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Inleiding 

 

 

Achillespeestendinopathie is een steeds vaker voorkomend probleem. Er is de laatste jaren 

intensief onderzoek gevoerd naar behandelingsstrategieën van peesletsels. Velen zijn het er in 

de kinesitherapeutische praktijk over eens dat excentrisch trainen de beste behandelmethode 

is. Er heerst echter nog onduidelijkheid over wat de ideale modaliteiten voor deze 

behandelmethode zijn. In deze masterproef wordt getracht de directe effecten van excentrisch 

trainen na te gaan door verschillende oefenmodaliteiten met elkaar te vergelijken. 

 

In het eerste, algemene deel wordt een literatuuronderzoek weergegeven. Men gaat na wat 

wetenschappelijk beschreven is omtrent achillespeestendinopathie en wat de effecten van 

excentrische training daarop zijn. 

 

Vervolgens vindt men in het tweede deel de vergelijkende studie waarin men de effecten na 

verschillende oefenmodaliteiten evalueert. Er wordt besproken hoe deze studie wordt 

uitgevoerd en welke parameters worden gemeten. Hierop aansluitend volgt een overzicht van 

de resultaten per oefenmodaliteit. Ten slotte worden deze resultaten in de discussie kritisch 

besproken en vergeleken met de literatuur. Op het einde van deze masterproef kan u nalezen 

wat uit deze studie geconcludeerd wordt.
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HOOFDSTUK 1. CHRONISCHE ACHILLESPEESTENDINOPATHIE 

 

 

1.1 Inleiding 

 

In de literatuur worden vele beschrijvingen gegeven betreffende achillespeestendinopathie. 

Meestal wordt onderscheid gemaakt tussen de insertionele en midproportionele vorm. Het 

verschil zit in de lokalisatie. De insertionele vorm situeert zich ter hoogte van de bot-

peesovergang en de midproportionele vorm ter hoogte van het peeslichaam. In dit werk zal 

enkel de midproportionele vorm van de achillespeestendinopathie besproken worden. Men 

omschrijft deze pathologie als het geleidelijk ontstaan van pijn in de midportion, 2 tot 6 cm 

boven de calcaneusinsertie van de pees, geassocieerd met degeneratieve veranderingen 

(Alfredson, 2003; Jozsa et al., 1997; Movin et al., 1997; Paavola et al., 2002a). 

Volgens diverse studies zijn de rol, structuur en pathologie van dit peeslichaam verschillend ten 

opzichte van die van de peesinsertie (Benjamin et al., 2002, 2006; Rees et al., 2008b). Zo vervult 

de insertie enkel een ankerfunctie tussen pees en bot. Het peeslichaam daarentegen zorgt voor 

zowel energieopslag als krachtoverdracht van spier naar bot. Deze functies vragen voldoende 

mechanische sterkte, flexibiliteit en elasticiteit van de pees (Kirkendall & Garrett, 1997). 

 

Achillespeestendinopathie komt voor bij mannen en vrouwen van alle leeftijdscategorieën, 

maar vooral mannen van middelbare leeftijd (35-45 jaar) lijken een kwetsbare groep te zijn 

(Alfredson & Lorentzon, 2000). Ook merkt men een verhoogde prevalentie van deze aandoening 

bij springsporters en lopers (Cook et al., 2002; Schepsis et al., 2002, Silbernagel et al., 2001), 

meer specifiek bij lange-afstandslopers (McCrory et al., 1999). Ongeveer 7 tot 9% van de 

professionele atleten van deze sporten wordt ooit geconfronteerd met dit letsel (Lysholm & 

Wiklander, 1987). Bij recreationele lopers is dit 6 tot 18%. 

Opmerkelijk is ook het feit dat achillespeestendinopathie niet steeds gecorreleerd hoeft te zijn 

met fysieke activiteit. In een studie van Rolf en Movin (1997) deed 31% van de patiënten niet 

aan sport, waardoor het duidelijk is dat sportactiviteit niet de enige oorzakelijke factor van 

achillespeestendinopathie vormt. 
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1.2 Anatomie van de achillespees 

 

De achillespees is de gemeenschappelijke pees van 2 spieren, de m. gastrocnemius en m. soleus. 

De m. gastrocnemius heeft twee spierbuiken en ontspringt op het posterieure oppervlak van de 

femurcondylen. De m. soleus ligt diep ten opzichte van de m. gastrocnemius en ontspringt 

proximaal op het posterieure oppervlak van de tibia en fibula. De gemeenschappelijke pees 

insereert distaal van de tuberositas van de calcaneus.  

De m. soleus is de primemover van plantairflexie van de enkel en de m. gastrocnemius flecteert 

ook de knie (Perry, 1997). 

Een normale peesstructuur bestaat uit dunne cilindervormige cellen en een extracellulaire 

matrix. De cellen van de pees, tenoblasten en tenocyten genaamd, zijn verantwoordelijk voor de 

synthese van alle componenten van de extracellulaire matrix. In de matrix bevinden zich 

bundels opgebouwd uit type-I collageen en elastine. Dit type-I collageen zorgt voor de sterkte 

van de pees. Tussen het collageen bevindt zich de grondsubstantie die opgebouwd is uit 

proteoglycanen en glycosaminoglycanenketens. 

De pees is niet omgeven door een synoviaal membraan maar door een paratenon. Dit paratenon 

functioneert als een elastische koker. Het zorgt ervoor dat de pees vrij kan bewegen tussen de 

omliggende weefsels. Het vormt een dunne ruimte tussen de pees en de crurale fascia. Dit 

paratenon bestaat uit een enkele laag van cellen en is rijkelijk gevasculariseerd. Het is ook 

verantwoordelijk voor een groot deel van de bloedtoevoer naar de pees (Carr & Norris, 1989). 

De achillespees ontvangt ook bloed uit bloedvaatjes afkomstig van de musculotendineuze en 

osteotendineuze junctie. 

In het midproportioneel deel van de achillespees is er een hypovasculaire regio aanwezig, 2 tot 

6 cm proximaal van de calcaneusinsertie. Deze regio zou het meest vatbaar zijn voor 

degeneratieve veranderingen en eventuele neovascularisatie (Langberg et al., 1998; Rees et al., 

2006). 

Onder het paratenon is de achillespees omgeven met een dun membraan, het epitenon (Fig 1). 

Dit membraan is langs de buitenzijde verbonden met het paratenon en langs de binnenzijde met 

het endotenon. Het endotenon omgeeft de collageenvezels en vormt bundels. Het endotenon 

zorgt ook voor de neurale, vasculaire en lymfatische toevoer naar de pees. 

 

 

 

Fig. 1.- Schematische voorstelling van de 

structuur van een achillespees 

(Sharma et al., 2005). 
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De achillespees is de grootste en sterkste pees in het menselijke lichaam. Ze heeft een grote 

capaciteit om te weerstaan aan spanningskrachten. Er werden in een onderzoek van Komi et al. 

(1992) krachten van 9 kN geregistreerd. Deze krachten werden bereikt tijdens het lopen aan 

een snelheid van 6 m/s. 

De achillespees kan dus belast worden met krachten die 6 tot 12 keer het lichaamsgewicht 

bedragen. Deze krachten worden vooral ervaren bij activiteiten zoals lopen en springen en 

vragen zeer veel van de spierpeeseenheid (Fukashiro et al., 1995). Deze enorme belastingen en 

de continue stress tijdens beweging zorgen ervoor dat de achillespees één van de meest 

frequent overbelaste en geruptureerde pezen is (Maffuli et al., 2003). 

 

 

1.3 Nomenclatuur 

 

In de literatuur worden door meerdere auteurs de termen “tendinose”, “tendonitis” of 

“tendinitis” en “tendinopathie” nog al te vaak in combinatie gebruikt (Paavola et al., 2002a). Dit 

terwijl ze dezelfde pathologie trachten te beschrijven. De definities voor bovenstaande termen 

zijn regelmatig ook anders in de verschillende studies. Dat maakt het moeilijk om 

wetenschappelijke artikels te evalueren en met elkaar te vergelijken (Alfredson, 2003). 

 

Traditioneel wordt pijn in en rond pezen, geassocieerd met overbelasting, “tendonitis” of 

“tendinitis” genoemd (Kader et al., 2002). Deze terminologie zou er op wijzen dat de pijn die 

veroorzaakt wordt door deze aandoening, voortkomt uit een inflammatoir proces (Maffulli et al., 

2004). Verschillende histopathologische en biochemische studies hebben echter uitgewezen dat 

er weinig of geen inflammatie aanwezig is in de chronische overbelaste pezen, aangezien onder 

meer de prostaglandine-E2 concentraties in de pezen normaal zijn (Alfredson et al., 1999; 

Åstrom & Rausing, 1995; Kannus et al., 1991). In een acuut stadium zou er wel sprake kunnen 

zijn van inflammatie, maar in chronisch aangedane pezen is deze in elk geval afwezig (Alfredson 

et al., 1999; Kader et al., 2002; Khan et al., 1999; Paavola et al., 2002b). In de literatuur is er 

onenigheid over wat nu juist met de termen acuut en chronisch wordt bedoeld. Er bestaan geen 

duidelijke afgebakende tijdscriteria die de juiste duur beschrijven van een acuut of chronisch 

stadium (Paavola et al., 2002a). In een onderzoek van El Hawary et al. (1997) beschrijft men een 

acuut stadium als symptomen die minder dan 2 weken aanwezig zijn. Het subacuut stadium 

omvat symptomen die 2 tot 6 weken aanwezig zijn. Wanneer de symptomen langer dan 6 

weken bestaan, spreekt men van het chronische stadium. Aangezien er onvoldoende bewijs is 

van echte, inflammatoire “tendinitis” van de achillespees bij mensen en men dus twijfelt aan het 
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bestaan ervan, heeft men ervoor gekozen deze noemer te verlaten (Leadbetter, 1992; Puddu et 

al., 1976). In plaats daarvan krijgt de benaming “tendinose”, geïntroduceerd door Puddu et al. 

(1976), nu de voorkeur. Deze term beschrijft een pathologie van lokale intratendineuze 

weefseldegeneratie, vezeldesorganisatie en een falend genezingsproces zonder inflammatoire 

reactie in het chronische stadium (Alfredson, 2003; Kannus & Jozsa, 1991; Khan & Maffulli, 

1998; Tan & Chan, 2008). 

Om de diagnose van tendinitis of tendinose te kunnen maken, is medische beeldvorming zoals 

echografie of NMR, of eventueel een histopathologisch onderzoek nodig (Maffulli et al., 2004; 

Movin et al., 1997). Een histopathologisch onderzoek wordt in de dagdagelijkse praktijk echter 

weinig toegepast. 

Er wordt aangeraden om de chronische pijnlijke peesaandoeningen onder de noemer 

“tendinopathie” te plaatsen, als een verzamelnaam voor de klinische symptomen in en rond 

overbelaste pezen (Åstrom & Rausing, 1995). De diagnose van tendinopathie wordt dus na 

anamnese en onderzoek gemaakt, wanneer specifieke symptomen opgemerkt of vermeld 

worden, onafhankelijk van wat de medische beeldvorming besluit (Khan & Maffuli, 1998). 

 

 

1.4 Symptomen 

 

Het hoofdsymptoom van een achillespeestendinopathie is een geleidelijk erger wordende pijn. 

Over het algemeen starten de symptomen bij het begin of einde van een training, met een 

periode van verminderd comfort tussen beiden (Maffulli et al., 2004). Naarmate de 

tendinopathie evolueert, kan pijn ontstaan gedurende inspanning. In het slechtste geval 

interfereert de pijn met dagdagelijkse activiteiten (Järvinen et al., 2001). Volgens Blazina et al. 

(1973) zijn er 4 stadia waarin men zich kan bevinden: 

- Stadium 1: de pijn is enkel aanwezig na fysieke activiteit en er is geen duidelijke 

functionele stoornis.  

- Stadium 2: de patiënten ervaren pijn gedurende en na fysieke activiteit, maar ze kunnen 

nog op aanvaardbaar niveau presteren.  

- Stadium 3: de pijn is langer aanwezig gedurende en na fysieke inspanning en de 

patiënten ervaren steeds meer moeilijkheden om te presteren op een aanvaardbaar 

niveau. 

- Stadium 4: de pijn is constant aanwezig. 

Rust verlicht de symptomen, maar wanneer men de activiteit opnieuw verhoogt, nemen de pijn 

en stijfheid ook weer toe (Cook et al., 2002). 
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Die ochtendstijfheid is een typisch kenmerk van achillespeestendinopathie (Norregaard et al., 

2007). De ernst en duur ervan zijn goede indicatoren van het genezingsproces (Cook et al., 

2002). 

In de acute fase is de pees diffuus gezwollen en oedemateus (Järvinen et al., 2001). Bij palpatie 

is er een verhoogde gevoeligheid 2 tot 6 cm proximaal van de peesinsertie.  

In de chronische fase is pijn bij inspanning nog steeds het hoofdsymptoom. Een gevoelige, 

nodulaire zwelling duidt in chronische gevallen op een tendinopathie (Leppilahti et al., 1991). 

Symptomen van tendinopathie zijn gelokaliseerd ter hoogte van de pees of de onmiddellijke 

omgeving errond. Wanneer de symptomen vaag zijn of gesitueerd worden over een grotere 

regio bestaat er meestal nog een andere oorzaak van de pijn dan enkel de pees (Cook et al., 

2002). 

 

Typisch voor achillespeestendinopathie is dat de patiënt gedurende meerdere jaren deze 

klachten kan rapporteren. Vaak beschrijven patiënten een periode van peespijn die verbetert of 

verdwijnt gedurende de weken of maanden waarin behandeld wordt (Alfredson & Lorentzon, 

2000). De pijn flakkert echter weer op, vaak erger dan voorheen, als men terugkeert naar het 

voormalig niveau van sportbeoefening of functioneren. De reden hiervoor is dat de functie van 

de kuitmusculatuur en achillespees niet volledig hersteld is na een vorige opflakkering. Van 

zodra de patiënt probeert om zijn activiteitenniveau te verhogen, overschrijdt de belasting de 

belastbaarheid van de spierpeeseenheid en zo start het letselproces opnieuw (Kvist, 1994). 

Een ontstaansmechanisme van het initiële letsel kan zijn dat één of enkele zeer zware 

belastingen een letsel veroorzaken, waardoor de structuur van de pees verzwakt (Gross, 1992). 

Hierop volgende repetitieve belastingen, die voorheen als ‘normaal’ zouden bestempeld 

worden, zouden de belastbaarheid overstijgen en als onderhoudende factor van het letsel 

kunnen dienen. 

De initiële peesschade kan ook veroorzaakt worden door repetitieve stress die binnen de 

normale fysiologische limieten valt (Selvanetti et al., 1997). De schade wordt dan berokkend 

door microtraumata die niet voldoende tijd krijgen om volledig te herstellen. Dat leidt tot 

mechanische vermoeidheid van de pees en uiteindelijk een overbelastingsletsel (Curwin & 

Stanish, 1984).  

Dit kan verduidelijkt worden aan de hand van de stress-strain curve (Fig. 2) (Kannus, 1997; 

Rees et al., 2006). Herhaalde belasting binnen de normale fysiologische grenzen veroorzaakt 

vermoeidheid in de pees en leidt eventueel tot falen van de peeswerking.  

In rustpositie heeft de pees een gegolfde structuur. Wanneer de pees belast wordt, gaat ze door 

twee stretchregio’s. De eerste regio, de ‘toeregio’, is deze wanneer de pees zodanig wordt belast 

dat ze geen gegolfde structuur meer heeft. Daarvoor is slechts een kleine hoeveelheid kracht 



 

nodig. Wanneer de rek wordt aangehouden tot voorbij deze ‘toeregio’, is er een lineaire relatie 

tussen de belasting en spanning. In deze regio wordt de belasting rechtstreeks opgenomen door 

de collageenvezels. De spanning wordt uitgedrukt in procentuele uitrek

het verleden werden stretchwaarden tot 4% als fysiologisch normaal beschouwd. Maar 

verschillende sportactiviteiten gaan dikwijls voorbij deze belastingswaarden, zelfs tot 6 of 8%. 

Deze laatste spanningen veroorzaken 

collageenstructuren gebroken

overbelastingsprobleem. 

 

Recent is aangetoond dat de morfologische

achillespeestendinopathie ook gevolgen hebben voor de mechanische eigenschappen van de 

pees (Arya & Kulig, 2010). Zo is de degeneratieve pees wel dikker, maar dit gaat niet gepaard 

met een grotere treksterkte. Er i

van een kracht die inwerkt op de pees en de verlenging van de pees als reactie op die kracht

(Arya & Kulig, 2010). Een optimaal niveau van peesstijfheid is essentieel voor een effectieve 

spier-pees interactie en om de energiekost van een beweging zo laag mogelijk te houden.

Naarmate een pees korter en dikker wordt, wordt een grotere peesstijfheid verwacht. Dit is 

echter niet het geval bij de degeneratieve pees, aangezien deze dikker is en to

verliest. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een veranderde weefselcompositie en 

peesstructuur (Arya & Kulig, 2010)
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De verlaagde peesstijfheid in degeneratieve achillespezen heeft als gevolg dat de spiervezels van 

de kuitmusculatuur meer moeten verkorten om dezelfde bewegingsuitslag te verkrijgen. Dit kan 

nadelig zijn voor de bewegingseconomie omdat zo de energiekost zou verhogen. Nog 

belangrijker volgens Arya en Kulig (2010) is dat de degeneratieve pees door een verlaagde 

stijfheid en door de grotere spiercontracties meer uitrekt bij eenzelfde krachtinwerking, maar 

dus ook aan grotere trekkrachten onderhevig is tijdens beweging. Dit kan aanleiding geven tot 

nog meer microtraumata in de collageenstructuur, wat de pees nog kwetsbaarder maakt.  

 

 

1.5 Diagnose 

 

De diagnose van achillespeestendinopathie is hoofdzakelijk gebaseerd op de voorgeschiedenis 

en de resultaten van een gedetailleerd klinisch onderzoek. In dit onderzoek bekijkt men 

enerzijds de biomechanica van de voet, enkel en been gedurende stappen en lopen. Dit gebeurt 

zowel blootsvoets als met schoenen en eventueel steunzolen (Cook et al., 2002).  

Anderzijds zijn de inspectie en palpatie belangrijk bij het stellen van een diagnose. Hierbij 

onderzoekt men de contouren van de spierpeeseenheid, mogelijke plaatsen van zwelling, 

roodheid, lokale warmte en palpabele nodules of defecten (Maffulli et al., 2003; Williams, 1993). 

Bij het klinisch onderzoek is de klassieke triade van pijn bij palpatie, rek en weerstand positief. 

Soms is er medische beeldvorming vereist om eventuele andere musculoskeletale stoornissen 

uit te sluiten (Jozsa & Kannus, 1997). Met echografie ziet men meestal een gelokaliseerde 

verdikking van de pees (Fig. 3, Fig. 4) (Cook et al., 2002). De peesstructuur is onregelmatig met 

hypo-echoïsche regio’s en een onregelmatige vezeloriëntatie. Met MRI is een verhoogde 

signaalintensiteit te zien (Haims et al., 2000). Zowel echografie als MRI kunnen dus 

achillespeestendinose aan het licht brengen (Khan et al., 2006). In de praktijk wordt echografie 

vaak verkozen boven MRI vanwege haar vele voordelen (Cook et al., 2002). Het is een goedkope 

en stralingsvrije techniek waarmee men perfect de diagnose van achillespeestendinose kan 

stellen zonder dat men ander beeldmateriaal hoeft aan te spreken. Kleurendoppler echografie 

wordt meer en meer gebruikt omdat het informatie verleent over de uitgestrektheid van het 

eventueel aanwezige neovasculair gebied (Khan et al., 2006). 
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1.6 Morfologie en histopathologie 

 

Zoals eerder aangehaald zijn inflammatoire componenten in achillespeestendinopathie niet 

aanwezig (Alfredson et al., 1999; Kannus et al., 1991). Als ze wel aanwezig zijn, worden ze niet 

als normale elementen van het degeneratieve proces beschouwd, maar geassocieerd met 

peesrupturen (Åstrom & Rausing, 1995). 

Histopathologische studies van symptomatische achillespezen tonen enerzijds degeneratie en 

desorganisate van collageenvezels en anderzijds verhoogde vasculariteit (Maffulli et al., 2000a; 

Puddu et al., 1976).  

 

Normaal peesweefsel bestaat uit duidelijk afgelijnde, parallelle, licht golvende type-I 

collageenbundels die de pees zijn inherente sterkte geven. In degeneratieve achillespezen vindt 

men echter een onregelmatig vezelpatroon terug (Åstrom & Rausing, 1995; Maffulli et al., 

2000a; Movin et al., 1997). Dit gaat gepaard met een verschuiving van een georganiseerde type-I 

collageenstructuur naar een kwetsbaarder vezelnet van willekeurig georiënteerde dunnere 

type-I en type-III collageenfibrillen (Maffulli et al., 2000b). Type-III collageen is het collageen 

dat normalerwijs door de tenocyten wordt gemaakt in het herstelproces in de eerste weken na 

een trauma. Het is dunner en minder stevig en komt slechts in zeer kleine hoeveelheden voor in 

normale pezen. Deze veranderingen in collageensamenstelling en -structuur zouden de 

voornaamste reden zijn voor verhoogde kans op peesruptuur (Maffulli et al., 2000b).  

De grondsubstantie van de matrix, die bestaat uit glycosaminoglycanen, wordt ook in grotere 

hoeveelheden teruggevonden in pezen met tendinopathie (Movin et al., 1997). Algemeen kan 

Fig. 3- Een echografie van een normale 

achillespees (Cook et al., 2002). 

Fig. 4- Een echografie van een abnormale 

achillespees. De pees is dikker en er zijn hypo-

echoïsche regio’s (Cook et al., 2002). 
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men stellen dat, door een onevenwicht tussen matrixdegeneratie en –synthese, de matrix er niet 

meer in slaagt zich aan te passen aan de verschillende belastingen die de pees moet ondergaan 

(Leadbetter, 1992). 

 

Ook het vasculaire systeem ondergaat veranderingen in tendinopathie. Op de plaats van de pijn 

is de microcirculatoire doorbloeding significant verhoogd (Knobloch et al., 2005). Onaangedane 

pezen worden bevloeid door een dun gezaaid netwerk van bloedvaatjes, die parallel lopen met 

de collageenfibrillen. In achillespeestendinopathie wordt een verhoogde vasculariteit gezien 

met een groter aantal bloedvaatjes (Maffulli et al., 2000a; Öhberg et al., 2001). Dit verschijnsel 

noemt men in de literatuur “neovascularisatie”. Het nieuwe bloedvatennetwerk, met bijhorende 

zenuwvezeltjes, is ongelijkmatig verdeeld in het weefsel en sommige vaatjes lopen nu zelfs 

loodrecht op de collageenvezels (Åstrom & Rausing, 1995). De oorzaak van neovascularisatie is 

tot op de dag van vandaag onbekend, maar men acht het mogelijk dat de anaerobe stofwisseling 

in hypovasculaire delen van de pees de aanmaak ervan stimuleert (Alfredson et al., 2002). 

Hypoxie en verhoogde lactaatconcentraties zijn al aangetoond en dit zijn mogelijke indicatoren 

voor anaerobe omstandigheden (Alfredson et al., 2002; Kannus & Jozsa, 1991). 

 

 

1.7 Oorsprong pijn 

 

De hoofdklacht van achillespeestendinopathie is pijn. De precieze oorzaak van deze pijn is nog 

ongekend en wordt onderzocht. 

Traditioneel dacht men dat de pijn het gevolg was van inflammatie, scheuren van de 

collageenvezels of weefseldegeneratie (Khan et al., 2000). Maar geen enkele van deze 

hypotheses zijn nauwkeurig onderzocht. Bovendien gaan chronische, pijnlijke achillespezen niet 

gepaard met inflammatie en veel gedegenereerde pezen veroorzaken geen pijnlijke symptomen. 

Er wordt gezocht naar alternatieve verklaringen voor het pijnmechanisme. Zo onderzoekt men 

onder andere de rol van biochemische schadelijke stoffen en de microcirculatie van de pees. De 

onderstaande lijst van mogelijke pijnfactoren is overigens niet volledig, aangezien er nog tal van 

andere denkpistes open liggen. 

 

Onderzoek van het laatste decennium doet het vermoeden rijzen dat de neovascularisatie sterk 

betrokken is in de oorsprong van pijn in achillespeestendinopathie (Alfredson, 2004; Öhberg et 

al., 2001). De bloedvaatjes en de begeleidende zenuwen zouden deels verantwoordelijk kunnen 

zijn voor de pijn. Zo verdween de pijn indien men de neovasculairen door middel van de 
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chemische stof Polidocanol succesvol vernauwde (Alfredson & Öhberg, 2005; Öhberg & 

Alfredson, 2002; Willberg et al., 2008). Het sclerosende effect op de bloedvaatjes zou de 

bijhorende zenuwvezeltjes rechtstreeks of onrechtstreeks, door ischemie, kunnen vernietigen 

(Alfredson, 2004). Indien de Polidocanol injecties echter onsuccesvol waren in het scleroseren 

van de bloedvaatjes en er dus nog resten van neovascularisatie te zien waren, waren die 

patiënten niet volledig pijnvrij. (Öhberg & Alfredson, 2002). 

 

Een andere mogelijke oorzaak in het pijnmechanisme is glutamaat. Hogere concentraties van 

deze pijnmediator zijn gevonden in pezen van patiënten met tendinopathie in vergelijking met 

die van de gezonde populatie (Alfredson et al., 1999, 2001). De pezen toonden echter geen 

tekenen van inflammatie. Dit bleek uit de prostaglandine-E2  waarden die normaal waren. 

 

In een onderzoek van Schubert et al. (2005) werd het verband tussen achillespeestendinose en 

de sprouting van ‘substantie-P positieve’ zenuwvezels in de pees onderzocht. Men vergeleek de 

compositie van de achillespezen van 10 patiënten met achillespeestendinopathie met de 

compositie van 10 spontaan geruptureerde achillespezen waarin geen voorgaande pijn door de 

patiënten werd ervaren. De substantie-P zenuwvezels werden enkel teruggevonden in de 

gedegenereerde, pijnlijke pezen. Deze nociceptieve zenuwvezels zouden dus evenzeer een 

oorzaak van de pijn kunnen zijn. 

 

Een vierde mogelijke oorzaak van pijn is lactaat. Alfredson et al. (2002) onderzocht de 

lactaatconcentratie in achillespezen met tendinopathie en vergeleek dit met normale, pijnvrije 

pezen. Het doel van deze studie was onderzoeken of er een ischemische component aanwezig is 

bij achillespeestendinopathie. Dit onderzoek werd in rust uitgevoerd met een microdialyse 

techniek. De lactaatconcentraties waren stabiel gedurende het 4 uren durend onderzoek, maar 

men bemerkte een dubbel zo hoge gemiddelde lactaatconcentratie in de patiëntengroep in 

vergelijking met de controlegroep. Dit zou kunnen wijzen op anaerobe condities in 

achillespeestendinopathie. Zoals reeds vermeld is ook hier nog verder onderzoek nodig. 

 

 

1.8 Etiologie 

 

De oorzaken van achillespeestendinopathie blijven onduidelijk. Wel wordt erkend dat het bijna 

steeds een multifactoriële aandoening is en het dus meestal niet zou gaan om één uitlokkende 

disfunctie (Kannus, 1997). Achillespeestendinopathie kan worden toegeschreven aan een 
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variëteit van extrinsieke en intrinsieke factoren. Daarnaast zijn er ook sterke vermoedens van 

genetisch bepaalde oorzakelijke factoren, maar verder onderzoek moet hierover uitsluitsel 

geven (Magra & Maffulli, 2008). 

 

1.8.1 Extrinsieke factoren 

Overbelasting en veranderingen in trainingpatronen, zoals plots langere afstanden gaan lopen 

of lopen met een stijgende intensiteit, worden geassocieerd met achillespeestendinopathie (Tan 

& Chan, 2008). Zoals reeds vermeld is een tendinopathie echter niet noodzakelijk gecorreleerd 

met het activiteitenniveau van de patiënt. In een studie van Åstrom (1998) werden 324 

patiënten met achillespeestendinopathie onderzocht en hij toonde aan dat fysieke activiteit 

geen rechtstreeks verband heeft met de histopathologie. Uitgaande van deze resultaten denkt 

men dat fysieke activiteit eerder een sleutelrol heeft in het veroorzaken van de symptomen dan 

dat het de oorzaak zou zijn van het actuele letsel. 

Slechte techniek, schoeisel en omgevingsfactoren zoals training op hard, glad of hellend 

oppervlak zijn eveneens belangrijke etiologische factoren (Kader et al. 2002; Maffulli & Kader, 

2002). Er moet wel benadrukt worden dat deze etiologische theorieën nog niet bewezen 

werden in prospectieve studies (Kader et al., 2002). Bovendien is de voorgaande opsomming 

van mogelijk extrinsieke factoren niet volledig. 

 

1.8.2 Intrinsieke factoren 

Afwijkend alignement en biomechanische fouten zouden een rol spelen bij twee derden van de 

atleten met een achillespeesletsel (Kvist, 1994). Het meest voorkomende malalignement in de 

enkel is hyperpronatie van de voet (Nigg, 2001). Deze beweging zorgt voor een ‘wipping actie’ 

op de achillespees en grote excentrische stress op de mediale peeszijde (Fig. 5) (Kader et al., 

2002; Tan & Chan, 2008). Die krachtinwerking zou degeneratie kunnen veroorzaken in de 

achillespees (Schepsis et al., 2002).  

 

 

Fig. 5- ‘Wipping actie’ van de achillespees bij 

hyperpronatie van de voet: een mogelijke 

risicofactor voor achillespeestendinopathie 

(Khan et al., 2006). 
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De exacte werking van deze ‘wipping actie’ is echter nog niet volledig bekend. Sommige auteurs 

spreken over een reële hyperpronatie (McCrory et al., 1999). Anderen hebben dan weer 

aanwijzingen over een vergrote pronatiebeweging vanaf hielcontact, omdat de enkel de landing 

in een inversiestand zou inzetten (Ryan et al., 2009).  

Het aandeel van hyperpronatie in de etiologie van achillespeestendinopathie is in de literatuur 

nog niet verduidelijkt door middel van prospectief onderzoek. 

Eveneens zou een varusdeformatie van de voorvoet een risicofactor zijn (Kvist, 1991, 1994; 

McCrory et al., 1999). 

Men onderzocht ook de aanwezigheid van een beenlengteverschil. Dit is een van de meest 

controversiële potentiële risicofactoren (Kannus, 1997). Traditioneel heeft een discrepantie van 

<20 mm geen klinisch belang (Lorentzon, 1988). Maar bij elite atleten kan een discrepantie van 

>5 mm symptomen opwekken en bij een discrepantie van ≥10 mm worden steunzolen 

geadviseerd. Deze hulpmiddelen worden aanbevolen ter preventie van overbelastings-

problematiek. Bij al deze voorgaande biomechanische factoren moet het klinisch belang nog 

grondig onderzocht worden (Kannus, 1997). 

Het effect van spierzwakte, spieronevenwicht en verstoorde musculotendineuze flexibiliteit op 

de oorsprong van de pathologie zijn ook onderwerp van debat (Kannus, 1997; Paavola et al., 

2002a). Kannus vermeldt dat wanneer een spier zwak of vermoeid is, de capaciteit van de 

spierpeeseenheid om energie te absorberen, daalt. Dit zou de kans op overbelastingsletsels 

gevoelig verhogen. Bovendien beschermt de spier de pees tegen spanningsletsels en 

daaropvolgende pijn en eventuele inflammatie. 

In een studie van Azevedo et al. (2009) werd onderzocht of er verschillen zijn in spieractiviteit 

en kinematica tussen lopers met achillespeesklachten en gezonde lopers. Het resultaat was dat 

lopers met achillespeestendinopathie een kleinere bewegingsuitslag van de knie hebben tijdens 

de pré- en post-‘heelstrike’ periodes (initieel hielcontact met de grond) van de loopcyclus. 

Bovendien stelde men via EMG-onderzoek een gedaalde spieractiviteit van de m. tibialis 

anterior, m. rectus femoris en de m. gluteus medius vast. Bij de geblesseerde lopers was de 

spieractiviteit van de m. tibialis anterior significant lager vóór het initieel hielcontact met de 

grond. De m. rectus femoris en de m. gluteus medius toonden een gedaalde spieractiviteit ná het 

initieel hielcontact met de grond. Azevedo et al. (2009) speculeren hierbij dat in de geblesseerde 

groep mogelijk minder schokken geabsorbeerd worden dan in de controlegroep. De resultaten 

van deze studies kwamen over het algemeen tot stand door retrospectief onderzoek.  

In een prospectieve studie van Mahieu et al. (2006) werd ondermeer de kracht van de 

plantairflexoren van de voet als risicofactor onderzocht. Uit de resultaten bleek dat personen 

met een verminderde kracht van de plantairflexoren een significant groter risico hebben voor 

het ontwikkelen van achillespeestendinopathie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
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personen met minder kracht in de plantairflexoren minder capabel zijn om deze krachten te 

absorberen aangezien ze zwakkere pezen hebben. In deze studie heeft men ook de 

bewegingsuitslag van het enkelgewricht onderzocht. In tegenstelling tot ander onderzoek 

(Kvist, 1991) bleek een grotere dorsiflexiemobiliteit van het enkelgewricht ook een risicofactor 

voor achillespeestendinopathie. Een latere studie van Donoghue et al. (2008) bevestigt deze 

bevindingen, omdat personen met achillespeestendinopathie duidelijk grotere dorsiflexie-

waarden hadden in stand dan de controlegroep.  

Volgens de studie van Mahieu et al. (2006) blijkt er verder geen verband te bestaan tussen 

overbelastingsletsels van de achillespees en bepaalde antropometrische karakteristieken zoals 

lengte, gewicht en body mass index. Dit wordt bevestigd in diverse andere studies (Baumhauer 

et al., 1995; Twellaar et al., 1997; Knapik et al., 2001).  

Er dient vermeld te worden dat deze samenvatting slechts een beperkt overzicht aanbiedt van 

de mogelijke oorzakelijke factoren van achillespeestendinopathie. 

 

 

1.9 Behandeling 

 

In de vroege fase van achillespeestendinopathie is een conservatieve aanpak gebruikelijk, 

waarbij men in het acuut stadium etiologische risicofactoren reduceert of symptomatisch 

behandelt (Alfredson & Lorentzon, 2000; Rees et al., 2009). Indien patiënten niet voldoende 

reageren op een conservatieve behandeling kan men beslissen over te stappen op heelkunde. Er 

zijn uiteenlopende resultaten, maar een chirurgische aanpak blijkt geen garantie voor succes. 

Wel worden duidelijk gunstigere resultaten behaald met heelkunde bij atleten dan bij niet-

atleten, en bij mannen dan bij vrouwen (Bohu et al., 2009; Maffulli et al., 2006).  

De traditionele conservatieve behandeling bestond tot voor kort voornamelijk uit relatieve rust, 

non-steroïdale anti-inflammatoire medicatie (NSAID’s) en periodieke lokale 

corticosteroïdeninjecties (Andres & Murrell, 2008). Verschillende onderzoeken hebben echter 

uitgewezen dat de anti-inflammatoire middelen waarschijnlijk geen optimale behandelings-

methoden zijn voor de tendinopathie zoals die nu gekend is. De reden hiervoor is de 

afwezigheid van inflammatoire reacties in de chronisch aangedane achillespezen (Jozsa & 

Kannus, 1997; Magra et al., 2006). Hieronder worden kort de belangrijkste kinesitherapeutische 

behandelingsmethoden voor achillespeestendinopathie besproken. De laatste decennia kende 

vooral excentrisch trainen een opmars en deze conservatieve behandeling geldt nu als gouden 

standaard in de interventie bij achillespeestendinopathie (Stergioulas et al., 2008). 
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1.9.1 Rust 

In de acute fase van de aandoening zou relatieve rust en dus een vermindering van de belasting 

op de pees al voldoende kunnen zijn om de symptomen te controleren en een normaal 

genezingsproces te laten plaatsvinden (Kader et al., 2002; Simpson & Howard, 2009). Hierbij 

moet wel vermeld worden dat met een vermindering van activiteit zeker geen absolute rust 

bedoeld wordt. Een gekwetste pees heeft namelijk belasting nodig om herstel en omvorming 

van de collageenvezels mogelijk te maken. Maar een aanpassing van de belasting op de pees lijkt 

dus wel aan te raden. Een mogelijke oplossing om toch fysiek actief te blijven, is om een andere 

sport te beoefenen die de achillespees ontlast, zoals zwemmen of fietsen (Alfredson & 

Lorentzon, 2000). 

 

1.9.2 Risicofactoren reduceren 

De etiologie van tendinopathie is, zoals eerder aangehaald, tot op vandaag onzeker. Wel wordt 

in de literatuur het bestaan van intrinsieke en extrinsieke risicofactoren algemeen aanvaard. 

Deze factoren naar het minimum herleiden is bijgevolg een doel in zowel de preventie als de 

behandeling van achillespeestendinopathie (Alfredson & Lorentzon, 2000).  

 

1.9.3 Diepe dwarse fricties (DDF) 

Diepe dwarse fricties worden globaal als nuttig beschouwd om tendinopathie te behandelen. Er 

zijn helaas tot op heden slechts weinig doortastende onderzoeken gebeurd naar het effect van 

fricties op tendinopathieën. Enkele studies die deze methode geëvalueerd hebben, konden geen 

significant betere resultaten aantonen in vergelijking met andere behandelingstechnieken (Ellis 

et al., 2007; Schwellnus et al., 1992; Stasinopoulos & Stasinopoulos, 2004; Stratford et al., 1989). 

Maar hierbij moet vermeld worden dat in geen enkel bovenstaand onderzoek achillespees-

tendinopathie behandeld is, maar wel iliotibiale band frictiesyndroom, tenniselleboog en 

patellapeestendinopathie. Voorlopig wordt aangeraden voorzichtig te zijn in het trekken van 

conclusies over het gebruik van diepe dwarse fricties in de behandeling van tendinopathie 

(Brosseau et al., 2002). 

 

1.9.4 Stretching 

Hoewel het nut van lengterek in achillespeestendinopathie nog niet bewezen is, is het algemeen 

aanvaard om patiënten met achillespeestendinopathie te laten stretchen. Men waarschuwt 

hierbij wel voor ‘overstretching’ in de acute fase, dus wordt statische rek boven ballistische rek 

verkozen (Schepsis et al., 2002). Daarenboven besloot Mahieu et al. (2007) in een in-vivo studie 

op gezonde pezen dat ballistische rekoefeningen een verlagend effect hebben op de 
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peesstijfheid, terwijl Arya en Kulig (2010) bewezen hebben dat gedegereerde pezen al minder 

stijf zijn dan gezonde pezen. 

 

1.9.5 Ultrageluid 

Ultrageluid kan in een acute fase de eventuele inflammatie afremmen en peesgenezing 

versnellen (Jackson et al., 1991). In-vitro onderzoek heeft ook uitgewezen dat deze 

behandelingstechniek in het begin van het herstel collageensynthese en celdeling in periodes 

van snelle celvermenigvuldiging stimuleert (Ramirez et al., 1997). Er is echter tot op heden 

weinig of geen in-vivo bewijs dat ultrageluid een meerwaarde biedt in de behandeling van 

achillespeestendinopathie (Robertson & Baker, 2001; Speed, 2001; van der Windt et al., 1999). 

Een agressieve vorm van geluidsgolven is de extracorporele shock-wave therapie (ECSWT). 

Recent onderzoek heeft het effect van eenmalige hoog-energetische (>0.2 mJ/mm2) 

geluidsgolven in midproportionele chronische achillespeestendinopathie aangetoond (Furia, 

2008). Ook laag-energetische (<0.2 mJ/mm2) shock-waves scoren hoopgevende resultaten die 

gelijkaardig zijn aan die van excentrische oefeningen, met een succesratio van 50-60% na 4 

maanden (Rompe et al., 2007). Succes wordt hierbij gedefinieerd als ‘compleet herstel’ of ‘veel 

verbeterd’. Een latere studie van diezelfde auteur behaalde zelfs een 82%-succesratio als de 

behandeling bestond uit een combinatie van laag-energetische shock-waves en excentrische 

oefeningen (Rompe et al., 2009). Een groot nadeel van ECSWT daarentegen is de kostprijs die 

deze behandeling met zich meebrengt, doch deze zal nog dalen door technologische 

verbeteringen. Er wordt aangeraden om laag-energetische shock-waves voorlopig toe te passen 

wanneer het excentrische programma mislukt of wanneer een zo snel mogelijke 

symptoomvermindering en activiteitsherwinning nodig is (Rompe et al., 2007, 2009). 

 

1.9.6 Oefentherapie 

Training is sinds de laatste decennia de meest voorgeschreven behandeling voor tendinopathie. 

Excentrische oefeningen zijn daarbij superieur ten opzichte van concentrische en het meest 

doeltreffend in midproportionele achillespeestendinopathie (Mafi et al., 2001; Silbernagel et al., 

2001). Excentrisch trainen is het hoofdonderwerp van deze studie en daarom zal in het 

volgende hoofdstuk geprobeerd worden een uitgebreide beschrijving en evaluatie te maken van 

deze interventiemethode. 
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HOOFDSTUK 2. EXCENTRISCH TRAINEN 

 

 

2.1 Inleiding  

 

Excentrisch trainen houdt een actieve verlenging van de spierpeeseenheid in bij spierarbeid 

(Faulkner, 2003; Rees et al., 2008b). 

Dit is in tegenstelling tot concentrisch en isometrisch trainen. Bij concentrisch trainen verkort 

de spierpeeseenheid en bij isometrisch trainen blijft de lengte van de spierpeeseenheid gelijk. 

 

Er zijn volgens Stanish drie mogelijke beïnvloedende factoren in een excentrisch 

trainingsprogramma (Stanish et al., 1986):  

1. De lengte van de pees. 

Door het vergroten van de rustlengte van de pees, is er een daling van de spanning gedurende 

bewegingen. 

2. De belasting. 

Wanneer de pees progressief meer belast wordt, resulteert dit in een grotere peessterkte. 

3. De snelheid. 

Door een grotere snelheid van contractie, zal er zich een grotere kracht ontwikkelen. 

Toch moet men er rekening mee houden dat deze factoren tot op heden nog niet bewezen zijn. 

 

 

2.2 Resultaten bij achillespeestendinopathie 

 

Excentrische oefeningen worden beschouwd als succesvol bij de behandeling van een 

achillespeestendinopathie.  

Het behandelprotocol volgens Alfredson et al. (1998) wordt aanzien als de gouden standaard in 

de literatuur aangezien dit meerdere malen als effectief werd aangetoond (Mafi et al., 2001; 

Öhberg et al., 2004b). 

Dit protocol ziet er als volgt uit: de patiënten voeren 2 keer per dag excentrische oefeningen uit, 

7 dagen per week en dit gedurende 12 weken (Alfredson et al., 1998).  

Twee types van excentrische oefeningen worden gebruikt. Enerzijds wordt de kuitmusculatuur 

excentrisch belast met de knie gestrekt. Anderzijds worden dezelfde oefeningen uitgevoerd met 

de knie gebogen en dit om de m. soleus maximaal te activeren (Fig. 6: afbeelding C). 
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Er worden telkens 3 x 15 herhalingen uitgevoerd met respectievelijk de knie gestrekt en 

gebogen. 

Hierbij is de patiënten duidelijk gemaakt dat spierpijn gedurende de eerste twee weken van de 

training kan optreden. 

In het begin van de trainingsperiode bestaat de belasting uit de helft van het eigen 

lichaamsgewicht. De patiënten staan recht en het lichaamsgewicht wordt gedragen door beide 

benen. Bij het begin van de oefening bevinden de enkelgewrichten zich in volledige 

plantairflexie (Fig. 6: afbeelding A). 

Vanuit bipodaalstand laat de patiënt zijn hielen gecontroleerd zakken tot onder de voorvoeten 

totdat de enkelgewrichten volledige dorsiflexie bereikt hebben. Er wordt enkel een excentrische 

fase uitgevoerd en geen daaropvolgende concentrische fase. Het gezonde been wordt gebruikt 

om terug naar de startpositie te keren. 

Aan de patiënten wordt gevraagd om de oefeningen verder te zetten wanneer ze pijn ervaren. 

Alfredson en zijn collega’s beschouwen toename van pijn namelijk als deel van een normaal 

genezingsproces. Dit is in sterk contrast met de klassieke trainingstherapie, waarbij men onder 

de pijngrens blijft. Het is in Alfredson’s protocol wel toegestaan de oefeningen te stoppen 

wanneer de pijn te intens wordt. Wanneer de oefeningen uitgevoerd kunnen worden zonder 

pijn of discomfort wordt de belasting verhoogd. Dit gebeurt door van bipodaalstand naar 

unipodaalstand over te schakelen. Om verdere progressie op te bouwen kan men een gewicht 

toevoegen aan de hand van een rugzak met gewichten (Fig. 7). Op deze manier wordt de 

kuitmusculatuur gradueel meer belast. Wanneer echt zware gewichten nodig zijn, wordt een 

gewichtsmachine gebruikt. 

 

 

Fig. 6- Uitvoering van een excentrische oefening op een trapje (Alfredson et al., 1998). 
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Fig. 7- Excentrische oefening uitgevoerd met extra belasting  

(Alfredson et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Alfredson et al. (1998) onderzocht in zijn studie 15 recreationele atleten. De gemiddelde leeftijd 

was 44.3 jaar en ze hadden allemaal reeds lange tijd (gemiddeld 18.3 maanden) symptomen van 

achillespeestendinopathie.  

Er werd tevens een controlegroep getest van eveneens 15 recreationele atleten. Hiervan was de 

gemiddelde leeftijd 39.6 jaar en ook zij waren reeds langdurig symptomatisch (gemiddeld 33.5 

maanden). 

Alle proefpersonen uit de experimentele en controlegroep stonden op de wachtlijst voor een 

chirurgische ingreep. De experimentele groep onderging het bovenstaande trainings-

programma. De controlegroep werd behandeld met rust, NSAID’s, veranderingen van schoenen 

of orthesen en gewone trainingsprogramma’s. 

In geen enkel geval waren deze traditionele behandelingen effectief, waardoor uiteindelijk al 

deze patiënten chirurgisch behandeld werden. Na de operatie kregen de patiënten uit de 

controlegroep een stapsgewijs trainingsprogramma. 

Vóór de behandeling was er in de experimentele groep een significant verschil aanwezig qua 

kracht tussen het aangedane en niet–aangedane been. De excentrische en concentrische kracht 

van de plantairflexoren van de voet waren significant lager in het gekwetste been dan in het 

niet-gekwetste been. Na de trainingsperiode waren de concentrische en excentrische kracht van 

de plantairflexoren van het aangedane been significant gestegen. Tussen het gekwetste en niet–

gekwetste been was niet langer een significant krachtverschil van de plantairflexoren op te 

meten. Tussen de meting van week 0 en week 12 is geen significant verschil gemeten van de 

concentrische en van de excentrische kracht van de plantairflexoren van het niet–gekwetste 

been. 
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In de controlegroep had de gekwetste zijde pre-operatief significant minder excentrische en 

concentrische kracht voor de plantairflexoren dan de niet–gekwetste zijde. In week 24 

postoperatief was er nog steeds een significant verschil tussen beiden. 

Het effect van excentrisch trainen en de operatieve ingreep werd geëvalueerd door middel van 

de visueel analoge schaal (VAS). Er werd aan de patiënten gevraagd de hoeveelheid pijn aan te 

duiden. Dit zowel tijdens fysieke activiteit (zoals lopen) als voor en na de excentrische 

trainingen of de chirurgische ingreep. In de experimentele groep was er een significante daling 

van deze pijnscore van week 0 tot week 12. In de controlegroep was er eveneens een 

significante daling van deze score van week 0 tot week 24. 

Uit de resultaten bleek dat het excentrisch trainingsmodel van Alfredson et al. goede effecten op 

korte termijn kon aantonen. Er was geen operatie nodig bij de patiënten van de experimentele 

groep. Alle patiënten van zowel de experimentele als de controlegroep waren tevreden en 

waren terug op hun oorspronkelijk activiteitenniveau na respectievelijk 12 of 24 weken. 

Alfredson et al. suggereerde als grote voordeel van dit excentrische trainingsprogramma dat er 

slechts twee oefeningen gebruikt worden en dat het niet moeilijk is om deze op een correcte 

manier uit te voeren. De oefeningen kunnen thuis uitgevoerd worden en er zijn geen 

trainingstoestellen voor nodig. 

 

Stanish et al. (1986) had reeds eerder een gelijkaardig trainingsprotocol opgesteld. Toch zijn er 

enkele belangrijke verschillen tussen het programma van Stanish et al. en dat van Alfredson et 

al. (Alfredson et al., 1998). Stanish et al. laat zijn patiënten oefenreeksen van 10 herhalingen 

doen, waarbij de excentrische fase gevolgd wordt door een concentrische fase. Dit is in contrast 

met Alfredson et al., die de voorkeur geeft aan reeksen van 15 herhalingen waarbij de patiënten 

de concentrische fase op het aangedane been vermijden via arbeid van het gezonde been. 

Een tweede wezenlijk verschil tussen de twee oefenschema’s is dat Stanish et al. doorheen de 

tijd een snelheidsprogressie inbouwt in de oefeningen. De oefeningen worden uitgevoerd met 

een gradueel stijgende snelheid, in tegenstelling tot Alfredson et al. die de excentrische 

belastingen op trage manier laat uitvoeren.  

Ten derde laat Stanish et al. niet toe dat er pijn ervaren wordt gedurende de oefenreeksen. 

Alfredson et al. vraagt wel aan de patiënten om de oefeningen verder te zetten en enkel te 

stoppen als de pijn te intens wordt. 

 

Mafi et al. (2001) vergeleek in een prospectief studiedesign de resultaten van excentrisch 

trainen met concentrisch trainen bij patiënten met achillespeestendinopathie. Aan het 

onderzoek namen 44 patiënten deel en de gemiddelde leeftijd was 48 jaar. De patiënten hadden 

gemiddeld al 21 maanden symptomen van achillespeestendinopathie. Ze werden willekeurig in 
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twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg een excentrisch trainingsprogramma en de andere 

een concentrisch trainingsprogramma. Het excentrische programma was identiek aan het 

oefenprogramma dat door Alfredson et al. (1998) werd gebruikt. In het concentrische trainings-

programma werd eveneens 2 keer per dag geoefend, 7 dagen per week en dit gedurende 12 

weken. Voor dit concentrische trainingsprogramma werd een diversiteit aan concentrische 

oefeningen opgelegd, waaronder tenenstand. Ook bij dit programma werd gevraagd om verder 

te trainen ondanks pijn. 

Na 12 weken waren in de excentrische groep 82% van de patiënten tevreden en zij waren actief 

op hun oorspronkelijk activiteitenniveau van voor de opkomst van de klachten. In de 

concentrische groep bedroeg dit percentage slechts 36%. De resultaten van de behandeling met 

excentrische oefeningen waren significant beter dan de resultaten van de behandeling met 

concentrisch trainen. 

 

In een prospectief onderzoek van Roos et al. (2004) werden 44 patiënten met achillespees-

tendinopathie behandeld. Deze patiënten waren tussen 20 en 60 jaar oud en hadden reeds meer 

dan 4 weken symptomen van achillespeestendinopathie. De patiënten werden willekeurig 

verdeeld in 3 groepen. De ene groep kreeg uitsluitend excentrische oefeningen, de andere een 

nachtspalk en de derde een combinatie van beiden.  

De behandeling duurde 12 weken. De excentrische oefeningen werden gradueel opgevoerd 

gedurende de eerste week. Dag 1 en 2 werd 1 x 15 herhalingen uitgevoerd. Dag 3 en 4 werden 2 

x 15 herhalingen uitgevoerd en dag 5 tot en met dag 7 werden 3 x 15 herhalingen gedaan. 

Gedurende de eerste week deden de patiënten hun oefeningen enkel met gestrekte knie. Vanaf 

week 2 tot en met week 12 werden telkens 3 x 15 herhalingen zowel met gestrekte als gebogen 

knie uitgevoerd. Met de anterieure nachtspalk werd de voet in 90° dorsiflexie gehouden. De 

bedoeling was om ochtendpijn en spierstijfheid te reduceren. Uit de resultaten bleek dat alle 

patiëntengroepen significant verbeterd waren over een periode van 1 jaar. Wanneer men de 

groepen onderling vergeleek, zag men dat na 12 weken de groep die enkel excentrisch trainde 

significant minder pijn had dan de groepen die een nachtspalk droegen. Verder konden ook 

meer patiënten hun sport hervatten in de groep die excentrisch trainen, in vergelijking met de 

groep met de nachtspalk. De onderzoekers suggereerden dat nachtspalken geen meerwaarde 

zijn voor de behandeling van achillespeestendinopathie. 

 

Knobloch (2007) onderzocht het effect van excentrisch trainen op de microcirculatie van de 

pees. Aan dit onderzoek namen 59 patiënten deel waarvan 49 met midproportionele en 10 met 

insertionele achillespeestendinopathieën. De patiënten werden onderworpen aan een 12 weken 

durend trainingsprogramma. Dit bestond uit excentrische oefeningen die dagelijks in reeksen 
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van 3 x 15 herhalingen thuis moesten worden uitgevoerd. In tegenstelling tot het trainings-

programma van Alfredson et al. (1998) werden in deze studie de oefeningen slechts eenmaal 

per dag uitgevoerd en dit met een gestrekt been. 

De effecten hiervan werden op een non–invasieve manier onderzocht met een Doppler laser en 

een spectroscopie systeem (Oxygen-to-see, LEA, Medicintechnik, Giessen, Germany). 

Op deze manier kon men de capillaire bloedstroom, de zuurstofsaturatie van het weefsel en de 

postcapillaire veneuze druk onderzoeken op 4 plaatsen in de achillespees en dit telkens op 2 en 

8 mm diepte. Men kwam na 12 weken tot de volgende resultaten: de capillaire bloedstroom was 

significant gedaald zowel aan de insertie als ter hoogte van de distale midproportionele zone (2 

cm proximaal van de insertie) en dit zowel op 2 en 8 mm diepte. De zuurstofsaturatie van de 

pees was niet gedaald na dit trainingsprogramma. De postcapillaire veneuze druk was op 2 mm 

diepte zowel ter hoogte van de insertie als de distale midproportionele zone significant gedaald. 

Op 8 mm diepte was dit enkel het geval ter hoogte van de insertie. 

Ten slotte heeft men ook de pijn onderzocht door middel van de VAS-schaal. De pijn was 

gedaald bij de midproportionele groep van 5.4 tot 3.6 en bij de insertionele groep van 6 tot 3.2. 

Dit is het eerste onderzoek dat aantoont dat de zuurstoeftoevoer naar de achillespees tijdens 

excentrisch trainen niet in het gedrang komt. Bovendien vermoedt men dat door de gunstige 

capillaire veneuze druk er gemakkelijk metabole eindproducten kunnen verwijderd worden. Dit 

kan op zijn beurt zorgen voor een daling van de pijn. 

 

In een onderzoek van Öhberg et al. (2004b) vergeleek men de dikte en de structuur van de 

achillespees voor en na excentrische training. Er namen 25 patiënten deel aan de studie en de 

gemiddelde leeftijd was 50 jaar. Alle patiënten hadden al lange tijd (gemiddeld 17.1 maanden) 

symptomen van achillespeestendinopathie. De patiënten werden onderzocht door middel van 

echografie vóór en gemiddeld 3.8 jaar ná het 12 weken durende trainingsprogramma. Voor de 

behandeling zag men een pijnlijke verdikking (2 tot 6 cm proximaal van de insertie), een 

gelokaliseerde verbreding, hypo-echoïsche zones en een onregelmatige structuur van de pees. 

Tijdens het follow–up onderzoek, na gemiddeld 3.8 jaar, zag men een vermindering van dikte 

van de achillespees en een genormaliseerde structuur bij de meeste patiënten. Men vermoedt 

dat de bloedstroom in de zone met neovascularisatie stopt na de excentrische oefeningen. 

Verder werden ook blijvende structurele abnormaliteiten geassocieerd met pijn in de pees. Een 

nadeel van deze studie is dat men niet precies weet wanneer de positieve effecten gedurende of 

na de training ontstaan. 
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Mahieu et al. (2008) onderzocht het effect van excentrisch trainen op de spierpees-

eigenschappen van de plantairflexoren van gezonde vrijwilligers. De aanleiding hiervoor was 

een vroegere studie die bewees dat pezen kunnen wijzigen in structuur en compositie wanneer 

ze herhaaldelijk belast worden (Wang, 2006). Dit onderzoek van Mahieu et al. was het eerste 

waarin op gezonde proefpersonen de bewegingsmogelijkheden van het enkelgewricht na een 

excentrisch trainingsprogramma getest werden. 

Vierenzeventig proefpersonen werden willekeurig (volgens random) verdeeld over 2 groepen, 

een excentrische trainingsgroep en een controlegroep. De excentrische trainingsgroep kreeg 

een 6 weken durend trainingsprogramma voor de kuitmusculatuur. De controlegroep kreeg 

geen trainingsprogramma. De proefpersonen moesten elke dag heeldrop-oefeningen uitvoeren 

op een step. Hierbij werd gevraagd de neerwaartse beweging uit te voeren in een tijd van 6 

seconden. Er werd opgedragen telkens 3 reeksen van 15 herhalingen te doen, met 20 seconden 

rust tussen elke reeks. Men onderzocht de bewegingsuitslag naar dorsiflexie van het 

enkelgewricht en dit gebeurde met een universele goniometer. De passieve weerstand van de 

plantairflexoren werd gemeten gedurende dorsiflexie van de enkel op een isokinetische 

dynamometer. Ten slotte werd de stijfheid van de achillespees onderzocht tijdens een 

isometrische plantairflexie. Dit gebeurde met een dynamometer in combinatie met echografie. 

Uit de resultaten bleek dat in de trainingsgroep de bewegingsuitslag van de enkel naar 

dorsiflexie significant gestegen was, zowel met de knie gestrekt als gebogen. Dit is in 

tegenstelling met de controlegroep waar er geen significante wijzigingen konden worden 

opgemerkt. Verder was er een significante daling van de passieve weerstand op te merken. Dit 

was eveneens niet het geval in de controlegroep. En ten slotte kon men in geen van beide 

groepen een significant effect opmeten in stijfheid van de achillespees. 

De auteurs van deze studie vermoeden dat structurele veranderingen in de spierpees-

eigenschappen een rol spelen in het succes van het protocol van Alfredson et al. (1998) om 

achillespeestendinopathie te behandelen. 

 

Silbernagel et al. (2001) evalueerde het effect van het protocol van een excentrisch 

oefenprogramma bij patiënten met chronische achillespeespijn. Er waren 40 deelnemers, met 

een gemiddelde leeftijd van 45 jaar. Bijna al deze deelnemers deden in hun vrije tijd aan sport. 

Elf van de 40 deelnemers liepen op reguliere basis. Er waren slechts 2 uitzonderingen die niet 

aan sport deden. Deze 40 patiënten werden willekeurig (volgens random) verdeeld in een 

experimentele en een controlegroep. Het oefenprogramma voor de experimentele groep 

bestond uit 3 fasen. 

Fase 1 liep van dag 1 tot 7 en bestond uit circulatieoefeningen met de voeten, stretching van de 

kuitspieren, evenwichtsoefeningen waarbij op één been werd gestaan, wandelen op de tenen en 
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de hielen en excentrische oefeningen. De excentrische oefeningen waren toe-raises die met 

beide benen moesten worden uitgevoerd en deze hadden zowel een concentrische als een 

excentrische fase. Deze oefeningen werden uitgevoerd op een mat, dus men ging niet voorbij 

het horizontaal niveau van de voet. Er moesten 2 x 15 herhalingen worden uitgevoerd en dit 3 

keer per dag. 

In fase 2, dit was gedurende week 2 en 3, werden dezelfde oefeningen uitgevoerd als in fase 1. 

Er was enkel een wijziging in de hoeveelheid van uitvoering van de excentrische oefeningen. Er 

werden eerst 2 x 20 herhalingen van concentrische/excentrische toe-raises met beide benen 

uitgevoerd. Vervolgens werd dezelfde oefening maar met één been uitgevoerd. Bij deze oefening 

werd gestart met 3 x 5 herhalingen en dit werd opgedreven per dag met telkens 2 erbij tot men 

reeksen van 15 herhalingen deed. Als derde oefening werden excentrische toe-raises op één 

been uitgevoerd. Er werd gestart met 10 herhalingen en dit aantal dreef dagelijks met 2 op. Al 

deze oefeningen moest men 2 keer per dag uitvoeren.  

Fase 3 liep van week 4 tot en met week 12. Ook in deze fase werden de identieke oefeningen 

uitgevoerd als in fase 1 met enkel een wijziging in de excentrische oefeningen. Eerst startte men 

terug met 2 x 20 herhalingen van concentrische/excentrische toe-raises op beide benen. Daarna 

werd voor de eerste maal een step gebruikt, zodat men onder het horizontaal niveau van de 

voet bewoog. Er werd eerst dezelfde oefening als de voorgaande uitgevoerd maar dan met één 

been in 3 reeksen van 15 herhalingen. Dit aantal werd opgevoerd met 2 herhalingen per dag 

wanneer mogelijk. Vervolgens deed men uitsluitend excentrische toe-raises op één been op een 

step. Het protocol hierbij was 10 herhalingen en opdrijving met 2 per dag indien mogelijk. 

Ten slotte deed men ook nog eens 20 tot 100 herhalingen van quick rebounding toe–raises. Dit 

gebeurde eerst op beide benen en progressief werd overgegaan naar één been. In fase 3 werd 

aan de deelnemers gevraagd om de ene dag de reeks van stretching, circulatieoefeningen en 

wandelen uit te voeren, en de andere dag het excentrisch trainingsprogramma. 

Ook in deze studie was het toegestaan om pijn te ervaren tijdens het excentrisch trainen. Er 

waren echter wel twee belangrijke verschillen met het trainingsprotocol van Alfredson et al. 

Ten eerste mocht in deze studie de patiënt maximaal een waarde 5 aanduiden op de VAS-schaal 

gedurende de oefeningen. Dit op voorwaarde dat de pijnsensatie onmiddellijk na het einde van 

de oefeningen daalde. Ten tweede kreeg de controlegroep ook oefeningen. Deze oefeningen 

bestonden uit stretching en 2 x 30 herhalingen van concentrische/excentrische toe–raises met 

beide benen. Dezelfde oefening werd ook uitgevoerd maar dan op één been in 3 reeksen van 5 

herhalingen met progressieve opvoering van 2 herhalingen per dag indien mogelijk. Deze 

oefeningen gebeurden uitsluitend op een mat.  

Na één jaar werd een follow–up onderzoek uitgevoerd. De meerderheid van zowel de 

experimentele als de controlegroep had minder pijn in de achillespees en dit zowel bij het 
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wandelen als bij het stappen op een trap. Significant meer patiënten in de experimentele groep 

dan in de controlegroep waren tevreden met hun huidig activiteitenniveau, voelden zichzelf 

volledig hersteld en hadden geen pijn meer gedurende of na fysieke activiteit. 

Er was een opvallend verschil met de resultaten van het voorgaande onderzoek van Mahieu et 

al. (2008). In de studie van Silbernagel et al. zag men namelijk geen significant verschil tussen 

beide groepen in de bewegingsuitslag van het enkelgewricht, noch vóór de behandeling, noch na 

3 of 6 maanden. Mahieu et al. vermoeden dat de oorzaak hiervan een verschil in meting is. Bij 

het onderzoek van Silbernagel et al. werd de mobiliteitstest uitgevoerd al liggend op de buik, 

terwijl in het onderzoek van Mahieu de bewegingsuitslag werd gemeten in stand, terwijl de voet 

belast werd met het lichaamsgewicht. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat in het 

onderzoek van Mahieu et al. gezonde proefpersonen werden gebruikt en bij Silbernagel et al. 

patiënten. 

 

In een onderzoek van Sayana en Maffulli (2007) werd opnieuw het effect van excentrisch 

trainen onderzocht bij patiënten met achillespeestendinopatie. Het grote verschil met 

voorgaande studies is dat de patiënten die aan dit onderzoek deelnamen oorspronkelijk niet 

fysiek actief waren. Er werden 34 sedentaire patiënten behandeld. Bij de mannen was de 

gemiddelde leeftijd 44 jaar en bij de vrouwen 51 jaar. De patiënten werden niet onderverdeeld 

in een controle- en experimentele groep. De patienten hadden gemiddeld 13.9 maanden last van 

achillespeespijn. Het excentrisch trainingsprogramma zag er als volgt uit: in week 1 werden 

unilaterale heeldrops aan een traag ritme uitgevoerd. In week 2 en 3 werden dezelfde 

unilaterale heeldrops uitgevoerd maar dan aan een vlug ritme. In week 4 tot 6 werden eveneens 

unilaterale heeldrops uitgevoerd maar dan met extra gewicht. Dit gebeurde aan een traag 

tempo. In week 7 tot 12 werden dezelfde unilaterale heeldrops met gewicht uitgevoerd aan een 

vlug ritme. Deze unilaterale heeldrops werden zowel uitgevoerd met gestrekt als gebogen been. 

In tegenstelling tot Alfredson et al. (1998) werkte deze studie dus volgens een vaste opbouw in 

progressie. In dit onderzoek van Sayana en Maffulli werd geen rekening gehouden met de 

pijnsensatie voor de opbouw van de soort oefeningen die moeten worden uitgevoerd. 

De patiënten startten met één reeks van 10 herhalingen en dit wordt progressief opgebouwd 

naar 3 x 15 herhalingen op de zevende dag met 1 minuut rust tussen de reeksen. Vanaf de 

tweede week werden de oefeningen 2 keer per dag uitgevoerd, 7 dagen per week en dit 

gedurende 12 weken. Er werd gevraagd aan de patiënten de oefeningen verder te zetten 

ondanks milde of matige pijn en enkel te stoppen indien de pijn te ernstig werd. 

Voor de oefeningen was er 3 minuten warming-up en stretching. Na de oefeningen werden 

ijsfricties gegeven op de pees gedurende 10 tot 15 minuten. 
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Opvallend bij deze studie was dat de resultaten niet zo succesvol waren als bij de voorgaande 

studies.  

Vijftien van de 34 patiënten verbeterden niet met de excentrische oefeningen. Drie patiënten 

verbeterden met een peritendineuze injectie en lokale anesthesie. Een heelkundige ingreep was 

nodig bij 7 patiënten wanneer de conservatieve therapie na 6 maanden mislukte. 

Als verklaring werd gesuggereerd dat de belasting eventueel te groot was voor deze patiënten. 

Deze waren immers sedentair en hun pezen zijn vermoedelijk niet zo sterk als deze van actieve 

personen. 

 

In een onderzoek van Norregaard et al. (2007) werden de langetermijneffecten van 

excentrische oefeningen vergeleken met stretchingoefeningen bij patiënten met achillespees-

pijn. Er namen zowel patiënten met een insertionele als midproportionele achillespees-

tendinopathie deel aan deze studie. 

In totaal werden 45 patiënten willekeurig in 2 groepen gedeeld. In de groep die excentrisch 

oefeningen deed, was de gemiddelde leeftijd 41 jaar en bij de groep die stretchoefeningen deed, 

was dit 43 jaar. De excentrische groep had gemiddeld al 26 maanden symptomen en de 

stretchinggroep 31 maanden. 

Bij de groep met het excentrische trainingsprogramma werd het 12 weken durende protocol 

van Alfredson et al. (1998) uitgevoerd. De tweede groep kreeg een stretchingprogramma. De 

patiënten stretchten in stand op een statische manier de m. gastrocnemius (met gestrekt been) 

en de m. soleus (met gebogen been). De rek werd traag opgebouwd en gedurende 30 seconden 

volgehouden. Iedere sessie werden deze oefeningen 5 keer uitgevoerd. De stretch moest pijnvrij 

gebeuren, maar een licht onaangenaam gevoel was wel toegelaten. 

Bij de resultaten zag men in beide groepen een significante daling van symptomen en pijn vanaf 

3 weken behandeling. Na één jaar was een verbetering op te merken bij de meerderheid van de 

patiënten. Maar er was geen significant verschil tussen beide groepen. Een opvallend resultaat 

in deze studie is dat vrouwen en patiënten met symptomen in het distale deel van de pees 

significant minder goede effecten hadden van hun trainingsprogramma. Dit komt overeen met 

een andere studie (Fahlström et al., 2003). 

 

Onlangs is ook het verschil in effect van een excentrisch oefenschema tussen vrouwen en 

mannen bestudeerd (Knobloch et al., 2009). Eerder had een onderzoek al aangetoond dat pezen 

van vrouwen hoogst waarschijnlijk een mindere aanpassingscapaciteit bezitten dan die van 

mannen, wat zich uit in kleine verschillen in mechanische en structurele eigenschappen tussen 

vrouwelijke lopers en niet-lopers (Westh et al., 2008). Dit is in tegenstelling tot de mannen, 
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waar een duidelijk verschil in peesdikte wordt opgemerkt tussen lopers en niet-lopers (Rosager 

et al., 2002). 

Aan het onderzoek van Knobloch et al. namen 75 volwassenen met een midproportionele 

achillespeestendinopathie deel waaronder 31 vrouwen en 45 mannen. De gemiddelde 

patiëntenleeftijd was 50 jaar. Deze groep had gemiddeld al 7 maanden klachten van unilaterale 

achillespeespijn. De proefpersonen deden 12 weken lang de excentrische heeldropoefening 

volgens Alfredson et al. (1998). Ze deden deze oefeningen 2 keer per dag en dit in 3 reeksen van 

15 herhalingen.  

Bij zowel mannen als vrouwen was er een duidelijke verbetering in pijngewaarwording na 12 

weken. Deze werd geobjectiveerd volgens de VAS-schaal1, VISA-A2 en FAOS3 vragenlijsten. Er 

was ook een significant verschil in VAS-scoredaling tussen mannen en vrouwen, namelijk een 

44% pijndaling bij de mannen versus 27% bij de vrouwen. Deze studie heeft als conclusie dat 

symptomatische vrouwen met midproportionele achillespeestendinopathie niet evenveel winst 

boeken als de symptomatische mannen na 12 weken excentrische trainingstherapie. Dit wordt 

bevestigd door de significant kleinere verbetering in VISA-A en FAOS scores bij vrouwen in 

vergelijking met de mannen. 

 

 

2.3 Verklaring van de effecten 

 

Men gelooft dat excentrische oefeningen specifieke mechanische impulsen opwekken die het 

genezingsproces in pezen opnieuw in goede banen leiden. Dit proces, waarbij cellen 

mechanische stimuli omzetten in biochemische signalen, wordt mechanotransductie genoemd 

(Wang, 2006). Mechanische krachten hebben zo invloed op metabolisme, structuur-

veranderingen en mechanische eigenschappen van pezen. Op die manier kunnen te veel en te 

hoge belastingen in degeneratie en dus tendinopathie resulteren (Khan & Maffulli, 1998; 

Maffulli et al., 1998). Maar het omgekeerde geldt volgens deze stelling ook: correcte en 

aangepaste belasting zouden positieve peesveranderingen kunnen inleiden. 

Een studie van Langberg et al. (2001) heeft uitgewezen dat oefentherapie initieel zowel de 

collageendegradatie als –synthese verhoogt, maar dat op lange termijn de collageensynthese de 

bovenhand zou halen. Enkele jaren later hebben dezelfde onderzoekers de type-I 

collageenveranderingen bestudeerd in aangedane pezen, specifiek na excentrische oefeningen, 

                                                             

1 VAS-schaal: Visueel analoge schaal 
2 VISA-A: Victorian Institute of Sports Assessment – Achilles 
3 FAOS: Foot and Ankle Outcome Score 
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met als bevinding dat enkel collageensynthese opgetreden had zonder verdere degeneratie van 

het collageennetwerk (Langberg et al., 2007). Dus men kan veronderstellen dat de homeostase 

van het peesweefsel verstoord is door overbelasting (Leadbetter, 1992) en dat excentrische 

oefeningen zorgen voor een stimulatie van type-I collageenaanmaak en zo de pees doen 

genezen en versterken (Langberg et al., 2007). 

Het mechanisme waardoor excentrisch trainen effectiever is dan concentrisch trainen is tot op 

vandaag niet volledig achterhaald. Eerst werd door Stanish et al. (1986) naar voren gebracht dat 

grotere belastingspieken bij excentrisch trainen de oorzaak zouden kunnen zijn van deze 

effecten. Deze veronderstelling werd echter weerlegd omdat bleek dat de piekbelastingen op de 

pees bij submaximale excentrische en concentrische oefeningen nagenoeg dezelfde waren (Fig. 

8) (Henriksen et al., 2009; Rees et al., 2008a). 

 

 

 

 

Fig. 8- Belastingspieken op de 

achillespezen gedurende excentrische en 

concentrische oefeningen. Er was geen 

significant verschil in maximale 

belastingen (Rees et al., 2008a).  

 

 

 

 

 

 

Toch worden hogere piekbelastingen door excentrische arbeid niet volledig afgeschreven als 

oorzaak voor de goede resultaten. Excentrisch spierwerk heeft namelijk minder elektro-

myografische activiteit nodig dan concentrisch spierwerk om dezelfde krachten te produceren, 

wat erop wijst dat het aantal motor units om eenzelfde kracht te produceren lager is tijdens 

excentrische oefeningen dan tijdens concentrische oefeningen (Kellis & Baltzopoulos, 1998). 

Logischerwijs zou dit resulteren in een minder uniforme stressverdeling op de peesvezels en 

meer gelokaliseerde trekkrachten op de collageenbundels (Ker, 1999), mogelijks leidend tot 

grotere uitrekking van de collageenbundels en dus grotere stuwkrachten van vocht uit de pees 

(Lanir et al., 1988). 
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Rek op de peesvezels en de in- en uitstroom van vloeistoffen uit de pees zijn op lange termijn 

gekende stimuli voor collageensynthese en remmen degeneratieve processen af (Maeda et al., 

2007; Screen et al., 2005). Het is daarom verleidelijk de goede resultaten van excentrische 

training toe te schrijven aan eventuele grotere trekkrachten op collageenvezels en de daarop 

volgende in- en uitstroom van vocht. Deze hypothese wordt ondersteund door een recente 

studie die aantoont dat een grotere directe reductie in peesdikte optreedt na excentrische 

oefeningen, wanneer men vergelijkt met concentrische oefeningen bij dezelfde personen (Grigg 

et al., 2009). In beide gevallen wordt het grootste deel van het dikteverlies exponentieel 

herwonnen binnen enkele uren, maar een significant verschil in dikte tussen een excentrisch en 

concentrisch belaste pees blijft aanwezig tot 3 uren na de oefeningen. Hoewel deze studie 

belangrijke beperkingen met zich mee draagt, is het toch een aanwijzing dat de denkpiste van 

grotere vochtstromen na excentrisch spierwerk nader onderzocht moet worden. 

 

Door Rees et al. (2008a) werd ook een andere mogelijk mechanisme voorgesteld. Men merkte 

namelijk een groot verschil op in de manier waarop de excentrische en concentrische 

bewegingen werden gecontroleerd. In de excentrische peesbelastingscurven werd een 

sinusoïdaal patroon geobserveerd, duidend op een continue belasting en ontlasting. Deze 

fluctuaties in belasting zouden zorgen voor meer peesstimulatie en werden niet teruggevonden 

in de concentrische curven. De slingerende bewegingen in de excentrische curven zouden de 

oorzaak kunnen weerspiegelen waarom een gewicht rustig laten zakken (excentrische arbeid) 

steeds moeilijker te controleren is dan het te tillen (concentrische arbeid). Deze studie 

onderzocht enkel gezonde individuen, maar het is mogelijk dat bij mensen met aangedane 

achillespezen de controle van excentrische bewegingen slechter is dan in de gezonde populatie 

waardoor de fluctuaties in de belasting nog meer uitgesproken kunnen zijn. Rees et al. vermeldt 

ook dat het effect van excentrisch trainen gedeeltelijk verklaard zou kunnen worden door 

verhoging van peesstijfheid.  

 

Geïnspireerd door Rees’ stellingen heeft Henriksen et al. (2009) een soortgelijke studie 

uitgevoerd met een ander protocol. Een andere aanpak dus, maar dezelfde conclusie is 

getrokken: excentrisch spierwerk heeft een hogere frequentie in krachtfluctuatie dan 

concentrisch spierwerk. Het therapeutische voordeel van excentrische arbeid zou dus kunnen 

resulteren uit de frequentie van de ladingscycli, meer dan uit absolute krachtinwerking. Deze 

theorie verleent een mogelijke verklaring voor de verlichtende effecten van excentrische 

oefeningen in de behandeling van achillespeestendinopathie, maar het geeft geen definitieve 

uitleg over de actieve mechanismen. 
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Diverse onderzoeken halen structurele aanpassingen in de spier aan als uitleg voor de goede 

resultaten van excentrische oefeningen (Mahieu et al., 2008; Brockett et al., 2001). Deze 

veranderingen zouden kunnen leiden tot een betere controle van de lengteveranderingen en/of 

een vermindering van de relatieve stretch op het peesweefsel, resulterend in een betere 

bescherming van de pees (Mahieu et al., 2008). 

 

Een andere theorie suggereert dat de heeldrop in de excentrische oefeningen ervoor zorgt dat 

de bloedstroom in de neovasculaire bloedvaatjes stopt. Dit zou, direct of indirect, die vaatjes en 

aanliggende zenuwvezels vernietigen (Alfredson & Cook, 2007). Een onderzoek van Öhberg en 

Alfredson (2004a) behaalde goede resultaten en dus pijnvrije pezen bij 36 van de 41 patiënten 

met achillespeestendinopathie via excentrisch trainen. Alle pezen toonden neovasculaire zones 

bij onderzoek voor de oefenperiode. Bij 32 van de 36 succesvolle achillespezen werd geen 

resterende neovascularisatie vastgesteld na de excentrische oefenperiode. In 4 succesvolle en 

de 5 onsuccesvolle individuen werden daarentegen nog resten van verhoogde microcirculatie 

teruggevonden. Dit doet bij de onderzoekers vermoeden dat inwerking op de neovascularisatie 

de goede klinische resultaten van excentrische oefeningen zou verklaren. 

Deze hypothese wordt de dag van vandaag enigszins verlaten omdat de neovascularisatie 

waarschijnlijk toch niet zo een grote rol speelt in het pijnmechanisme. 

 

 

2.4 Conclusie 

 

Het excentrisch trainingsprogramma volgens Afredson et al. geldt momenteel als gouden 

standaard binnen de behandeling van midproportionele achillespeestendinopathie. Dit 

programma zorgt over het algemeen voor pijnvermindering, functionaliteitherwinning en 

krachtwinst op lange termijn. Het collageennetwerk herstelt, de neovascularisatie verdwijnt en 

ook de peesdikte lijkt te normaliseren.  

Het overgrote merendeel van de onderzoeken is op lange termijn gevoerd en op een populatie 

met achillespeestendinopathie. Omdat de werkingsmechanismen van excentrisch trainen nog 

onvoldoende gekend zijn, lijkt het interessant de effecten na één oefensessie te bestuderen in 

een gezonde proefpopulatie. Er zijn geen studies gevonden die de verschillen in directe effecten 

tussen verschillende excentrische en concentrische oefenschema’s op enkelmobiliteit, kracht, 

passieve weerstand of doorbloeding onderzochten. Uit de literatuur blijkt dat het trainings-

programma van Alfredson et al. algemeen aanvaard is, maar er is weinig onderzoek verricht 
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naar de ideale modaliteiten (snelheid van uitvoering, concentrisch en/of excentrisch) van de uit 

te voeren oefening. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEEL II 

VERGELIJKENDE STUDIE TUSSEN VERSCHILLENDE MODALITEITEN EN SNELHEDEN
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HOOFDSTUK 1. PROTOCOL 

 

1.1 Experimenteel design 

 

Er wordt een gerandomiseerde studie uitgevoerd met als doel het effect na te gaan van 

excentrisch trainen na verschillende oefenmodaliteiten.  

Tien mannen en 10 vrouwen tussen 18 en 26 jaar worden gerekruteerd om deel te nemen aan 

dit onderzoek. Tijdens de testperiode voeren deze personen 4 oefensessies uit. Diverse 

parameters worden gemeten zowel voor als na de sessies.  

Bij elke oefensessie wordt uitgegaan van de gestandaardiseerde excentrische heeldrop-

oefeningen van Alfredson et al. (1998), waarvan men telkens één of meerdere condities 

verandert. Alle oefeningen worden uitgevoerd met het niet–dominante, gestrekte been. Om dit 

te kunnen controleren, wordt gevraagd de oefeningen blootsvoets en in short uit te voeren (Fig. 

9).  

 

 

 

 

Fig. 9- De excentrische heeldrop-oefening. 
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De 4 oefenmodaliteiten zijn: 

 

(1)  Concentrisch (con) 

Enkel de concentrische fases worden uitgevoerd op het niet-dominante been. De 

proefpersoon neemt plaats op een trapje. Hij steunt volledig op het niet-dominante been 

in maximale dorsiflexie. Van daaruit duwt hij zich op naar maximale plantairflexie 

waarbij het dominante been ontspannen is en de grond niet raakt. De tijd die een 

concentrische fase moet duren, is 3 seconden. Om vervolgens terug naar de 

oorspronkelijke uitgangspositie te komen, plaatst de proefpersoon zijn dominante been 

op het trapje en voert op dat been de excentrische fase uit naar maximale dorsiflexie. 

Het niet-dominante been is tijdens deze beweging ontlast. Om dan op het niet-

dominante been de volgende oefening te kunnen starten. Er worden 3 reeksen van 15 

herhalingen uitgevoerd met 20 seconden pauze tussen de reeksen.  

 

(2)  Excentrisch snel (exc sn) 

Enkel de excentrische fases worden snel uitgevoerd op het niet-dominante been. Deze 

proefpersoon neemt plaats op het trapje. Hij steunt volledig op het niet-dominante been 

in maximale plantairflexie. Van daaruit laat hij zich gecontroleerd zakken tot maximale 

dorsiflexie waarbij het rechter been ontspannen is en de grond niet raakt. De tijd die de 

excentrische fase moet duren, is 3 seconden. Om vervolgens terug naar de 

oorspronkelijke uitgangspositie te komen, plaatst de proefpersoon zijn dominante been 

op het trapje en voert op dat been de concentrische fase uit naar maximale 

plantairflexie. Het niet-dominante been is tijdens deze beweging ontlast. Om dan op het 

niet-dominante been de volgende oefening te kunnen starten.  

Er worden 3 reeksen van 15 herhalingen uitgevoerd met 20 seconden pauze tussen de 

reeksen.  

 

 

(3) Excentrisch traag (exc tr) 

Enkel de excentrische fases worden traag uitgevoerd op het niet-dominante been. De 

proefpersoon neemt plaats op het trapje. Hij steunt volledig op het niet-dominante been 

in maximale plantairflexie. Van daaruit laat hij zich gecontroleerd zakken tot maximale 

dorsiflexie waarbij het dominante been ontspannen is en de grond niet raakt. De tijd die 

de excentrische fase moet duren, is 6 seconden. Om vervolgens terug naar de 

oorspronkelijke uitgangspositie te komen, plaatst de proefpersoon zijn dominante been 

op het trapje en voert op dat been de concentrische fase uit naar maximale 
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plantairflexie. Het niet-dominante been is tijdens deze beweging ontlast. Om dan op het 

niet-dominante been de volgende oefening te kunnen starten.  

Er worden 3 reeksen van 15 herhalingen uitgevoerd met 20 seconden pauze tussen de 

reeksen.  

 

(4) ‘Concentrische + excentrische’ (con exc) 

Zowel de concentrische als de excentrische fases worden uitgevoerd op het niet-

dominante been. Tijdens de volledige oefening is het dominante been ontspannen en 

raakt het de grond niet. De proefpersoon neemt plaats op het trapje. Hij steunt volledig 

op het niet-dominante been in maximale dorsiflexie. Van daaruit duwt hij zich op naar 

maximale plantairflexie. Om vervolgens gecontroleerd terug te keren naar maximale 

dorsiflexie. De tijd van de concentrische fase bedraagt 3 seconden en van de 

excentrische fase 6 seconden.  

Er worden 3 reeksen van 15 herhalingen uitgevoerd met 20 seconden pauze tussen de 

reeksen.  

 

De volgorde waarin de testpersonen deze sessies doen, is gerandomiseerd. Om dit te 

verwezenlijken worden  4  kaartjes gemaakt met de 4 oefenmodaliteiten erop. In het begin van 

de eerste oefensessie trekt elke proefpersoon deze kaartjes nadat deze geschud zijn. De 

volgorde waarin de kaartjes getrokken worden, bepaalt welke chronologische volgorde van de 

modaliteiten hij volgt. Tussen de verschillende sessies wordt een minimum tijdsinterval 

vastgelegd van 3 dagen.  

 

In deze studie gaat men er volgens de nulhypothese van uit dat er geen significant verschil is 

tussen de pre- en postmetingen van enkelmobiliteit, kracht en passieve weerstand van de 

plantairflexoren en doorbloeding van de achillespees na de concentrische, excentrisch snelle, 

excentrisch trage en ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteiten. 

 

 

1.2 Populatie 

 

Er nemen 20 personen deel aan het onderzoek, waaronder evenveel mannen als vrouwen. De 

leeftijdscategorie van de proefpersonen is tussen de 18 en 26 jaar. De antropometrische 

kenmerken worden voorgesteld in Tabel 1. 



38 

 

De deelnemers hebben geen huidige enkel- of achillespeesklachten en hebben ook geen 

voorgeschiedenis van achillespeesproblemen. Er wordt niet toegelaten dat de proefpersonen 

pijnstillers of ontstekingsremmers nemen. 

De proefpersonen oefenen maximaal 4 uur sport uit per week en doen niet aan competitieve 

loop– of springsporten. Bij de start van het onderzoek wordt een vragenlijst afgenomen waarin 

gepeild wordt naar het activiteitenniveau, het medicatiegebruik, de huidige medische situatie en 

de medische voorgeschiedenis (Bijlage 1). Ook wordt het te testen, niet-dominante been 

bepaald aan de hand van een voetbaltoets. 

 

Tabel 1. De antropometrische kenmerken van de 20 proefpersonen. 

 Gemiddelde Standaarddeviatie 

Leeftijd (jaren) 21.50 2.04 

Lengte (cm) 173.90 8.86 

Gewicht (kg) 67.43 11.98 

BMI (kg/m²)  22.22 3.06 

Cm= centimeter, kg= kilogram, BMI= body mass index (gewicht/lichaamslengte²). 

 

 

1.3 Metingen 

 

Aan het begin van de eerste oefensessie worden eenmalig verschillende antropometriemetingen 

gedaan. De proefpersoon wordt gemeten en gewogen.  

 

Voor en na de uitvoering van de oefensessie worden de volgende parameters in deze volgorde 

geëvalueerd: 

1) Oppervlakkige en diepe peesdoorbloeding.  

2) Bewegingsuitslag van het enkelgewricht naar dorsiflexie en plantairflexie. 

3) Maximale kracht (30°/s) en snelkracht (180°/s) van de plantairflexoren. 

4) Passieve weerstand van de plantairflexoren. 
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1.3.1 Peesdoorbloeding 

Met het O2C®-systeem (Oxygen-to-see, LEA, Medizintechnik, Giessen, Germany) wordt de 

doorbloeding van de pees van het niet-dominante been nagegaan, zowel vóór als na de 

oefensessies (Fig. 10).  

 

 

 

Fig.10- Het O2C®-systeem 

 (http://www.lea.de/eng/indexe.html). 

 

 

 

 

Dit meetsysteem bestaat uit een computer en een probe. De metingen zijn niet invasief, de 

probe wordt op de huid gehouden op de plaats van de meting. Met dit toestel kan men de 

doorbloeding, de saturatie en het hemoglobinegehalte van de pees meten en dit zowel 

oppervlakkig (op 2 mm diepte) als diep (op 8 mm diepte). Gedurende 10 seconden worden deze 

parameters geëvalueerd en hiervan wordt het gemiddelde geregistreerd. 

 

De metingen in deze studie gebeuren in voorlig op een tafel, met de voeten afhangend van het 

voeteneinde. De proefpersonen dienen zo stil mogelijk te blijven liggen en de spieren 

ontspannen te houden (Fig. 12).  

De metingen gebeuren op 12 plaatsen op de pees (Fig. 11):  

 

 

 

 

Fig. 11- De 12 punten op de pees  

(Print van het O2C®-systeem). 
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M1. In het midden van de insertie op het os calcaneum 

M2. 1 cm lateraal van M1 

M3. 1 cm mediaal van M1 

M4. 4 cm proximaal van de insertie op het os calcaneum, in het midden van de pees 

M5. 1 cm lateraal van M4 

M6. 1 cm mediaal van M4 

M7. 8 cm proximaal van de insertie op het os calcaneum, in het midden van de pees 

M8. 1 cm lateraal van M7 

M9. 1 cm mediaal van M7 

M10. 12 cm proximaal van de insertie op het os calcaneum, in het midden van de pees 

M11. 1 cm lateraal van M10 

M12. 1 cm mediaal van M10 

 

 

Fig. 12- Aanduiding van de 12 punten op de pees en meting met de probe van de doorbloeding. 

 

De parameters die voor deze studie gebruikt worden zijn de oppervlakkige en diepe 

peesdoorbloeding en dit op de 12 plaatsen aangeduid op de pees.  

 

1.3.2 Bewegingsuitslag 

De bewegingsuitslag van het enkelgewricht van het niet-dominante been wordt gemeten met 

een universele goniometer (NV Gymna, Bilzen, Belgium). Deze meting gebeurt telkens door 

dezelfde onderzoeker. Op de geteste enkel worden drie merktekens met een stift aangebracht. 

De as van de goniometer wordt 0.5 cm dorsaal van het meest distale punt van de laterale 

malleolus gehouden.  

Het ene segment van de goniometer bevindt zich achter de malleolus lateralis in de richting van 

het caput van de fibula. Het andere segment wordt gericht naar de kop van de vijfde 

metatarsaal. 
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De metingen voor plantairflexie worden onbelast en passief uitgevoerd (Fig. 13). De proef-

persoon ligt in voorlig op een tafel met de voeten over het voeteneinde. Vervolgens brengt de 

onderzoeker de voet van het niet-dominante been passief in maximale plantairflexie met de 

knie gestrekt.  

 

 

 

Fig. 13 – Meting van de bewegingsuitslag naar  

plantairflexie. 

 

 

 

 

 

De dorsiflexiemetingen worden in een belaste positie uitgevoerd (Fig. 14). De proefpersoon 

staat rechtop met de voeten parallel. Vervolgens plaatst de proefpersoon het niet-dominante 

been naar achter en buigt hij door zijn ander been. De bewegingsuitslag naar dorsiflexie van het 

enkelgewricht van het niet-dominante been worden zowel met de knie gestrekt als gebogen 

getest. 

 

 

 

 

Fig. 14- Meting van de bewegingsuitslag naar  

dorsiflexie. 

 

 

 

 

 

 

Iedere meting, zowel naar plantairflexie en dorsiflexie met de knie gestrekt en gebogen, wordt 3 

keer uitgevoerd. De gemiddelde waarde, uitgedrukt in graden, wordt gebruikt voor statistische 

analyse. 
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1.3.3 Kracht 

Om de kracht van de dorsi- en plantairflexoren te testen, wordt gebruik gemaakt van het  

Biodex®-systeem (BiodexSystem 3, Biodex Medical systems Inc, Shirley, NY). 

 

 

 

 

Fig. 15- Meting van de kracht met het Biodex®-systeem. 

 

De proefpersoon zit op het toestel met de knie van het niet-dominante been in gestrekte 

toestand (Fig. 15). De voet wordt nauwkeurig vastgemaakt met klittenband op een voetplaat dat 

verbonden is met de hefboomarm van de dynamometer. Deze houding wordt ook verzekerd 

door middel van klittenband rond de desbetreffende dij en de torso. De as van de dynamometer 

ligt op dezelfde hoogte van die van het te testen enkelgewricht. De startpositie is in 20° 

plantairflexie in de enkel. 

Vervolgens worden 2 tests uitgevoerd waarbij men de kracht van de plantair- en dorsiflexoren 

van het niet-dominante been zal nagaan in de bewegingsbaan tussen 20° plantairflexie en 10° 

dorsiflexie. 

De eerste test heeft als doel de maximale kracht na te gaan en bestaat uit 3 herhalingen aan 

30°/s. De tweede test is bedoeld om de snelkracht te bepalen en bestaat uit 15 herhalingen aan 

180°/s. Bij beide testen worden hiervan automatisch gemiddelde waarden berekend. 

Er gaat aan de eigenlijke testing telkens een verkorte proeftesting vooraf zodat de 

proefpersonen weten wat van  hen verwacht wordt. Tijdens de tests worden de personen 

aangemoedigd om zoveel mogelijk kracht te produceren. 

De parameters die voor statistische analyse worden gebruikt zijn: de resultaten van de absolute 

maximale kracht van de plantairflexoren, de resulaten van de relatieve maximale kracht van de 

plantairflexoren ten opzichte van het lichaamsgewicht, de resultaten van de absolute snelkracht 

van de plantairflexoren en tot slot de resultaten van de relatieve snelkracht van de 
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plantairflexoren ten opzichte van het lichaamsgewicht. De absolute waarden worden uitgedrukt 

in Newton per meter en de relatieve waarden in een percentage. 

 

1.3.4 Passieve weerstand  

Om de passieve weerstand te meten, worden het Biodex®-systeem (BiodexSystem 3, Biodex 

Medical systems Inc, Shirley, NY) en EMG (Myosystem 1400, Noraxon USA inc., Scottsdale, AZ)  

gebruikt. De proefpersoon wordt in ruglig geplaatst met de knie van het niet-dominante been 

gestrekt (Fig. 16). De voet wordt nauwkeurig vastgemaakt op een voetplaat die verbonden is 

met de hefboomarm van de dynamometer. Dit gebeurt steeds zodanig dat de voet niet 

belemmerd wordt bij bewegingen van het enkelgewricht. Dan wordt de voet passief bewogen 

gedurende 6 continue bewegingscycli tussen 20° plantairflexie en 10° dorsiflexie aan een 

snelheid van 5°/s. Er wordt gekozen voor een trage snelheid zodat er geen reflexmatige 

musculaire activiteit kan worden uitgelokt. Aan de proefpersonen wordt bovendien gevraagd 

om te ontspannen.  

 

 

 

 

Fig. 16- Meting van de passieve weerstand met het 

Biodex®-systeem. 

 

 

 

 

 

 

 

De elektromyografische activiteit van de dorsi- en plantairflexoren wordt nagegaan. Hiervoor 

worden elektroden geplaatst op de m. tibialis anterior en de mediale kop van de m. 

gastrocnemius. De indifferente elektrode ligt op het fibulakopje. Deze EMG-controle wordt niet 

opgenomen in de testing, maar is zuiver om activiteit van deze spieren uit te sluiten. De test 

wordt opnieuw gedaan wanneer de spieractiviteit de grens van 15 mV overschrijdt. 

De parameter die voor statistische analyse wordt gebruikt is het piekmoment naar dorsiflexie. 

Deze waarden worden uitgedrukt in Newton per meter. 
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1.4 Statistische analyse 

 

Statistische analyse wordt uitgevoerd met SPSS versie 17 (SPSS Inc, Chicago, Ill).  De data 

worden onderzocht op een normaalverdeling. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 

Kolmogorov-Smirnov test. Om mogelijke verschillen tussen de resultaten van de pre- en 

posttest te onderzoeken worden gepaarde t-testen gebruikt. Er worden bovendien ook 

gepaarde t-testen gebruikt om de resultaten van de mannen en vrouwen apart te onderzoeken 

en om de signifcante parameters tussen verschillende modaliteiten te vergelijken. 

Een p-waarde kleiner dan of gelijk aan 0.05 wordt als significant beschouwd. 
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HOOFDSTUK 2. RESULTATEN 

 

2.1 Resultaten per oefenmodaliteit 

 

2.1.1 Concentrische oefenmodaliteit 

Uit de resultaten van de concentrische oefenmodaliteit blijkt dat er een significante stijging is 

tussen de pre– en postmeting van de passieve weerstand van de plantairflexoren (Tabel 2). Er is 

eveneens een significante stijging aanwezig van de diepe doorbloeding op het punt M5 (Tabel 

4). Alle andere parameters zijn niet-significant veranderd. 

Voor de concentrische oefenmodaliteit wordt dus de nulhypothese van de passieve weerstand 

en de diepe doorbloeding op het punt M5 weerlegd.  

 

Tabel 2. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en passieve 

weerstand voor en na de concentrische oefenmodaliteit (N=20). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 22.17 5.49 22.10 5.77 0.15 0.89 

ROMDF-geplooid  (°) 29.88 5.93 30.08 6.11 -0.47 0.64 

ROMPF  (°) 57.43 6.15 57.97 5.55 -1.22 0.24 

Max. Kracht (N.m) 89.98 22.54 91.03 21.88 -0.22   0.83 

Max. Kracht/LG  (%) 136.08 30.96 136.64 25.10 -0.07 0.94 

Snelkracht  (N.m) 43.97 8.08 43.74 10.99 0.11 0.92 

Snelkracht/LG (%) 67.16 13.84 67.10 18.85 0.02 0.99 

PRT (N.m) 14.50 5.24 15.33 5.58 -2.34   0.03* 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 3. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de concentrische 

oefenmodaliteit (N=20). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 30.75 14.54 34.40 20.01 -0.78 0.45 

Flow opp. M2 19.35 10.23 24.55 13.84 -1.80 0.09 

Flow opp. M3 18.25 11.60 21.40 15.56 -0.94 0.36 

Flow opp. M4 16.90 7.11 14.53 5.91 1.40 0.18 

Flow opp. M5 15.90 7.84 21.10 12.21 -1.71 0.10 

Flow opp. M6 13.45 9.17 13.05 10.77 0.19 0.86 

Flow opp. M7 12.10 6.34 13.20 7.74 -0.77 0.45 

Flow opp. M8 16.90 11.41 17.05 10.74 -0.06 0.95 

Flow opp. M9 11.55 7.91 13.00 11.42 -0.62 0.54 

Flow opp. M10 10.25 6.14 11.20 6.31 -1.05 0.31 

Flow opp. M11 14.55 9.51 14.30 9.23 0.13 0.90 

Flow opp. M12 9.50 5.10 12.55 8.05 -1.85 0.08 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 4. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de concentrische 

oefenmodaliteit (N=20). 

  

PRE POST 

   SD  SD t P 

Flow diep M1 90.55 31.02 97.00 40.45 0.63 0.54 

Flow diep M2 81.45 37.63 94.25 39.59 -1.70 0.11 

Flow diep M3 56.41 13.30 75.20 36.14 -1.59 0.13 

Flow diep M4 57.85 23.33 57.05 23.11 0.17 0.87 

Flow diep M5 62.25 22.09 75.25 22.96 -2.36 0.03* 

Flow diep M6 54.05 21.46 55.50 28.95 -0.48 0.64 

Flow diep M7 45.95 29.38 41.25 17.09 0.83 0.42 

Flow diep M8 56.20 23.58 58.42 26.58 -0.16 0.88 

Flow diep M9 48.25 26.34 55.05 43.24 -0.89 0.38 

Flow diep M10 42.68 16.37 50.50 25.80 -1.40 0.18 

Flow diep M11 56.30 31.63 53.45 23.05 0.47 0.65 

Flow diep M12 41.00 16.17 50.15 24.14 -1.94 0.07 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Resultaten van de concentrische oefenmodaliteit bij de mannen 

Uit de pre- en postmetingen van de concentrische oefenmodaliteit blijkt dat er bij de mannen 

een significante stijging aanwezig is van de passieve weerstand van de plantairflexoren (Tabel 

5). Alle andere parameters zijn niet-significant veranderd. 

 

Tabel 5. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en passieve 

weerstand voor en na de concentrische oefenmodaliteit bij de mannen (N=10). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 21.83 6.90 21.90 6.86 -0.14 0.90 

ROMDF-geplooid  (°) 27.93 6.29 28.57 6.97 -1.58 0.15 

ROMPF  (°) 55.47 7.41 56.40 6.35 -1.39 0.20 

Max. Kracht (N.m) 102.01 17.24 103.47 16.44 -0.23   0.82 

Max. Kracht/LG  (%) 136.75 26.29 137.93 20.56 -0.14 0.89 

Snelkracht  (N.m) 46.88 7.69 44.19 12.36 0.73 0.48 

Snelkracht/LG (%) 62.75 11.93 59.06 16.42 0.77 0.46 

PRT (N.m) 17.90 5.74 18.84 5.72 -2.31   0.05* 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 6. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de concentrische 

oefenmodaliteit bij de mannen (N=10).  

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 22.40 10.68 24.70 19.56 -0.53 0.61 

Flow opp. M2 13.30 5.23 16.90 9.89 -0.89 0.40 

Flow opp. M3 13.10 4.77 12.60 7.79 0.17 0.87 

Flow opp. M4 15.70 6.68 23.50 4.20 1.20 0.26 

Flow opp. M5 15.20 5.98 18.80 6.51 -0.06 0.96 

Flow opp. M6 11.70 7.47 17.30 12.37 -0.21 0.84 

Flow opp. M7 12.20 6.75 16.80 11.74 -0.97 0.36 

Flow opp. M8 21.20 12.30 20.10 12.51 1.21 0.26 

Flow opp. M9 10.90 7.46 12.11 9.12 -0.46 0.66 

Flow opp. M10 9.60 5.10 10.00 6.22 -0.25 0.81 

Flow opp. M11 14.70 8.07 14.90 8.20 -0.06 0.95 

Flow opp. M12 8.10 3.76 8.60 3.92 -0.27 0.79 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 7. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de concentrische 

oefenmodaliteit bij de mannen (N=10). 

  

PRE POST 

   SD  SD t P 

Flow diep M1 74.50 21.28 79.80 38.82 -0.62 0.55 

Flow diep M2 56.00 17.08 74.40 37.58 -1.41 0.19 

Flow diep M3 54.40 12.05 58.60 36.16 -0.37 0.72 

Flow diep M4 57.70 25.68 49.90 17.72 1.16 0.28 

Flow diep M5 58.70 18.86 65.00 20.02 -1.42 0.19 

Flow diep M6 52.44 22.66 54.90 28.29 -0.54 0.60 

Flow diep M7 40.90 24.23 40.80 17.16 0.01 0.99 

Flow diep M8 59.60 29.74 58.90 33.80 0.11 0.91 

Flow diep M9 47.90 23.74 40.90 23.95 0.78 0.45 

Flow diep M10 37.56 9.65 53.80 33.44 -1.57 0.16 

Flow diep M11 54.80 30.84 56.60 26.45 -0.18 0.86 

Flow diep M12 38.00 14.86 44.10 21.49 -0.79 0.45 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Resultaten van de concentrische oefenmodaliteit bij de vrouwen 

Bij de concentrische oefenmodaliteit van de vrouwen is geen enkele parameter significant 

veranderd. 

 

Tabel 8. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en passieve 

weerstand voor en na de concentrische oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 22.50 3.96 22.30 4.81 0.25 0.81 

ROMDF-geplooid  (°) 31.83 5.12 31.60 5.03 0.31 0.76 

ROMPF  (°) 59.40 4.05 59.53 4.37 -0.23 0.82 

Max. Kracht (N.m) 77.94 21.30 78.59 19.91 -0.08 0.94 

Max. Kracht/LG  (%) 135.41 36.49 135.35 30.06 <0.001 1.00 

Snelkracht  (N.m) 41.06 7.74 43.28 10.08 -0.97 0.36 

Snelkracht/LG (%) 71.56 14.80 75.13 18.35 -0.82 0.44 

PRT (N.m) 11.44 1.92 11.82 2.36 -0.93 0.38 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 9. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de concentrische 

oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10).  

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 39.10 13.31 44.10 15,934 -0.58 0.58 

Flow opp. M2 25.40 10.59 32.20 13,273 -1.60 0.14 

Flow opp. M3 23.40 14.22 30.20 16,692 -1.13 0.29 

Flow opp. M4 18.10 7.67 16.00 7,018 0.71 0.50 

Flow opp. M5 16.60 9.64 26.90 14,083 -1.87 0.10 

Flow opp. M6 15.20 10.72 13.90 12,333 0.35 0.73 

Flow opp. M7 12.00 6.27 11.80 5,673 0.14 0.90 

Flow opp. M8 12.60 9.08 16.60 9,252 -1.19 0.27 

Flow opp. M9 12.20 8.69 13.40 11,778 -0.39 0.71 

Flow opp. M10 10.90 7.25 12.40 6,501 -1.70 0.12 

Flow opp. M11 14.40 11.21 13.70 10,584 0.31 0.77 

Flow opp. M12 10.90 6.05 16.50 9,312 -2.19 0.06 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 10. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de concentrische 

oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10). 

  

PRE POST 

   SD  SD t P 

Flow diep M1 106.60 31.73 114.20 35.91 -0.39 0.70 

Flow diep M2 106.90 35.47 114.10 31.96 -0.92 0.38 

Flow diep M3 59.29 15.42 91.80 28.94 -2.22 0.07 

Flow diep M4 58.00 22.12 64.20 26.46 -0.97 0.36 

Flow diep M5 65.80 25.42 85.50 21.88 -1.98 0.08 

Flow diep M6 55.50 21.45 56.10 31.11 -0.08 0.94 

Flow diep M7 51.00 34.32 41.70 17.94 1.02 0.33 

Flow diep M8 52.80 16.25 57.89 17.44 -0.31 0.77 

Flow diep M9 48.60 30.02 69.20 54.12 -1.87 0.10 

Flow diep M10 47.30 20.09 47.20 17.00 0.02 0.98 

Flow diep M11 57.80 34.01 50.30 20.00 1.02 0.34 

Flow diep M12 44.00 17.64 56.20 26.22 -2.11 0.06 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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2.1.2 Excentrisch snelle oefenmodaliteit 

Uit de resultaten van de excentrisch snelle oefenmodaliteit blijkt dat er een significante stijging 

aanwezig is van de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt (Tabel 11). Verder 

tonen de resultaten ook een significante stijging van de passieve weerstand van de plantair-

flexoren. Alle andere parameters zijn niet–significant veranderd. 

Voor de excentrisch snelle oefenmodaliteit wordt dus de nulhypothese van de passieve 

weerstand en dorsiflexiebewegingsuitslag met gestrekte knie weerlegd.  

 

Tabel 11. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en 

passieve weerstand voor en na de excentrisch snelle oefenmodaliteit (N=20).        

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 21.73 6.75 23.27 7.23 -2.43   0.03* 

ROMDF-geplooid  (°) 30.22 6.11 31.02 6.94 -1.49 0.15 

ROMPF  (°) 56.43 7.01 57.07 7.35 -0.94 0.36 

Max. Kracht (N.m) 88.22 30.28 91.11 23.25 -0.78 0.45 

Max. Kracht/LG  (%) 134.55 44.28 138.23 33.89 -0.64 0.53 

Snelkracht  (N.m) 46.60 12.48 45.77 11.48 0.43 0.67 

Snelkracht/LG (%) 70.80 19.12 69.14 14.57 0.58 0.57 

PRT (N.m) 14.81 4.70 15.75 4.47 -3.77 <0.001* 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 12. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de excentrisch 

snelle oefenmodaliteit (N=20).    

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 25.20 9.09 25.25 10.67 -0.02 0.99 

Flow opp. M2 24.95 13.19 28.20 17.10 -0.72 0.48 

Flow opp. M3 19.10 9.30 19.70 14.17 -0.16 0.88 

Flow opp. M4 17.00 6.94 18.75 7.91 -0.84 0.41 

Flow opp. M5 23.70 25.55 16.29 7.70 0.23 0.82 

Flow opp. M6 13.60 8.54 14.20 10.83 -0.25 0.81 

Flow opp. M7 13.20 9.19 14.70 11.25 -0.60 0.56 

Flow opp. M8 15.30 8.47 15.10 11.51 0.08 0.94 

Flow opp. M9 10.15 4.98 10.85 7.85 -0.42 0.68 

Flow opp. M10 12.75 8.63 11.26 9.40 0.67 0.51 

Flow opp. M11 12.85 6.92 13.20 7.23 -0.17 0.87 

Flow opp. M12 9.45 7.92 9.45 5.84 <0.001 1.00 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 13. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de excentrisch snelle 

oefenmodaliteit (N=20).    

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow diep M1 83.10 25.09 83.50 24.20 -0.07 0.95 

Flow diep M2 83.85 29.72 88.15 33.10 -0.50 0.62 

Flow diep M3 75.10 40.24 71.90 38.79 0.33 0.74 

Flow diep M4 58.45 19.29 63.10 24.60 -1.01 0.32 

Flow diep M5 70.90 38.34 68.50 33.76 0.29 0.77 

Flow diep M6 60.16 25.41 53.30 29.46 1.84 0.08 

Flow diep M7 48.32 25.29 57.40 39.73 -1.08 0.30 

Flow diep M8 57.30 20.24 59.05 32.57 -0.38 0.71 

Flow diep M9 50.05 27.75 39.42 23.72 1.15 0.27 

Flow diep M10 51.35 25.69 47.94 27.64 -0.29 0.77 

Flow diep M11 49.79 21.19 48.72 21.92 0.24 0.82 

Flow diep M12 44.90 26.31 46.95 29.81 -0.22 0.83 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Resultaten van de excentrisch snelle oefenmodaliteit bij de mannen 

Uit de resultaten van de excentrisch snelle oefenmodaliteit blijkt dat er bij de mannen een 

significante stijging van de passieve weerstand van de plantairflexoren aanwezig is (Tabel 14). 

Alle andere parameters zijn niet–significant veranderd. 

 

Tabel 14. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en 

passieve weerstand voor en na de excentrisch snelle oefenmodaliteit bij de mannen (N=10).   

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 21.93 7.26 22.47 8.13 -1.16 0.28 

ROMDF-geplooid  (°) 28.73 7.03 29.80 7.57 -1.36 0.21 

ROMPF  (°) 55.77 7.40 54.90 8.00 0.86 0.41 

Max. Kracht (N.m) 99.38 32.53 99.62 19.97 -0.05 0.97 

Max. Kracht/LG  (%) 136.42 52.05 134.50 34.22 0.30 0.77 

Snelkracht  (N.m) 50.24 7.07 50.70 9.36 -0.20 0.85 

Snelkracht/LG (%) 67.83 14.80 68.02 13.41 -0.07 0.95 

PRT (N.m) 17.34 4.49 18.34 4.52 -3.14 0.01* 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 15. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de excentrisch 

snelle oefenmodaliteit bij de mannen (N=10).    

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 24.30 8.87 26.60 10.06 -0.57 0.58 

Flow opp. M2 18.40 4.72 29.00 17.70 -1.88 0.09 

Flow opp. M3 21.10 9.45 20.50 15.74 0.10 0.92 

Flow opp. M4 17.70 6.52 21.40 6.40 -2.15 0.06 

Flow opp. M5 18.70 11.06 17.75 10.11 -0.55 0.60 

Flow opp. M6 11.20 4.73 16.20 11.07 -1.68 0.13 

Flow opp. M7 15.40 7.00 21.40 12.40 -1.63 0.14 

Flow opp. M8 14.60 7.50 19.90 13.55 -1.52 0.16 

Flow opp. M9 9.60 4.97 13.50 9.27 -1.55 0.16 

Flow opp. M10 12.50 6.72 15.78 12.02 -1.13 0.29 

Flow opp. M11 12.80 5.67 15.70 6.33 -2.06 0.07 

Flow opp. M12 8.80 4.71 11.10 6.76 -1.42 0.19 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 16. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de excentrisch snelle 

oefenmodaliteit bij de mannen (N=10).    

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow diep M1 83.50 24.28 88.50 24.69 -0.53 0.61 

Flow diep M2 77.70 29.76 97.50 38.17 -1.56 0.15 

Flow diep M3 89.90 48.60 74.80 39.27 1.09 0.30 

Flow diep M4 62.70 15.04 67.50 21.62 -1.20 0.26 

Flow diep M5 65.70 24.05 79.90 35.55 -1.37 0.20 

Flow diep M6 58.20 21.89 59.20 31.99 -0.14 0.89 

Flow diep M7 46.22 8.12 61.80 32.89 -1.94 0.09 

Flow diep M8 55.80 23.32 64.80 26.61 -1.87 0.10 

Flow diep M9 38.00 14.83 48.10 27.21 -1.30 0.23 

Flow diep M10 43.60 18.65 57.20 34.07 -1.29 0.23 

Flow diep M11 48.60 18.75 59.90 22.94 -2.13 0.06 

Flow diep M12 43.80 21.40 44.40 20.84 -0.07 0.94 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Resultaten van de excentrisch snelle oefenmodaliteit bij de vrouwen 

De resultaten van de excentrische oefenmodaliteit bij de vrouwen tonen een significante stijging 

van de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt (Tabel 17). De bewegingsuitslag 

naar plantairflexie toont eveneens een significante stijging. Verder ziet men dat bij de 

oppervlakkige doorbloeding op het punt M10, de diepe doorbloeding op het punt M6 en op het 

punt M9 een significante daling waarneembaar is (Tabel 18, Tabel 19). Alle andere parameters 

zijn niet–significant veranderd. 

 

Tabel 17. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en 

passieve weerstand voor en na de excentrisch snelle oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10).  

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 21.53 6.58 24.07 6.55 -2.28 0.05* 

ROMDF-geplooid  (°) 31.70 4.96 32.23 6.40 -0.70 0.51 

ROMPF  (°) 57.10 6.92 59.23 6.29 -3.42 0.01* 

Max. Kracht (N.m) 77.05 24.51 82.60 24.11 -1.04 0.33 

Max. Kracht/LG  (%) 132.68 37.71 141.95 34.98 -0.97 0.36 

Snelkracht  (N.m) 42.95 15.79 40.84 11.67 0.67 0.52 

Snelkracht/LG (%) 73.77 23.08 70.26 16.30 0.69 0.51 

PRT (N.m) 12.27 3.51 13.16 2.62 -2.20 0.06 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 18. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de excentrisch 

snelle oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10).    

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 26.10 9.69 23.90 10.63 0.59 0.57 

Flow opp. M2 31.50 15.79 27.40 17.40 0.62 0.55 

Flow opp. M3 17.10 9.18 18.90 13.22 -0.35 0.73 

Flow opp. M4 16.30 7.62 16.10 8.70 0.05 0.96 

Flow opp. M5 28.70 34.65 15.00 5.00 0.99 0.35 

Flow opp. M6 16.00 10.90 12.20 10.77 1.10 0.30 

Flow opp. M7 11.00 10.88 8.00 3.71 1.05 0.32 

Flow opp. M8 16.00 9.71 10.30 6.68 1.94 0.09 

Flow opp. M9 10.70 5.19 8.20 5.35 1.36 0.21 

Flow opp. M10 13.00 10.57 7.20 3.08 2.21   0.05* 

Flow opp. M11 12.90 8.31 10.70 7.51 0.57 0.58 

Flow opp. M12 10.10 10.46 7.80 4.49 0.62 0.55 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 19. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de excentrisch snelle 

oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10).    

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow diep M1 82.70 27.18 78.50 23.90 0.56 0.59 

Flow diep M2 90.00 29.92 78.80 25.71 1.16 0.28 

Flow diep M3 60.30 23.88 69.00 40.20 -0.67 0.52 

Flow diep M4 54.20 22.79 58.70 27.69 -0.53 0.61 

Flow diep M5 76.10 49.64 57.10 29.20 1.76 0.11 

Flow diep M6 62.33 30.06 47.40 27.05 3.91 0.01* 

Flow diep M7 50.20 34.82 53.00 46.98 -0.17 0.87 

Flow diep M8 58.80 17.77 52.67 38.76 0.31 0.76 

Flow diep M9 60.90 32.69 29.78 15.31 2.44 0.04* 

Flow diep M10 59.10 30.19 36.38 9.32 1.71 0.13 

Flow diep M11 51.11 24.60 34.75 9.41 1.80 0.12 

Flow diep M12 46.00 31.63 49.50 37.78 -0.20 0.84 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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2.1.3 Excentrisch trage oefenmodaliteit 

Uit de resultaten van de excentrisch trage oefenmodaliteit blijkt dat er een significante daling 

aanwezig is van de maximale kracht van de plantairflexoren en van de maximale kracht van de 

plantairflexoren ten opzichte van het lichaamsgewicht (Tabel 20). De passieve weerstand van 

de plantairflexoren is significant gestegen. Alle andere parameters zijn niet–significant 

veranderd. 

Voor de excentrisch trage oefenmodaliteit wordt dus de nulhypothese van de passieve 

weerstand en de kracht van de plantairflexoren weerlegd.  

 

Tabel 20. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en 

passieve weerstand voor en na de excentrisch trage oefenmodaliteit (N=20).        

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 22.20 4.38 22.88 4.15 -1.56 0.14 

ROMDF-geplooid  (°) 30.42 5.46 31.37 5.04 -2.01 0.06 

ROMPF  (°) 57.68 5.39 57.42 5.12 0.86 0.40 

Max. Kracht (N.m) 100.91 21.77 95.38 21.88 2.15   0.05* 

Max. Kracht/LG  (%) 152.08 24.75 143.28 22.31 2.20   0.04* 

Snelkracht  (N.m) 47.17 11.70 44.96 10.43 1.58 0.13 

Snelkracht/LG (%) 71.57 15.33 68.49 15.13 1.43 0.17 

PRT (N.m) 13.76 4.81 14.84 5.52 -2.65   0.02* 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 21. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de excentrisch 

trage oefenmodaliteit (N=20).   

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 31.35 12.91 32.10 19.18 -0.20 0.85 

Flow opp. M2 31.35 17.18 24.75 13.29 1.68 0.11 

Flow opp. M3 22.10 15.18 31.00 28.91 -1.27 0.22 

Flow opp. M4 20.40 15.01 21.25 7.82 -0.23 0.82 

Flow opp. M5 18.20 13.71 18.45 14.04 -0.10 0.92 

Flow opp. M6 13.45 11.32 14.15 10.26 -0.28 0.78 

Flow opp. M7 12.90 15.68 11.95 10.03 0.37 0.72 

Flow opp. M8 12.70 7.01 14.75 10.67 -1.13 0.27 

Flow opp. M9 10.35 7.68 9.11 7.23 0.16 0.88 

Flow opp. M10 10.40 6.49 12.40 9.20 -1.76 0.09 

Flow opp. M11 11.70 9.25 12.55 11.36 -0.30 0.77 

Flow opp. M12 7.65 4.02 7.80 5.97 -0.11 0.91 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 22. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de excentrisch trage 

oefenmodaliteit (N=20).  

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow diep M1 97.20 27.67 96.20 43.39 0.10 0.92 

Flow diep M2 94.30 39.13 78.45 27.95 1.87 0.08 

Flow diep M3 74.60 33.32 93.60 47.39 -1.72 0.10 

Flow diep M4 73.70 40.83 73.65 25.85 0.01 1.00 

Flow diep M5 64.00 35.59 62.75 23.81 0.21 0.84 

Flow diep M6 54.85 32.67 60.35 30.44 -0.70 0.50 

Flow diep M7 42.58 24.28 49.15 36.93 -1.00 0.33 

Flow diep M8 49.95 16.21 61.85 45.27 -1.34 0.20 

Flow diep M9 58.15 50.33 37.60 26.27 1.72 0.10 

Flow diep M10 62.30 57.85 46.84 28.99 1.15 0.27 

Flow diep M11 51.05 25.17 49.75 28.33 0.20 0.85 

Flow diep M12 38.22 16.39 34.21 16.27 0.84 0.41 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Resultaten van de excentrisch trage oefenmodaliteit bij de mannen 

Uit de resultaten van de excentrisch trage oefenmodaliteit blijkt dat bij de mannen er een 

significante stijging van de passieve weerstand van de plantairflexoren is (Tabel 23). Er is ook 

een significant verschil waarneembaar bij zowel de oppervlakkige als diepe doorbloeding op het 

punt M2. Beide parameters dalen (Tabel 24, Tabel 25). De diepe doorbloeding op het punt M11 

stijgt significant. Alle andere parameters zijn niet–significant veranderd. 

 

Tabel 23. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en 

passieve weerstand voor en na de excentrisch trage oefenmodaliteit bij de mannen (N=10).    

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 20.30 4.29 21.23 3.98 -2.10 0.07 

ROMDF-geplooid  (°) 28.80 5.91 29.90 4.81 -1.23 0.25 

ROMPF  (°) 56.33 6.14 56.10 5.56 0.51 0.62 

Max. Kracht (N.m) 114.15 16.52 111.38 15.55 0.94 0.37 

Max. Kracht/LG  (%) 152.68 23.48 148.99 23.00 0.93 0.38 

Snelkracht  (N.m) 52.20 13.94 48.63 12.42 1.85 0.10 

Snelkracht/LG (%) 69.91 18.99 65.11 16.94 1.92 0.09 

PRT (N.m) 16.37 5.71 18.11 6.14 -2.83   0.02* 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 24. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de excentrisch 

trage oefenmodaliteit bij de mannen (N=10).   

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 26.70 11.25 26.00 15.24 0.15  0.89 

Flow opp. M2 35.40 17.04 20.30 8.68 3.42     0.01* 

Flow opp. M3 24.10 13.04 23.20 16.19 0.21 0.84 

Flow opp. M4 22.90 16.89 23.50 4.20 -0.12 0.91 

Flow opp. M5 22.20 14.06 18.80 6.51 0.84 0.42 

Flow opp. M6 14.50 10.33 17.30 12.37 -0.64 0.54 

Flow opp. M7 19.30 20.48 16.80 11.74 0.48 0.64 

Flow opp. M8 14.60 7.56 20.10 12.51 -1.83 0.10 

Flow opp. M9 12.00 8.89 12.11 9.12 -0.66 0.53 

Flow opp. M10 11.60 3.34 14.50 7.99 -1.39 0.20 

Flow opp. M11 12.70 7.47 15.40 14.42 -0.53 0.61 

Flow opp. M12 8.50 3.95 7.90 3.41 0.36 0.73 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 25. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de excentrisch trage 

oefenmodaliteit bij de mannen (N=10). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow diep M1 93.20 32.32 89.60 33.71 0.29 0.78 

Flow diep M2 99.30 32.26 71.20 16.44 2.63    0.03* 

Flow diep M3 85.30 33.97 84.50 38.34 0.08 0.94 

Flow diep M4 85.60 41.62 85.10 19.51 0.04 0.97 

Flow diep M5 74.20 33.45 72.50 18.30 0.19 0.86 

Flow diep M6 60.10 29.92 74.10 33.82 -1.07 0.31 

Flow diep M7 53.44 23.95 59.50 38.32 -1.23 0.25 

Flow diep M8 54.40 17.26 66.70 32.25 -1.30 0.23 

Flow diep M9 62.70 41.09 47.20 34.38 0.91 0.39 

Flow diep M10 59.60 35.91 51.90 25.81 0.78 0.46 

Flow diep M11 53.90 24.62 56.70 28.13 2.39    0.04* 

Flow diep M12 39.56 17.27 34.10 14.99 0.81 0.44 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Resultaten van de excentrisch trage oefenmodaliteit bij de vrouwen 

Bij de excentrisch trage oefenmodaliteit van de vrouwen is geen enkele parameter significant 

veranderd. 

 

Tabel 26. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en 

passieve weerstand voor en na de excentrisch trage oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10).   

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 24.10 3.76 24.53 3.81 -0.56 0.59 

ROMDF-geplooid  (°) 32.03 4.70 32.83 5.07 -2.08 0.07 

ROMPF  (°) 59.03 4.42 58.73 4.52 0.67 0.52 

Max. Kracht (N.m) 87.66 18.39 79.38 13.64 1.98 0.08 

Max. Kracht/LG  (%) 151.47 27.22 137.56 21.20 2.05 0.07 

Snelkracht  (N.m) 42.13 6.20 41.28 6.75 0.42 0.69 

Snelkracht/LG (%) 73.23 11.39 71.86 13.08 0.38 0.71 

PRT (N.m) 11.15 1.05 11.56 1.68 -0.88 0.40 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 27. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de excentrisch 

trage oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10).   

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 36.00 13.32 38.20 21.48 -0.36 0.73 

Flow opp. M2 27.30 17.21 29.20 15.93 -0.35 0.73 

Flow opp. M3 20.10 17.54 38.80 36.97 -1.44 0.18 

Flow opp. M4 17.90 13.30 19.00 10.01 -0.20 0.85 

Flow opp. M5 14.20 12.79 18.10 19.33 -1.48 0.17 

Flow opp. M6 12.40 12.70 11.00 6.88 0.58 0.58 

Flow opp. M7 6.50 2.92 7.10 4.73 -0.71 0.50 

Flow opp. M8 10.80 6.20 9.40 4.48 0.95 0.37 

Flow opp. M9 8.70 6.27 6.40 3.69 1.59 0.15 

Flow opp. M10 9.20 8.64 10.30 10.25 -1.16 0.28 

Flow opp. M11 10.70 11.08 9.70 6.83 0.38 0.71 

Flow opp. M12 6.80 4.10 7.70 7.97 -0.41 0.69 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 28. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de excentrisch trage 

oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow diep M1 101.20 23.14 102.80 52.35 -0.10 0.92 

Flow diep M2 89.30 46.21 85.70 35.52 0.29 0.78 

Flow diep M3 63.90 30.57 102.70 55.56 -2.14 0.06 

Flow diep M4 61.80 38.37 62.20 27.17 -0.03 0.98 

Flow diep M5 53.80 36.39 53.00 25.51 0.10 0.93 

Flow diep M6 49.60 36.01 46.60 19.80 0.34 0.74 

Flow diep M7 32.80 21.13 38.80 34.25 -0.43 0.68 

Flow diep M8 45.50 14.59 57.00 56.86 -0.74 0.48 

Flow diep M9 53.60 60.12 28.00 8.39 1.47 0.18 

Flow diep M10 65.00 75.89 41.22 32.77 0.89 0.40 

Flow diep M11 48.20 26.71 42.80 28.22 1.55 0.16 

Flow diep M12 36.89 16.40 34.33 18.51 0.30 0.78 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaaddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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2.1.4 ‘Concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit 

De resultaten van de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit tonen zowel een 

significante daling van de maximale kracht van de plantairflexoren als van de maximale kracht 

ten opzichte van het lichaamsgewicht (Tabel 29). Ook bij de resultaten van de snelkracht van de 

plantairflexoren en de snelkracht  van de plantairflexoren ten opzichte van het lichaamsgewicht 

ziet  men een significante daling. Verder merkt men een signifcant verschil tussen de pre– en 

postmeting van zowel de oppervlakkige als  diepe doorbloeding op het punt M5 (Tabel 30, Tabel 

31). Deze twee parameters tonen eveneens een daling. Alle andere parameters zijn niet–

significant veranderd. 

Voor de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit wordt dus de nulhypothese van de 

kracht van de plantairflexoren en de diepe en oppervlakkige doorbloeding op punt M5 

weerlegd.  

 

Tabel 29. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en 

passieve weerstand voor en na de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit (N=20).          

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 22.77 6.11 22.78 6.00 -0.03 0.98 

ROMDF-geplooid  (°) 31.98 7.35 31.27 7.08 1.79 0.09 

ROMPF  (°) 58.15 6.77 58.23 6.42 -0.20 0.84 

Max. Kracht (N.m) 92.96 27.55 80.90 21.15 3.44 <0.001* 

Max. Kracht/LG  (%) 140.91 39.11 122.17 26.90 2.26 <0.001* 

Snelkracht  (N.m) 45.22 9.85 40.99 7.95 2.34    0.03* 

Snelkracht/LG (%) 68.94 15.33 62.39 12.62 2.61    0.02* 

PRT (N.m) 14.53 5.05 16.33 5.45 -1.97 0.06 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

  



64 

 

Tabel 30. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de ‘concentrische 

+ excentrische’ oefenmodaliteit (N=20). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 30.75 17.36 34.05 26.13 -0.51 0.41 

Flow opp. M2 24.70 10.13 26.10 9.96 -0.52 0.61 

Flow opp. M3 21.20 11.07 21.15 14.59 0.02 0.99 

Flow opp. M4 20.75 11.33 22.20 11.90 -0.51 0.61 

Flow opp. M5 18.80 8.55 14.30 5.30 2.55    0.02* 

Flow opp. M6 16.70 12.80 15.10 8.55 0.54 0.60 

Flow opp. M7 11.90 5.39 13.25 10.59 -0.66 0.52 

Flow opp. M8 15.40 6.91 12.95 5.79 1.96 0.07 

Flow opp. M9 10.95 7.46 11.20 6.15 -0.15 0.88 

Flow opp. M10 10.75 4.94 10.55 7.19 0.11 0.91 

Flow opp. M11 10.70 6.26 10.80 7.74 -0.06 0.96 

Flow opp. M12 9.60 7.48 9.75 5.69 -0.15 0.88 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 31. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de ‘concentrische + 

excentrische’ oefenmodaliteit (N=20). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow diep M1 92.75 36.10 96.95 44.20 -0.34 0.74 

Flow diep M2 92.20 27.18 96.65 35.44 -0.44 0.66 

Flow diep M3 76.20 39.01 74.65 33.76 0.21 0.84 

Flow diep M4 67.15 27.84 74.25 33.74 -0.84 0.41 

Flow diep M5 71.70 22.26 59.35 18.91 2.54   0.02* 

Flow diep M6 61.55 33.05 57.25 23.74 0.55 0.59 

Flow diep M7 56.45 36.63 46.00 22.96 1.11 0.28 

Flow diep M8 55.60 21.04 47.60 18.10 1.85 0.08 

Flow diep M9 43.05 20.14 47.80 23.81 -1.01 0.33 

Flow diep M10 48.84 22.86 44.05 28.11 0.67 0.52 

Flow diep M11 47.58 17.20 53.25 30.31 -0.24 0.82 

Flow diep M12 50.89 40.71 50.44 32.63 -1.43 0.17 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Resultaten van de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit bij de mannen 

Uit de resultaten van de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit blijkt dat bij de mannen 

er een significant verschil is tussen de pre– en postmeting van de maximale kracht van de 

plantairflexoren en van de maximale kracht ten opzichte van het lichaamsgewicht (Tabel 32). Er 

is bij beide parameters een daling waarneembaar. Alle andere parameters zijn niet–significant 

veranderd. 

 

Tabel 32. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en 

passieve weerstand voor en na de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit bij de mannen (N=10).    

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 20.97 7.07 22.07 8.00 -1.46 0.18 

ROMDF-geplooid  (°) 29.44 8.98 29.40 8.87 0.08 0.94 

ROMPF  (°) 55.97 7.29 55.83 6.35 0.21 0.84 

Max. Kracht (N.m) 105.79 23.78 91.14 22.10 4.50 < 0.001* 

Max. Kracht/LG  (%) 143.08 37.87 122.62 33.06 4.54 <0.001* 

Snelkracht  (N.m) 49.90 7.52 44.95 6.34 1.69 0.13 

Snelkracht/LG (%) 67.47 14.55 60.46 11.50 1.96 0.08 

PRT (N.m) 17.35 5.22 18.77 6.35 -0.78 0.45 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 33. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de ‘concentrische 

+ excentrische’ oefenmodaliteit bij de mannen (N=10). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 26.80 20.79 27.40 18.05 -0.08 0.94 

Flow opp. M2 21.30 10.67 27.90 10307 -1.71 0.12 

Flow opp. M3 20.50 13.09 19.80 16.35 0.16 0.88 

Flow opp. M4 18.50 10.58 24.20 14.31 -1.33 0.22 

Flow opp. M5 18.70 10.20 14.00 4.19 1.67 0.13 

Flow opp. M6 14.70 12.40 16.80 8.43 -0.47 0.65 

Flow opp. M7 13.30 5.96 12.20 8.83 0.38 0.71 

Flow opp. M8 16.50 7.62 13.70 5.56 1.64 0.14 

Flow opp. M9 10.80 5.29 12.70 6.09 -0.69 0.51 

Flow opp. M10 10.30 4.83 11.10 8.35 -0.23 0.82 

Flow opp. M11 10.80 5.90 10.30 8.02 0.17 0.87 

Flow opp. M12 8.30 3.30 8.70 3.43 -0.63 0.55 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 34. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de ‘concentrische + 

excentrische’ oefenmodaliteit bij de mannen (N=10). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow diep M1 93.30 44.56 92.00 31.62 0.08 0.94 

Flow diep M2 83.90 32.37 108.50 44.57 -1.45 0.18 

Flow diep M3 80.10 51.65 75.40 37.69 0.37 0.72 

Flow diep M4 62.10 26.71 82.40 40.94 -1.37 0.21 

Flow diep M5 68.30 24.72 59.40 14.21 1.23 0.25 

Flow diep M6 57.70 29.09 64.60 25.07 -0.67 0.52 

Flow diep M7 52.70 19.61 45.10 22.17 0.78 0.46 

Flow diep M8 57.10 18.02 53.50 19.08 0.76 0.47 

Flow diep M9 44.90 13.27 51.50 17.27 -0.87 0.41 

Flow diep M10 39.60 16.22 45.00 35.04 -0.46 0.66 

Flow diep M11 49.00 16.95 50.20 25.62 -0.16 0.88 

Flow diep M12 36.50 17.60 42.50 19.49 -1.52 0.16 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Resultaten van de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit bij de vrouwen 

Uit de resultaten de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit bij de vrouwen blijkt dat er 

een significante daling bestaat van de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie geplooid 

(Tabel 35). Er is ook een significante stijging van de passieve weerstand van de plantairflexoren 

te zien. Verder tonen de resultaten een significante daling van de diepe doorbloeding op het 

punt M2, op het punt M5 en op het punt M10 (Tabel 37). Alle andere parameters zijn niet–

significant veranderd. 

 

Tabel 35. De resultaten van de metingen van de bewegingsuitslag, maximale kracht, snelkracht en 

passieve weerstand voor en na de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10).   

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

ROMDF-gestrekt  (°) 24.57 4.66 23.50 3.31 1.52 0.16 

ROMDF-geplooid  (°) 34.53 4.34 33.13 4.41 2.26   0.05* 

ROMPF  (°) 60.33 5.75 60.63 5.81 -0.56 0.59 

Max. Kracht (N.m) 80.13 25.91 70.65 14.94 1.50 0.17 

Max. Kracht/LG  (%) 138.73 42.24 121.71 20.84 1.56 0.15 

Snelkracht  (N.m) 40.53 9.98 37.02 7.64 1.55 0.16 

Snelkracht/LG (%) 70.40 16.85 64.31 13.99 1.65 0.13 

PRT (N.m) 11.70 2.98 13.89 3.02 -4.82  <0.001* 

ROMDF-gestrekt= de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt, ROMDF-geplooid= de bewegingsuitslag 

naar dorsiflexie met knie geplooid, ROMPF= de bewegingsuitslag naar plantairflexie, Max. kracht= maximale kracht 

van de plantairflexoren, Max. kracht/LG= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het 

lichaamsgewicht, Snelkracht= snelkracht van de plantairflexoren, Snelkracht/LG= snelkracht van de plantairflexoren 

ten opzichte van het lichaamsgewicht, PRT= passieve weerstand van de plantairflexoren, °= graden, N.m= Newton per 

meter, %= percent, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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Tabel 36. De resultaten van de metingen van de oppervlakkige doorbloeding voor en na de ‘concentrische 

+ excentrische’ oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow opp. M1 34.70 13.01 40.70 31.90 -0.56 0.59 

Flow opp. M2 28.10 8.79 24.30 10.05 1.20 0.26 

Flow opp. M3 21.90 9.28 22.50 13.34 -0.16 0.88 

Flow opp. M4 23.00 12.16 20.20 9.24 0.84 0.43 

Flow opp. M5 18.90 7.09 14.60 6.45 1.88 0.09 

Flow opp. M6 18.70 13.54 13.40 8.76 1.37 0.21 

Flow opp. M7 10.50 4.63 14.30 12.50 -1.36 0.21 

Flow opp. M8 14.30 6.33 12.20 6.22 1.10 0.30 

Flow opp. M9 11.10 9.46 9.70 6.15 0.75 0.47 

Flow opp. M10 11.20 5.27 10.00 6.24 0.97 0.36 

Flow opp. M11 10.60 6.92 11.30 7.85 -0.31 0.76 

Flow opp. M12 10.90 10.17 10.80 7.36 0.05 0.96 

Flow opp.= oppervlakkige doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 

 

Tabel 37. De resultaten van de metingen van de diepe doorbloeding voor en na de ‘concentrische + 

excentrische’ oefenmodaliteit bij de vrouwen (N=10). 

  

PRE POST 

  SD  SD t P 

Flow diep M1 92.20 27.66 101.90 55,417 -0.51 0.62 

Flow diep M2 100.50 18.95 84.80 18,778 2.22   0.05* 

Flow diep M3 72.30 22.62 73.90 31,377 -0.20 0.85 

Flow diep M4 72.20 29.44 66.10 24,076 0.93 0.38 

Flow diep M5 75.10 20.23 59.30 23,519 2.37   0.04* 

Flow diep M6 65.40 37.77 49.90 21,010 1.38 0.20 

Flow diep M7 60.20 49.17 46.90 24,884 0.80 0.44 

Flow diep M8 54.10 24.60 41.70 15,826 1.72 0.12 

Flow diep M9 41.00 26.56 44.10 29,456 -0.49 0.63 

Flow diep M10 59.11 25.58 43.00 19,875 2.50   0.04* 

Flow diep M11 46.00 18.35 56.30 35,528 -0.17 0.87 

Flow diep M12 66.89 53.23 60.38 43,523 -0.84 0.43 

Flow diep= diepe doorbloeding, = gemiddelde, SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05. 
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2.2 Resultaten van de verschillen tussen de pre- en postmeting tijdens verschillende 

oefenmodaliteiten 

 

De resultaten tonen een significant verschil tussen de verschillen van de diepe doorbloeding op 

het punt M5 tijdens de concentrische oefenmodaliteit en de verschillen van de doorbloeding op 

het punt M5 tijdens de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit (Tabel 38). De verschillen 

tussen de pre–en postmeting van deze parameter tijdens de concentrische oefenmodaliteit 

stijgen. Dit is tegenstelling met de andere oefenmodaliteit, namelijk ‘concentrisch+ excentrisch’, 

waar de verschillen dalen.  Alle andere parameters zijn niet–significant veranderd.
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Tabel 38. De resultaten van de verschillen tussen de pre  - en postmeting tijdens verschillende oefenmodaliteiten. 

  
oefenmodaliteit A oefenmodaliteit B 

 oefenmodaliteit A oefenmodaliteit B PRE  POST  PRE POST 
      SD  SD  SD  SD t P 

Max. kr exc tr (N.m) Max. kr con + exc (N.m) 100.91 21.77 95.38 21.88 92.96 27.55 80.90 21.15 1.35 0.19 

Max. kr/LG exc sn (%) Max. kr/LG con + exc (%) 152.08 24.75 143.28 22.31 140.91 39.11 122.17 26.90 1.29 0.21 

PRT con  (N.m) PRT exc sn  (N.m) 14.50 5.24 15.33 5.58 14.81 4.70 15.75 4.47 -0.33 0.75 

PRT con  (N.m) PRT exc tr (N.m) 14.50 5.24 15.33 5.58 13.76 4.81 14.84 5.52 -0.74 0.47 

PRT exc sn  (N.m) PRT exc tr (N.m) 14.81 4.70 15.75 4.47 13.76 4.81 14.84 5.52 -0.29 0.77 

Flow diep M5 con Flow diep M5 con + exc 62.25 22.09 75.25 22.96 71.70 22.26 59.35 18.91 2.88 0.01* 
Max. kr exc tr=  maximale kracht van de plantairflexoren tijdens de excentrische trage oefenmodaliteit, Max. kr con + exc= maximale kracht van de plantairflexoren tijdens de 

concentrische + excentrische oefenmodaliteit, Max. kr/LG exc sn= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het lichaamsgewicht tijdens de excentrische snelle 

oefenmodaliteit, Max. kr/LG con + exc= maximale kracht van de plantairflexoren ten opzichte van het lichaamsgewicht tijdens de concentrische + excentrische oefenmodaliteit, PRT 

con= passieve weerstand van de plantairflexoren tijdens de concentrische oefenmodaliteit,  PRT exc tr =  passieve weerstand van de plantairflexoren tijdens de excentrisch trage 

oefenmodaliteit, PRT exc sn= passieve weerstand van de plantairflexoren tijdens de excentrisch snelle oefenmodaliteit, Flow diep M5 con= de diepe doorbloeding op het punt M5 

tijdens de concentrische oefenmodaliteit, Flow diep M5 con + exc=  de diepe doorbloeding op het punt M5 tijdens de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit, = gemiddelde, 

SD= standaarddeviatie, p= probabiliteit, α= 0.05,  N.m= Newton per meter, %= percentage. 
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HOOFDSTUK 3. DISCUSSIE 

 

Het doel van deze studie is het directe effect nagaan van excentrisch trainen. Dit is onderzocht 

door verschillende oefenmodaliteiten met elkaar te vergelijken. Hiervoor werden de parameters 

mobiliteit, kracht, passieve weerstand en doorbloeding gemeten zowel voor als na een 

oefensessie. 

 

3.1 Enkelmobiliteit 

 

Men ziet een significante stijging van de bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie gestrekt 

na de excentrisch snelle oefenmodaliteit. Beschrijvend ziet men ook een niet-significante 

stijging van alle andere dorsieflexiebewegingsuitslagen na de zuiver excentrisch 

oefenmodaliteiten.  

 

In de literatuur vermeldt men, overeenkomstig met deze resultaten, dat de dorsiflexiemobiliteit 

van de enkel wijzigt na excentrisch trainen.  

In een studie van Mahieu et al. (2008) op gezonde proefpersonen concludeert men na een 6 

weken durend excentrisch trainingsprogramma een significante stijging van de 

dorsiflexiemobiliteit, zowel met de knie gestrekt als geplooid. Het gebruikte trainingsprotocol in 

dat onderzoek heeft dezelfde snelheid van uitvoering als de excentrisch trage oefenmodaliteit 

uit de huidige studie, namelijk 6 seconden. Mahieu et al. (2008) vermoedt dat de 

mobiliteitswinst na 6 weken excentrisch trainen aan structurele peesveranderingen 

toegeschreven kan worden. Zo zouden er meer sarcomeren in serie aanwezig zijn in de spieren 

na excentrisch trainen (Lynn & Morgan, 1994). Deze structurele wijzigingen lijken in de huidige 

studie echter onwaarschijnlijk, aangezien hier de effecten nagegaan worden na één enkele 

oefensessie.  

Silbernagel et al. (2001) onderzocht eveneens de effecten van excentrische oefeningen op de 

bewegingsuitslag van het enkelgewicht. Er werd hier echter geen significant verschil gevonden 

tussen de experimentele groep en de controlegroep na 12 weken excentrisch trainen. Belangrijk 

hierbij te vermelden is dat in deze studie niet het trainingsprotocol van Alfredson et al. (1998) 

gebruikt is. Er werd namelijk een gradueel opbouwend oefenschema gehanteerd waarin zowel 

kuitspierstretching als een mix van excentrische en concentrische spierarbeid verwerkt werd. 

Pas vanaf week 4 werd in het oefenschema gebruikt gemaakt van een trapje die het mogelijk 

maakte de voet te laten zakken tot de eindstand in dorsiflexie. In dit onderzoek werd tevens 

gebruik gemaakt van een patiëntenpopulatie in plaats van gezonde proefpersonen. Al bij al zijn 
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dit zeer grote verschillen in onderzoeksprotocol en -design in vergelijking met de huidige studie 

en die van Mahieu et al. (2008). Bovendien gaf Mahieu et al. (2008) aan dat er een wezenlijk 

verschil zit in de mobiliteitsmetingen van haar en Silbernagel. In de studie van Silbernagel et al. 

(2001) werden de tests namelijk onbelast uitgevoerd. Mahieu et al. (2008) testte de 

dorsiflexiemobiliteit in belaste toestand, op dezelfde manier die in het huidige onderzoek 

gehanteerd is. 

 

3.2 Kracht van de plantairflexoren 

 

Wanneer men de kracht van de plantairflexoren bekijkt, ziet men een significante daling van de 

maximale kracht na de excentrisch trage en ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit. 

Verder is er eveneens een significante daling van de snelkracht na de excentrisch trage 

oefenmodaliteit. 

 

Diverse studies komen tot soortgelijke resultaten, namelijk een acute daling van de kracht na 

excentrisch trainen (Raastad et al., 2010; Reisman et al., 2009; Whitehead et al. 1998). Men 

schrijft dit meestal toe aan spierschade. Raastad et al. (2010) toonden aan dat de reductie in 

kracht sterk gerelateerd was aan de hoeveelheid spiervezels met myofibrillaire onderbrekingen.  

Volgens deze auteurs zouden verstoringen in de intracellulaire calciumhomeostase een rol 

spelen in deze spierschade en het herstel ervan. 

 

Een ander mogelijke verklaring voor de daling van de kracht zou een statische 

stretchcomponent kunnen zijn. Bij de twee oefenmodaliteiten waarin een significante 

krachtsdaling aangetoond werd, wordt het enkelgewricht traag naar maximale dorsiflexie 

bewogen over een periode van 6 seconden. 

Diverse auteurs hebben de effecten van statische stretching op de maximale kracht bestudeerd 

(Brandenburg, 2006; Fowles et al., 2000; Kokkonen et al., 1998). Er werd aangetoond dat een 

grote daling in willekeurige maximale contractie merkbaar is. Deze statische rek vergelijken met 

de excentrisch trage oefenmodaliteiten is niet wetenschappelijk onderbouwd. Men acht het wel 

plausibel dat het traag op rek komen van de spierpeeseenheid invloed heeft op de maximale 

krachtproductie. In de huidige studie zag men namelijk een significante daling van de maximale 

kracht van de plantairflexoren na de excentrisch trage oefenmodaliteit. Dit was niet het geval na 

de excentrisch snelle oefenmodaliteit, waarvan men beschrijvend een stijging van de maximale 

kracht bemerkte. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de duur van de stretch een rol speelt. Dit 

wordt weerlegd in de literatuur. Brandenburg (2006) onderzocht het effect van de stretchduur 
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op de krachtproductie. Deze auteur kwam tot de conclusie dat de duur van de stretch geen 

invloed heeft op de mate van krachtsverlies. 

 

Tijdens deze studie bleek ook dat de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit voor veel 

proefpersonen heel zwaar was en moeilijk uit te voeren. Velen kloegen over een branderig 

gevoel ter hoogte van de kuit tijdens en na de oefensessie, wat de daling van de kracht ook zou 

kunnen verklaren. De pijnparameter evalueren was geen doel van deze studie, zodat hier enkel 

kan gesproken worden van een speculatie. De denkpiste dat de pijn veroorzaakt wordt door 

‘delayed onset muscle soreness’ (DOMS) wordt weerlegd in de literatuur aangezien deze pas 

optreedt 24 uur na krachttraining (Armstrong, 1984). 

 

Een andere mogelijke oorzaak van de krachtdaling zou spiervermoeidheid kunnen zijn. Dit kan 

nog niet bevestigd worden met literatuur. 

 

De spierschade, statische stretchcomponent, pijn en spiervermoeidheid zijn slechts enkele 

mogelijkheden waarmee men de krachtdalingen kan verklaren. Verder onderzoek lijkt 

aangewezen om voor verduidelijking te zorgen. 

 

3.3 Passieve weerstand van de plantairflexoren 

 

De huidige studie toont duidelijke stijgingen in passieve weerstand. Voor alle modaliteiten was 

deze significant, behalve voor de ‘concentrisch + excentrische’ oefenmodaliteit. Beschrijvend 

ziet men bij deze laatste echter ook een niet-significante verhoging. 

 

In de literatuur bekomt men, analoog met de resultaten van deze studie, stijgingen in passieve 

weerstand van de spierpeeseenheid na excentrische oefenmodaliteiten (Reisman et al., 2009; 

Whitehead et al., 2001, 2003). Men linkt deze verhoging in passieve weerstand aan 

sarcomeerschade na excentrisch spierwerk. Er zou namelijk een verhoogde spierspanning 

kunnen optreden als reactie op calciumlekkage door beschadiging (Proske & Morgan, 2001; 

Whitehead et al., 2003). Dit contractuurmechanisme door verstoring in calciumhomeostase is 

echter nooit direct aangetoond.  

Vroeger is ook zwelling aangehaald als oorzakelijke factor voor een verhoging in passieve 

weerstand (Howell et al., 1985). Deze denkpiste heeft men nu verlaten, aangezien het verschil in 

passieve weerstand onmiddellijk na de oefeningen al aanwezig is en de zwelling door 

spierbeschadiging pas na 24 uur optreedt (Chleboun et al., 1998; Whitehead et al., 2001).   
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In de huidige studie is een significante stijging in passieve weerstand na een zuiver 

concentrische oefensessie aanwezig. Deze resultaten zijn in contrast met een artikel van 

Whitehead et al. (2001), waarin men geen significant verschil kon aantonen na concentrisch 

spierwerk. Spierschade zoals na excentrisch spierwerk lijkt bij concentrisch spierwerk 

onwaarschijnlijk (Talbot & Morgan, 1996). Structurele aanpassingen zoals verkortingen in 

sarcomeerkettingen (Whitehead et al., 1998) sluiten de auteurs van de huidige studie eveneens 

uit, aangezien hertest wordt na één oefensessie. 

 

Als laatste kan geen significante stijging in passieve weerstand aangetoond worden na de 

‘excentrisch + concentrische’ oefenmodaliteit. Er werd door de auteurs verwacht dit wel te 

kunnen doen, aangezien men tijdens deze modaliteit ook de excentrische fases uitvoert. Men 

vindt geen verklaring waarom hier geen spierschade met bijhorende contractuur zou optreden, 

wanneer dit wel het geval is bij de zuiver excentrische modaliteiten. Er dient hierbij gezegd te 

worden dat men beschrijvend wel een duidelijke, echter niet-significante stijging in de passieve 

weerstand (p= 0.06) opmerkt. Het is mogelijk dat in een grootschaliger onderzoek de passieve 

weerstand dus wel significant stijgt na een ‘excentrische + concentrische’ oefensessie. 

 

3.4 Doorbloeding van de achillespees 

 

Wanneer men de resultaten van de doorbloeding bekijkt, worden weinig significante 

veranderingen teruggevonden. Men ziet een paar significante veranderingen op het punt M5. 

Dit is het punt 4 cm boven en 1 cm lateraal van de insertie. Na de concentrische oefenmodaliteit 

bemerkt men een stijging bij de diepe meting. Men ziet ook een niet-significante verhoging van 

de doorbloeding bij de oppervlakkige meting. Dit is in tegenstelling tot de ‘concentrisch + 

excentrische’ oefenmodaliteit, waarbij de oppervlakkige en diepe doorbloeding op het punt M5 

significant daalt. Er zijn geen significante veranderingen te bemerken na de trage en snelle 

excentrische oefenmodaliteiten.  

De auteurs willen hieraan toevoegen dat deze resultaten met de nodige voorzichtigheid 

benaderd moeten worden. Het lijkt aangewezen bij verder onderzoek van de doorbloeding 

steeds een zekere rusttijd in achting te nemen alvorens de pre-meting te starten. In de huidige 

studie werd namelijk geen rekening gehouden met  voorgaande activiteiten van de 

proefpersonen. 
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In de literatuur vindt men weinig resultaten over het directe effect van excentrisch trainen op 

de doorbloeding.  Knobloch et al. (2007) onderzocht de doorbloeding na een excentrisch 

oefenprogramma van 12 weken bij patiënten met achillespeestendinopathie. Hij kon aantonen 

dat de oppervlakkige en diepe doorboeding significant zowel daalden aan de insertie als 2 cm 

proximaal van de insertie. 

Men acht het mogelijk dat deze tegenstrijdigheid in resultaten veroorzaakt wordt door de 

verschillen in testgroepen. In het onderzoek van Knobloch et al. (2007) onderzocht men een 

patiëntengroep. Het is denkbaar dat excentrische training enkel een effect heeft op de 

doorbloeding van pezen met tendinopathie, waardoor de huidige studie weinig 

vermeldenswaardige veranderingen kon opmeten met het O2C®-systeem. 

 

 

3.5 Bespreking op basis van geslacht 

 

Wanneer men de resultaten van de mannen en vrouwen afzonderlijk berekent, ziet men weinig 

duidelijke verschillen tussen beide groepen. Voor de enkelmobiliteit merkt men bij de vrouwen  

na de excentrisch snelle uitvoering een significante stijging van de bewegingsuitslag naar 

plantairflexie en naar dorsiflexie met de knie gestrekt. Tevens is er een significante daling in de 

bewegingsuitslag naar dorsiflexie met de knie geplooid in de ‘concentrisch + excentrische’ 

modaliteit. Bij de mannen is geen enkele parameter significant veranderd. 

De passieve weerstand stijgt na elke oefenmodaliteit zowel bij de mannen als de vrouwen. Bij de 

mannen na de concentrische, excentrisch snelle en excentrisch trage oefenmodaliteit is deze 

stijging significant. Bij de vrouwen is er alleen een significante stijging na de ‘concentrische + 

excentrische’ oefenmodaliteit. 

De maximale kracht daalt na de ‘concentrische + excentrische’ oefenmodaliteit enkel bij de 

mannen significant. Bij de vrouwen vindt men geen enkel significant verschil voor de kracht.         

Uit deze resultaten kan men moeilijk conclusies trekken.  

 

Er  is een recente studie van Knobloch at al. (2009) die het verschil in  effect  van een 

excentrisch oefenprogramma tussen mannen en vrouwen onderzoekt. In deze studie kwam men 

tot de conclusie dat vrouwelijke patiënten met achillespeestendinopathie niet evenveel winst 

boeken als mannen. De pijnreductie is significant lager bij vrouwen dan bij mannen. Men ziet 

echter bij de vrouwen een significant lagere doorbloeding van de pees dan bij mannen na het 

excentrische trainingsprogramma.  

Men kan deze resultaten niet vergelijken met de resultaten van het huidig onderzoek, aangezien 

Knobloch et al. (2009) de verschillen tussen de twee geslachten statistisch naging. De huidige 
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studie berekent de resulaten alleen binnen de twee geslachtsgroepen afzonderlijk. Verder 

onderzoek lijkt  aangewezen en hierbij wordt aangeraden te werken met een grotere steekproef 

om verschillen door geslacht te bevestigen. 

3.6 Het onderzoeksdesign 

 

Men heeft in deze studie gewerkt met een relatief kleine steekproef (N=20). Het 

proefpersonenbestand bestond echter uit een uniforme groep van jonge, gezonde 

proefpersonen van 18 tot 26 jaar oud.  

Er is via exclusiecriteria rekening gehouden met het activiteitenniveau van de individuen. Zo is 

ervoor gekozen dat de deelnemers maximum 4 uur sporten per week en niet aan competitie van 

loop– of springsporten mogen doen. Deze maatregel is getroffen om eventuele verschillen in 

metingen niet te kunnen verklaren door de diversiteit in activiteitenniveau. 

Er is tevens voor geopteerd mensen met een voorgeschiedenis van achillespeesklachten te 

excluderen uit dit onderzoek om zoveel mogelijk storende factoren uit te schakelen. 

 

Men dient hierbij te benadrukken dat in deze studie de effecten op een gezonde populatie zijn 

onderzocht. Deze resultaten veralgemenen naar een patiëntenpopulatie zou voorbarig en 

wetenschappelijk onverantwoord zijn. Men beschrijft immers in de literatuur dat 

achillespeestendinopathie vooral voorkomt bij lopers en springsporters van middelbare leeftijd 

(35 tot 45 jaar), en dan vooral bij mannen (Alfredson & Lorentzon, 2000; Cook et al., 2002).  

 

In deze studie werden zowel de metingen als de oefeningen strikt gestandaardiseerd 

uitgevoerd. De verschillende parameters werden steeds in dezelfde volgorde geëvalueerd. 

Tevens werd eenzelfde parameter steeds door dezelfde onderzoeker getest, om op deze manier 

foute metingen door een lage intertester betrouwbaarheid uit te sluiten. De volgorde waarin de 

oefenmodaliteiten uitgevoerd dienden te worden, werd bij elke proefpersoon gerandomiseerd. 

Bovendien werkte men ook met een minimum tijdsinterval van 3 dagen tussen 2 oefensessies 

om eventuele invloeden van voorgaande oefensessies te voorkomen. 

 

Een groot pluspunt van dit protocol is de controle op en de begeleiding van de heeldrop-

oefeningen. Alle oefeningen werden uitgevoerd onder toeziend oog van een onderzoeker. Het 

huidige onderzoek is bovendien één van de weinige die de effecten van verschillende 

excentrische oefenmodaliteiten nagaat na één oefensessie. 

Deze testvorm is door zijn constante supervisie in tegenstelling tot veel voorgaande studies die 

de langetermijneffecten van excentrisch trainen nagaan, waarin de proefpersonen een langdurig 
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thuisprogramma meekrijgen. In die onderzoeken is het onmogelijk een even grote controle op 

de uitvoering te garanderen. Dergelijke langetermijnstudie is daarentegen wel klinisch 

relevanter, aangezien de effecten over langere duur voor de patiënt meer van belang zijn. 

In de huidige studie is geen gebruik gemaakt van een controlegroep waardoor men niet kan 

vergelijken met personen die geen excentrische oefeningen gedaan hebben. Daarentegen is het 

wel één van de eerste studies die zowel concentrische, excentrisch trage, excentrisch snelle en 

‘concentrische + excentrische’ modaliteiten met elkaar vergelijkt. 

 Zoals reeds eerder vermeld bleek voor veel proefpersonen de ‘concentrische + excentrische’ 

oefenmodaliteit veel te zwaar. Men raadt deze oefenmodaliteit dan ook zeker niet aan voor de 

behandeling van patiënten omdat sterk vermoed wordt dat het te belastend zal zijn. 

 

Om de klinische relevantie van deze resultaten te verduidelijken, is het aangewezen dat volgend  

onderzoek de langetermijneffecten van verschillende modaliteiten op een patiëntenpopulatie 

nagaat en hierbij gebruik maakt van een controlegroep.  

 

 

3.7 Conclusie 
 

Bij aanvang van deze studie werd beoogd om de effecten van diverse oefenmodaliteiten na één 

oefensessie op een gezonde populatie te evalueren.   

Voor de enkelmobiliteit kan men uit deze studie besluiten dat excentrisch trainen de 

bewegingsuitslag naar dorsiflexie vergroot. Hierbij lijkt de duur van excentrische fase geen 

invloed uit te oefenen op de mobiliteitswinst. Voor het kinesitherapeutisch werkveld kan 

onthouden worden dat wanneer een mobiliteitsverhoging nagestreefd wordt, er naast 

stretching ook beroep kan gedaan worden op excentrische oefeningen.  

De passieve weerstand wordt in de literatuur aanzien als een parameter voor de mate van 

sarcomeerbeschadiging. In de achillespees lijkt de passieve weerstand verhoogd na elke 

concentrische en excentrische oefenmodaliteit. Hieruit kan men afleiden dat elk spierwerk voor 

voldoende belasting zorgt om deze parameter te doen stijgen. 

Verder onderzoek moet duidelijk maken of deze resultaten in overeenkomst zijn met de effecten 

op patiëntengroepen met achillespeestendinopathie. 
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BIJLAGE 1 

 

Vragenlijst 
 

 

Deel I: administratieve gegevens (in drukletters in te vullen)  

 

 

Naam  

Voornaam  

Straat  

Huisnummer  

Postcode  

Gemeente  

Land  

Telefoonnummer  

GSM – nummer  

E – mail adres  

  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Leeftijd  

Geslacht  

Lichaamslengte  

Lichaamsgewicht  

  

Beroep  

Hobby  
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Deel II: huidige situatie en voorgeschiedenis 

 

- Neemt u momenteel nog deel aan een andere wetenschappelijke studie?  
o Ja. Welke? _______________________________________________ 
o Nee 

 
- Doet u momenteel aan sport?  

o Nee 
o Ja 

Welke sport? ______________________________________________ 

 Hoeveel uren in de week? ___________________________________ 

 Doet u aan competitiesport? Zo ja, welke? ______________________   

  

 

- Hebt u momenteel last van pijn in de regio van de achillespees?  
o Nee 
o Ja  

 
- Liep u reeds vroeger letsels op ter hoogte van de onderste ledematen (de 

benen)?  
o Nee 
o Ja  

Welke? __________________________________________________ 

Wanneer? ________________________________________________ 

Vroegere behandelingen?____________________________________ 

Vroegere operaties? ________________________________________ 

 

- Hebt u momenteel last van andere medische problemen?  
o Nee 
o Ja  

Suikerziekte? _____________________________________________ 

Reumatische aandoening? ___________________________________ 

Spondylarthropathie? _______________________________________ 

Andere?__________________________________________________ 

 

- Neemt u momenteel medicatie?  
o Nee  
o Ja  

Welke? Pijnstillers, ontstekingsremmers, Cortisone? ______________ 

Andere? _________________________________________________
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