≥ 

35 aan om een onderscheid te maken tussen respectievelijk ‘niet-ernstige’ vermoeidheid en ‘ernstige’ 

vermoeidheid. De gemiddelde CIS-vermoeidheidsscore bij deze populatie bedroeg 41,7. Het overgrote 

deel van de bevraagde patiënten (77%) gaven ook aan dat ze ernstig vermoeid waren. Deze ‘ernstig’ 

vermoeide EDS patiënten kwamen meer voor bij het hypermobiele type dan bij het klassieke type 

(Voermans et al., 2009b). Wanneer we kijken naar andere populaties zien we eveneens dat bij reumatoïde 

artritis patiënten de vermoeidheid groter is in vergelijking met een gematchte controlegroep (Meireles et 

al., 2002).    

De grotere vermoeidheid bij de EDS-HT patiënten is hypothetisch te verklaren aan de fysieke inactiviteit. 

Deze heeft, zoals hierboven reeds beschreven, verschillende mogelijke gevolgen. Naast een mogelijke 

vetinfiltratie in de spieren kan ook de capillarisatie ter hoogte van de spiervezels dalen. Hierdoor wordt er 

minder zuurstof beschikbaar voor de uithoudingsspieren en zij het net deze spieren die veel zuurstof 

verbruiken. Een gedaalde capillarisatie kan dus mee aan de oorzaak liggen van een grotere vermoeidheid 

bij de EDS-HT patiënten. In de toekomst kan men mogelijks hieromtrent onderzoek naar verrichten.  

Dat deze twee klachten, pijn en vermoeidheid, een duidelijke impact hebben op het dagelijkse leven hoeft 

geen betoog. Vaak werden in het verleden echter enkel de pijnklachten spontaan gemeld terwijl de 

vermoeidheid dikwijls een grotere impact heeft op het dagelijks functioneren. Voermans et al. (2009b) 

toonden aan bij EDS patiënten dat de pijnintensiteit steeg naargelang de persoon meer vermoeid was. 

Daarentegen vond men ook dat bij de meeste EDS patiënten (40%) de vermoeidheid frequenter aanwezig 

was en een grotere impact had op het dagelijkse leven in vergelijking met de pijnklachten. Bij 34% vond 

men een gelijkaardige impact tussen de vermoeidheid en de pijnklachten, bij 26% overheersten de 

pijnklachten op de vermoeidheid in het dagdagelijkse leven. Deze twee klachten dienen dan ook in de 

toekomst gezamenlijk bevraagd te worden bij deze populatie (Voermans et al., 2009b).      

 



 

H
o

o
fd

st
u

k
 V

. D
is

cu
ss

ie
 

47 

 

Beperkingen van de studie 

In onze studie zijn er ook enkele beperkingen op te merken. Een eerste beperking is het aantal personen 

die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Zo kunnen we onze resultaten niet veralgemenen naar een 

grotere groep van EDS-HT patiënten. 

Een tweede beperking is mogelijks de pijn die de proefpersonen ondervonden tijdens het uitvoeren van de 

test. Het resultaat van de test kan zwak zijn doordat de persoon moest stoppen met het uitvoeren van de 

test wegens pijn en niet wegens spiervermoeidheid. Ook zien we dat bij het uitvoeren van opeenvolgende 

testen de pijn en de vermoeidheid progressief toenemen bij de EDS-HT patiënten. Hierdoor zal het 

resultaat van een afzonderlijk afgenomen test verschillen van de test binnen ons testprotocol.  

Een andere bemerking in ons onderzoek is dat de effectieve spierkracht nog beter kan bepaald worden 

door de ‘peak torque’ over ‘body weight’ in te ruilen voor de ‘peak torque’ over de ‘vetvrije massa’. 
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VI. CONCLUSIE 

 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat er een significant verminderde spierkracht aanwezig is 

tijdens de drie isokinetische spierkrachttesten en de statische lichaamsuithoudingstesten bij de EDS-HT 

patiënten in vergelijking met een gezonde gematchte controlegroep. Verder wordt er vastgesteld dat er 

slechts een matige positieve correlatie terug te vinden is tussen de spierkracht en de spiermassa in beide 

groepen. Deze studie bevestigt dat de EDS-HT patiënten duidelijk minder fysiek actief zijn, meerbepaald 

op gebied van sport- en vrijetijdsbesteding, en dat ze een slechtere functionele gezondheidsstatus hebben, 

zowel op fysiek, emotioneel als sociaal gebied. Daarnaast wordt vastgesteld dat de EDS-HT patiënten 

meer pijn en vermoeidheid vertonen in vergelijking met de controlegroep.  

In het kader van onze vooropgestelde hypothese kan besloten worden dat er wel degelijk een verminderde 

spierkracht voor de knieflexoren en knie-extensoren bij de EDS-HT patiënten wordt teruggevonden. We 

veronderstelden daarbij een gekoppelde daling van de spiermassa maar dit kan echter niet bevestigd 

worden in deze studie.  

Meer onderzoek is noodzakelijk om de oorzaken van verminderde spierkracht bij EDS-HT patiënten te 

achterhalen. 
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