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1. Abstract 

De afgelopen jaren steeg de interesse in vibratietraining. Verschillende studies toonden een   

toename van kracht en explosiviteit ten gevolge van vibratietraining bij niet-getrainde 

deelnemers. Het doel van deze literatuurstudie was dan ook om na te gaan of vibratietraining 

dezelfde positieve effecten op spierkracht en explosiviteit uitlokt bij atleten. 

Hoewel er niet zoveel studies voor handen zijn die met een controlepopulatie werkten, 

suggereren de huidige bevindingen toch dat vibratietraining een positief acuut of chronisch 

effect kan hebben op de spierkracht en explosiviteit.  

Het effect van vibratietraining hangt af van verschillende vibratieparameters (amplitude, 

frequentie, duur) en van de uitgevoerde oefeningen. De amplitude, frequentie en vibratieduur 

bepalen de intensiteit van de trilling. De intensiteit van de trillingen moet voldoende hoog zijn 

om een toename in kracht of explosiviteit uit te lokken. Bij atleten zagen we dat de optimale 

frequentie rond 30 Hz ligt. Er is nog onduidelijkheid over de optimale amplitude, maar het 

staat vast dat een te lage amplitude onvoldoende kan zijn om verbetering uit te lokken. 

Blijkbaar zouden beide parameters interageren met elkaar. Bovendien mogen we niet vergeten 

dat de vibratiemethode een invloed heeft op de grootte van zowel amplitude als frequentie van 

de trillingen, wanneer deze de spieren bereiken. Een te lange vibratiesessie kan leiden tot 

oververmoeidheid en daardoor een vermindering in kracht. Verder is over vibratieduur 

onvoldoende geweten.  

We kunnen besluiten dat atleten via vibratietraining baat kunnen hebben op het vlak van 

spierkracht en explosiviteit. Dit geldt echter enkel wanneer de vibratietraining gekoppeld 

wordt aan de traditionele training. Het is zinvoller om bij hen op individuele basis te werken 

en op zoek te gaan naar de optimale combinatie van amplitude, frequentie en vibratieduur.  
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2. Inleiding 

Wanneer we aan de grootste atleten aller tijden denken, denken we aan Eddy Merckx in het 

wielrennen, Michael Jordan in het basketbal, Michael Phelps in het zwemmen, Muhammad 

Ali in het boksen, Carl Lewis in de atletiek, enz. Al deze topatleten beschikten naast een 

enorme mentale weerbaarheid en een dosis talent ook over een fenomenaal fysisch 

prestatievermogen. Spierkracht en explosiviteit zijn twee essentiële elementen bij het 

verrichten van fysieke topprestaties. Trainingsmethodes die deze twee componenten kunnen 

doen toenemen zijn cruciaal in de ontwikkeling van de atleet. Vandaag de dag is 

resistentietraining de meest populaire trainingsmethode om winst te boeken in kracht en 

explosiviteit (Fleck and Kraemer, 1997 ). Vibratietraining zit echter volledig in de lift en 

neemt enorm toe in populariteit in fitnesscentra als alternatieve methode om de prestaties te 

verbeteren. 

Vele studies die ongetrainde deelnemers gebruikten konden al een winst noteren op het vlak 

van spierkracht en explosiviteit (Delecluse et al, 2003; Torvinen et al, 2002; Rehn et al., 

2007). Bij de atleten zou het kunnen dat de effecten van vibratietraining minder zijn omwille 

van hun kleinere progressiemarge en hun tragere graad van verbetering (Rehn et al., 2007; 

Nordlund and Thorstensson, 2007). 

Via deze literatuurstudie wordt gekeken naar de effecten van vibratietraining op de 

spierkracht en explosiviteit bij atleten. 

 

2.1 Vibratietraining 

Vibraties werden al sinds 1881 toegepast op spieren (Issurin et al., 1994). Toen werd het 

lokaal gebruikt om de pijn te verminderen. Eind jaren ‟60, begin jaren ‟70  werd het toegepast  

in de neurofysiologie en neurorevalidatie. Hiermee wou men spieractiviteit uitlokken bij 

paretische spieren. Later zag men ook de voordelen in van vibratietherapie bij respiratoire 

revalidatie en proprioceptie. Het gebruik van vibratietraining om sportprestaties te verbeteren 

is echter vrij recent en werd voor het eerst gebruikt in Rusland in de jaren ‟80 (Issurin et al., 

1994). Sindsdien is vibratietraining aan een enorme opgang bezig in de sportwereld en zijn er 

tal van beschikbare toestellen op de markt gekomen. 

 

2.1.1 Vibratietechnieken 

A. Directe vibratie: Hierbij worden de trillingen rechtstreeks op de spierbuik of pees 

aangebracht (Luo et al., 2005). 
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B. Indirecte vibratie: Hier worden de trillingen overgedragen van een vibratiebron 

doorheen een deel van het lichaam naar de bedoelde spieren(Luo et al., 2005). 

Indirecte vibratie heeft echter wel twee grote beperkingen (Moran et al., 2007) : 

- Het is moeilijk om de vibratie te gebruiken voor een specifieke spiergroep bij een grote 

diversiteit aan oefeningen. 

-Wanneer de trillingen dan toch de doelgroep bereiken kan de amplitude ervan zeer laag zijn 

door de afzwakking van de trillingen door het lichaam. Een kleine amplitude kan ertoe leiden 

dat het gewenste trainingseffect niet bereikt wordt. 

Bovendien worden zowel de agonisten maar ook de antagonisten gestimuleerd door indirecte 

vibratie waardoor de netto kracht kan verminderen (De Ruiter et al., 2003; Martin et al., 

1997).  

Deze beperkingen kunnen verklaren waarom sommige studies die via indirecte vibratie 

werkten geen neuromusculaire toename konden aantonen. 

In de praktijk van de vibratietraining zal men eerder de indirecte vibratie gebruiken omwille 

van het gemak en de eenvoud.  Hierin kunnen we nog een onderscheid maken tussen enerzijds 

de “whole body vibration”(WBV) waar de persoon op een vibrerend platform staat en 

anderzijds de segmentele vibratie waarbij de persoon een deel van zijn lichaam op een 

vibrerend mechanisme legt of dit vastpakt.  

- Binnen WBV bestaan verschillende mechanismen, afhankelijk van het WBV-toestel dat 

wordt gebruikt. Hierbij kunnen er horizontale trillingen, verticale trillingen (bv:  de Nemes®, 

de Power Plate®) of alternerend links en rechts verticale trillingen plaatsvinden (bv: de 

Galileo®). Bovendien heeft ieder toestel zijn eigen instellingen wat betreft de amplitude en de 

frequentie van de trillingen. Het is nog niet geweten of deze verschillende mechanismen 

dezelfde fysiologische/prestatiegerichte veranderingen teweegbrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figuur 1: de Galileo trilplaat®                            Figuur 2: De Power Plate trilplaat® 
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- Segmentele vibratie omvat ofwel een specifiek ontworpen vibratiemechanisme zoals 

gebruikt in de studie van Issurin et al.(1994), ofwel plaatst de atleet gewoon een deel van zijn 

lichaam op het WBV-platform. 

 

2.1.2 Hoe werkt vibratietraining? 

 
Bij resistentietraining wordt aangenomen dat het eerste aanpassingsmechanisme van de 

skeletspier een neurale verandering is. Deze hypothese is er gekomen nadat een bijna 

onmiddellijke toename in kracht te zien is bij het begin van de training in afwezigheid van 

meetbare hypertrofie (Behm, 1995; Sale, 1988). Het exacte mechanisme waardoor 

resistentietraining de neuromusculaire acitivatie kan verbeteren is niet goed gekend, maar er 

zijn verschillende verklaringen die kunnen instaan voor deze toename: een toegenomen 

synchronisatie van de motorische eenheden, co-contractie van de synergistische spieren en 

inhibitie van de antagonisten (Sale, 2003). Hieronder de verschillende mechanismen die bij 

vibratietraining een explosiviteits – en krachttoename kunnen teweegbrengen. 

2.1.2.1  Morfologisch (Wilcock et al., 2009) 

Hypertrofie van de spieren is een mogelijkheid om de kracht te doen toenemen . 

Verschillende methodes kunnen gebruikt worden om spierhypertrofie te veroorzaken, 

bijvoorbeeld door de spieren te onderwerpen aan zware gewichten.Wanneer men op een 

trilplaat staat, wordt men onderworpen aan een verhoogde versnelling en zal de spieractivatie 

toenemen (Cardinale and Lim, 2003; Roelants et al., 2006). Wanneer men daarenboven squats 

verricht op de trilplaat dan zou men in theorie nog grotere musculaire en skeletale adaptatie 

moeten kunnen bewerkstelligen (Antonio, 2000; Behm, 1995). Voor deze theorie is er echter 

weinig evidentie omdat men bij de studies de veranderingen in de morfologie van de spier zelf 

niet heeft nagekeken. Toch zou er een mogelijkheid kunnen bestaan dat  spierhypertrofie 

optreedt aangezien sommige studies (Bosco et al, 1999; Cardinale and Lim, 2003; Delecluse 

et al., 2003; Roelants et al., 2006) een verhoogde EMG-activiteit hebben kunnen waarnemen. 

2.1.2.2 Neuromusculair 

Het blijkt dat gedurende vibratietraining er een stijging is in de EMG-activiteit (Bosco et al., 

1999; Cardinale and Lim, 2003; Delecluse et al., 2003; Roelants et al., 2006). Deze toename 

wordt niet aangehouden wanneer de vibratie wegvalt en reduceert zelfs tot waarden lager dan 
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in een niet-vibrerende spier. Deze acute veranderingen lijken zich echter niet te vertalen in 

langetermijnveranderingen van de EMG-activiteit (De Ruiter et al., 2003; Kvorning et al., 

2006).  

Het wordt algemeen aanvaard dat een mechanische trilling op een spier een spierreflex kan 

uitlokken die men de tonische vibratiereflex (TVR) noemt. Een van de belangrijkste 

hypotheses is dat vibratietraining leidt tot een neuromusculaire verbetering (Bosco et al., 

1998; Bosco et al., 1999; Cardinale and Bosco, 2003). Door de lengteveranderingen die in de 

spier worden geïnduceerd door de trillingen, worden de spierspoeltjes geactiveerd. Deze 

activeren via de Ia afferenten en de dorsale hoorn de alfa motorneuronen. Dit leidt tot een 

verhoogde rekrutering van de motorische eenheden, een verhoogde “afvuurfrequentie” en een 

verbeterde synchronisatie. Hierdoor ontstaat een snellere en krachtigere spiercontractie. 

Wanneer dit systeem van toepassing is dan zullen voornamelijk de fysische prestaties, die de 

“stretch-shortening cycle”gebruiken, verbeteren.  

 

 

Figuur 3: De tonic vibration reflex 

 
 
 
Silva et al. (2008) suggereerden dat de maximale krachtproductie afhangt van de 

neuromusculaire capaciteit om weerstand te bieden tegen de Golgi-organen, die een negatief 

effect uitoefenen op de spiercontractie (Ikai and Steinhaus, 1961). De krachtstijging bij 

vibratie kan gebaseerd zijn op een verminderde activiteit van deze organen. Als 

spierbeweging een feedbacksysteem is dat niet enkel op de spoelreflex maar ook op de 

peesreflex en andere complexe mechanismen gebaseerd is, dan kan het zijn dat de vertraging 



 

 

6 

 

in het antwoord van de Golgi-organen een soort adaptatiemechanisme is aan de vibratie. 

Verder onderzoek is vereist om deze hypothese te staven. 

 

 

Figuur 4: Prikkeling van het Golgi-orgaan met inhibitie van α-motorneuron 

                                     
                                 

2.1.2.3 Hormonaal 

De hormonen die bestudeerd werden zijn het groeihormoon en testosteron. Groeihormoon 

verhoogt de eiwitsynthese en vermindert de afbraak van koolhydraten door het vetverbruik te 

stimuleren. Testosteron zorgt ook voor spiertoename en vermindering van het lichaamsvet en 

verhoogt de productie van rode bloedcellen. Di Loreto et al.(2004) zagen geen significante 

veranderingen in de concentratie van groeihormoon en testosteron bij 10 mannen die 

gedurende 25 minuten op een trilplaat (f= 30 Hz) stonden. 

Bosco et al. (2000) zagen een enorme toename in groeihormoon (>300%), een kleine toename 

in testosteron en een daling in cortisol bij deelnemers die gedurende 10 minuten isometrische 

squats deden op een trilplaat(a= 4 mm, f= 26 Hz). Ze dachten dat de mechanische kenmerken 

van WBV een adequate stimulus uitlokten voor de secretie van groeihormoon en testosteron. 

Kvornig et al.(2006) deden een studie bij 28 ongetrainde deelnemers die onderverdeeld 

werden in drie groepen: vibratie (deze voerden squats zonder extra gewicht uit), squats (8-

10RM) en vibratie + squats gedurende 9 weken. De vibratie had een amplitude van 4 mm en 

een frequntie van 20-25 Hz. De acute respons van de groeihormoonlevels was significant 

verhoogd zowel onmiddellijk na de vibratie + squats als 15 minuten erna, respectievelijk met 
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20 en 23%. De squatgroep haalde een winst van 4% en 5%  en de vibratiegroep behaalde een 

winst van 7% en 12%.  

Het testosteronniveau was ook significant verhoogd in de groep die zowel squats als vibratie 

deden, maar het niveau was evenwaardig als de groep die enkel squats uitvoerde. Dit liet 

Kvorning et al.(2006) vermoeden dat zware gewichten nodig zijn om de loslating van 

testosteron te stimuleren. De vibratie-groep daarentegen liet in tegenstelling tot de studie van 

Bosco et al. (2000) geen significante veranderingen optekenen. Hierbij moeten we in acht 

nemen, dat het volume van de training onvoldoende kan zijn om stijgingen te noteren in 

testosteron. Bij Bosco et al. (2000) moest men tien maal 1 minuut WBV-training doen met 1 

minuut rust tussenin, terwijl men bij Kvorning et al.(2006) slechts 6x30 seconden met 2 

minuten rust moest doen. 

Het kan zijn dat resistentietraining in combinatie met vibratie de concentratie van testosteron 

en groeihormoon na de oefening doet toenemen. Dit kan samen met een aangepaste voeding 

leiden tot spierhypertofie. Het dient wel gezegd te worden dat Kvornig met ongetrainde 

vrijwilligers werkte en de respons van atleten misschien anders is. Verder onderzoek is nodig 

om uit te maken of vibratietrainig tijdens oefeningen grotere hormonale veranderingen uitlokt 

dan gewone oefeningen (Wilcock et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

 

3. Methodologie 

 
Er werd op Pubmed en Google Scholar gezocht naar Engelstalige artikels die relevant konden 

zijn voor deze studie. Een combinatie van  “vibration training”, “whole body vibration” en  

“athletes” werd gebruikt om zoveel mogelijk artikels te vinden . 

Hiervoor werden op Pubmed 27 artikels gevonden. Het was echter van belang dat de 

uitkomsten van de artikels gerelateerd waren aan spierkracht of explosiviteit en dat er een 

statistische analyse werd verricht.  

We weerhielden enkel de artikels die een controlepopulatie gebruikten en waarbij de 

deelnemers op toevallige wijze werden onderverdeeld in de interventie of controlegroep. 

Wanneer we echter naar de artikels van de acute en residueel acute effecten kijken moeten we 

wel zeggen dat de interventie- en controle groep bestond uit dezelfde deelnemers. 

Uiteindelijk vonden we twee artikels die de acute effecten bekeken, zeven artikels die acuut 

residuele effecten bekeken en vijf artikels die naar de chronische effecten keken. 
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4. Resultaten 

 
Wanneer we de resultaten bekijken moeten we een onderscheid maken tussen de 

kortetermijneffecten en de langetermijneffecten of chronische effecten. De 

kortetermijneffecten omvatten zowel de acute als de acuut residuele effecten. De acute 

effecten worden gedefiniëerd als de effecten die plaatsvinden tijdens de vibratie terwijl de 

effecten onmiddellijk na vibratie de acuut residuele effecten zijn (Luo et al., 2005). Onder de 

chronische effecten verstaan we de effecten die optreden na een lange periode van 

verschillende series bestaande uit meerdere vibratiesessies.  

We dienen echter wel op te merken dat de kortetermijneffecten geen meerwaarde zullen 

bieden op lange termijn en het zeer moeilijk zou zijn om de voordelen van acute 

vibratietraining te gebruiken voor competitie (Wilcock et al., 2009). Vandaar dat deze studies 

van minder belang zijn. De kortetermijneffecten zullen dus hoogstwaarschijnlijk in realiteit 

niet veel voordeel bieden voor de prestaties van de atleet in competitie. 

 
4.1  Acute effecten (zie tabel 1) 

 
In de gevonden artikels beperkte men zich enkel tot de acute effecten van vibratietraining op 

de dynamische bewegingen en keek men niet naar de acute effecten op de isometrische 

bewegingen. Slechts twee studies hebben de acute effecten van WBV  onderzocht. Hierbij 

keek men naar de invloed van de interventie op een maximale dynamische conctractie, 

namelijk een concentrische flexie van de elleboog. 

In beide studies moesten de deelnemers een vibrerende hendel vasthouden waardoor de biceps 

onrechtstreeks gestimuleerd werd door vibratie. Het maximale vermogen en de maximale 

kracht waren significant gestegen in de vibratiegroep ten opzichte van de controlegroep.  

Issurin en Tenembaum (1999) vonden dat vibratie een significant grotere toename in 

maximaal vermogen induceert bij de elite atleten (+10,4%), vergeleken met de amateur 

atleten (+7,9%). 

Liebermann et al. (1997) onderzochten het 1RM bij vier groepen van atleten, elk met een 

verschillend niveau van competitie. Ze vonden dat alle vier de groepen significant zwaardere 

gewichten konden heffen. De toename in gewicht was wel significant groter voor Olympische 

atleten (+8,3%) dan voor de andere groepen (zie nationale atleten: +4,8%, amateurs: +4,9% 

en nationale jeugdatleten: +6,2%) 
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Tabel 1: Acute effecten van vibratietraining op dynamische spierprestaties: 
 
Studie vrijwilligers                Vibratieparameters Testen Resultaten 

methode Amp 

(mm) 

Freq 

(Hz) 

duur oefeningen 

Issurin en 

Tenenbaum 

(1999) 

14 elite (21,3 

jaar ± 4,1 jaar) 

en 14 

amateuristische 

atleten(25,8 jaar 

± 7,3 jaar) 

Indirect 

via de 

handen 

(n=28) 

0,3-0,4 44 Niet van 

toepassing 

1 serie concentrische biceps 

curls met 65-70% van het 

1RM 

Iedere serie= 3 sets  

iedere set= 3 herhalingen. 

Tussen iedere set: 

rustpauze van 2-3 minuten. 

*De 2
e
 set was met vibratie 

 

Maximaal 

vermogen(W) 

-elite 

-amateurs 

 

Gemiddeld 

vermogen(W) 

-elite 

-amateurs 

 

 

S, +10,4% 

S, +7,9% 

 

 

 

S, +10,2% 

S, +10,7% 

  Controle 

(n=28) 

0 0 Niet van 

toepassing 

1 serie concentrische biceps 

curls met 65-70% van het 

1RM 

Iedere serie= 3 sets  

iedere set= 3 herhalingen. 

Tussen iedere set: 

rustpauze van 2-3 minuten. 

 

Maximaal 

vermogen(W) 

-elite 

-amateurs 

 

Gemiddeld 

vermogen(W) 

-elite 

-amateurs 

 

 

N S, +0,3% 

N S, +0,9% 

 

 

 

N S, -2,9% 

N S, -3% 

Liebermann 

en Issurin 

(1997) 

8 Olympische , 

11 nationale , 11 

amateuristische 

atleten en 11 

junior atleten 

Indirect 

via de 

handen 

(n=39) 

0,3-0,4 44 Niet van 

toepasssing 

Isotone elleboogflexie 1RM 

  - Olympische  

  - nationale 

  - amateurs 

  - juniors 

 

136,6 kg 

113,2 kg 

96,1 kg 

104,1 kg 

  Controle 

(n= 39) 

0 0 Niet van 

toepassing 

Isotone elleboog flexie 1RM 

  - Olympische  

  - nationale 

  - amateurs 

  - juniors 

 

126,1 kg 

108 kg 

91,6 kg 

98 kg 
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4.2  Acute residuele effecten (zie ook tabel 2) 

 
Zeven studies onderzochten de acuut residuele effecten van vibratietraining. Hierbij keek men 

voornamelijk naar het vermogen dat men ontwikkelt gedurende een dynamische beweging. 

Slechts één studie van Bosco et al.(1999) keek ook naar de kracht die ontwikkeld werd 

gedurende een dynamische beweging. 

Enkel de beide studies van Bosco et al.(1999) en de studie van Cochrane et al.(2005) vonden 

significante resultaten, de overige studies vonden niet-significante resultaten.  

In de eerste studie van Bosco et al. (1999), waar twaalf internationale boksers onrechtstreekse 

stimulatie van de biceps kregen via vibratie, was het vermogen dat ontwikkeld werd 

gedurende een elleboogflexie na vijf vibratiesessies van 1 minuut gestegen met 13%, terwijl 

men bij de controlegroep geen stijging kon waarnemen.  

In hun tweede studie keken Bosco et al. (1999) niet alleen naar het vermogen maar maten ze 

ook de ontwikkelde snelheid en kracht gedurende een dynamische “leg press”. Zes vrouwlijke 

volleybalspelers kregen gedurende tien sessies van 60 seconden vibratie toegediend via  WBV 

terwijl ze met hun knieën in 100° flexie stonden op de trilplaat. Na de sessies zag men dat het 

vermogen, de kracht en snelheid significant gestegen waren voor een “leg press” uitgevoerd 

met 90,110 en 130 kg. Enkel bij 70 kg was de kracht niet significant gestegen. Wanneer we 

echter de significante resultaten meer in detail bekijken bemerken we dat het slechts gaat om 

een krachtwinst van 0,5%, 0,3% en 0,22% voor respectievelijk 90, 110 en 130 kg terwijl de 

winst in vermogen een stuk spectaculairder oogt met respectievelijk 6,1%,8,2% en 5,8%. 

Men mag zich dus niet alleen blind staren op de verkregen winst in vermogen maar men moet 

zich ook afvragen wat de nettokrachtwinst zou zijn.  

Cochrane et al.(2005) bekeken de invloed van vibratie bij 18 elite-hockeyspeelsters. Hierbij 

moesten ze gedurende 5 minuten verschillende lichaamshoudingen aannemen op een Galileo-

trilplaat. Deze 18 deelneemsters waren ook de controlegroep waar ze dezelfde posities 

moesten aannemen, maar dan op een niet-trillende plaat en ze moesten ook een derde proef 

doen waarbij ze 5 minuten moesten fietsen. Na de WBV-sessie was de hoogte bij de “counter 

movement jump”(CMJ) significant gestegen met 8,1%, terwijl in de twee andere groepen er 

geen significante veranderingen werden opgemerkt. 

De grijpkracht in de handen was in de drie groepen niet veranderd.  

De andere studies boekten geen significante resultaten na vibratie op het vlak van 

spronghoogte, vermogen, kracht of sprintsnelheid, afhankelijk van de studie.
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Tabel 2: Acuut residuele effecten van vibratietraining op dymamische spierprestaties 
 
studie vrijwilligers                Vibratieparameters Testen Resultaten 

methode Amp 

(mm) 

Freq 

(Hz) 

duur oefeningen 

Bosco et al. 

(1999) 

12 internationale 

boksers 

Indirect via 

vastgrijpen 

van de 

machine in 

staande 

positie 

(n=12) 

6 30 5x 60 

seconden,  

pauze van 

60 sec tussen 

iedere sessie 

De arm was in  

semi flexie. 

(de hoek tussen  

bovenarm en  

onderarm  

was 159°) 

Maximale 

dynamische 

elleboogflexie 

- vermogen(W) 

 

- EMG(rms) van de 

M. biceps brachii 

 

* werden 5 minuten 

na de behandeling 

afgenomen 

 

 

 

-S, +13% 

 

-significant 

gestegen tijdens 

vibratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Controle 

(n=12) 

0 0 NVT  De arm was in  

semi flexie. 

(de hoek tussen  

bovenarm en 

 onderarm was 

159°) 

 

Maximale 

dynamische 

elleboogflexie 

- vermogen(W) 

 

- EMG(rms) van de 

M. biceps brachii 

 

* werden 5 minuten 

na de behandeling 

afgenomen 

 

 

 

 

 

 

 

-status quo 

 

-N S 

S= significant, NS= niet significant, NVT= niet van toepassing 
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Bosco et al. 

(1999) 

6 vrouwlijke 

volleybalspeelsters 

van nationaal 

niveau 

(19,5 jaar ± 2,1 

jaar) 

Indirect via 

WBV 

(n=6) 

10 26 -10 sessies 

-1 sessie = 60 

sec 

-pauze tussen 

iedere sessie = 

60 sec 

Knie in  

100° flexie 

 

Dynamische legg press 

- 70 kg: kracht(N) 

             snelheid 

             vermogen 

                  (W) 

- 90 kg: kracht(N) 

             snelheid 

             vermogen 

                  (W/kg) 

- 110 kg: kracht(N) 

               snelheid 

               vermogen 

                  (W/kg) 

- 130 kg: kracht(N) 

               snelheid 

               vermogen 

                  (W/kg) 

 

N S 

S, +6% 

S, +6,7% 

 

S, +0,5% 

S, +5,8% 

S, +6,1% 

 

S, +0,3% 

S, +7,9% 

S, +8,2% 

 

S, +0,22% 

S, +5,2% 

S, +5,8% 

  Controle 

(n=6) 

0 0 NVT Been was 

gewoon  

van de grond  

gehoffen 

 

Dynamische legg press 

- 70 kg: kracht(N) 

             snelheid 

             vermogen 

                  (W/kg) 

- 90 kg: kracht(N) 

             snelheid 

             vermogen 

                  (W/kg) 

 

 

- 110 kg: kracht(N) 

               snelheid 

               vermogen 

                  (W/kg) 

 

N S 

N S 

N S 

 

N S 

N S 

N S 

 

 

 

N S 

N S 

N S 
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- 130 kg: kracht(N) 

               snelheid 

               vermogen              

N S 

N S 

N S 

Issurin en 

Tenenbaum 

(1999) 

14 elite (21,3 jaar 

± 4,1 jaar) en 14 

amateuristische 

atleten(25,8 jaar ± 

7,3 jaar) 

Indirect via 

de handen 

(n=28) 

0,3-0,4 44 NVT 1 serie 

concentrische  

biceps curls met 

65-70% van het 

1RM 

Iedere serie= 3 

sets  

iedere set= 3 

herhalingen 

Tussen iedere set: 

pauze van 2-3 

minuten. 

 

Maximaal 

vermogen(W) 

-elite 

-amateurs 

 

Gemiddeld 

vermogen(W) 

-elite 

-amateurs 

 

 

N S 

N S 

 

 

 

N S 

N S 

  Controle 

(n=28) 

0 0 NVT 1 serie 

concentrische  

biceps curls met 

65-70% van het 

1RM 

Iedere serie= 3 

sets  

iedere set= 3 

herhalingen 

Tussen iedere set: 

pauze van 2-3 

minuten. 

 

 

Maximaal 

vermogen(W) 

-elite 

-amateurs 

 

Gemiddeld 

vermogen(W) 

-elite 

-amateurs 

 

 

N S 

N S 

 

 

 

N S 

N S 

S= significant, N S= niet significant, NVT= niet van toepassing 
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Cochrane D 

et al. (2007) 

12 gezonde 

klimmers 

(22,9 jaar ± 6,5 

jaar) 

Indirect via 

de handen 

(n=12) 

3 26 5 minuten -bankdrukken 

-triceps extensie 

-shoulder press 

-armen voor zich 

houden 

-biceps curls 

-4 krachtbalworpen 

(cm) 

-handgripstest 

(N) 

-specifieke klimtest 

N S,+1,7% 

 

N S,+1,8% 

 

N S, +1,1% 

  Controle 

(n=12) 

0 0 NVT -bankdrukken 

-triceps extensie 

-shoulder press 

-armen voor zich 

houden 

-biceps curls 

-4 krachtbalworpen 

(cm) 

-handgripstest 

(N) 

-specifieke 

klimtest(cm) 

N S, +0,9% 

 

N S, +1,4% 

 

N S, +4,7% 

  Arm 

cranking 

(n=12) 

NVT NVT NVT Arm cranking met 

een  

arm crank 

ergometer 

-4 krachtbalworpen 

(cm) 

-handgripstest 

(N) 

-specifieke 

klimtest(cm) 

N S, +2,4% 

 

N S, +0,4% 

 

N S, +1,4% 

 

Kinser et al. 

(2008) 

37 vrouwlijke 

competitieve 

gymnasten 

Directe 

vibratie op 4 

verschillende 

plaatsen  

(n=22) 

2  30 4 series 

1 series= 10 

sec per positie 

met steeds 5 

sec rust 

ertussen 

stretching Statische sprong 

- hoogte 

-“zweeftijd” 

 

CMJ 

- hoogte 

-“zweeftijd” 

 

N S,-0,9% 

N S,-0,7% 

 

 

N S,-0,6% 

N S,-0,4% 

  Directe 

vibratie op 4 

verschillende 

plaatsen  

(n=7) 

2 30 4 series 

1 series= 10 

sec per positie 

met steeds 5 

sec rust 

ertussen 

Geen stretching Statische sprong 

- hoogte 

-“zweeftijd” 

CMJ 

- hoogte 

-“zweeftijd” 

 

N S,-0,9% 

N S,-0,6% 

 

N S,+0,4% 

N S,+0,2% 
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 Controle 

(n=8) 

0 0 NVT Zelfde stretching  

als de vibratie- 

stretching groep 

Statische sprong 

- hoogte 

-“zweeftijd” 

 

CMJ 

- hoogte 

-“zweeftijd” 

 

N S,-6,6% 

N S,-2,8% 

 

 

N S,-5,3% 

N S,-2,7% 

 

Bullock et 

al. (2008) 

7 internationaal 

competitieve 

skeleton atleten 

(24,9 jaar ± 4,7 

jaar) 

Indirect via 

WBV 

(n=7) 

 

4 30 3 x 60 sec Stand op tenen,  

licht voorover 

gebogen  met  

110° flexie  

-30 m-sprint 

 

-CMJ 

  -gem snelheid 

  - hoogte 

 

-squat jump 

  -gem snelheid 

  - hoogte 

-0,03 sec 

 

 

status quo 

status quo 

 

 

+0,03 m/sec 

-0,04 m 

  Controle 

(n=7) 

0 0 NVT Gewoon 

rechtopstaan 

-30 m-sprint 

 

-CMJ 

  -gem snelheid 

  -hoogte 

 

-squat jump 

  -gem snelheid 

  -hoogte 

 

-0,06 sec 

 

 

status quo 

status quo 

 

-0,05 m/sec 

status quo 

status quo 

S= significant, NS= niet significant, NVT= niet van toepassing 
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Cochrane 

DJ et al. 

(2005) 

18 vrouwlijke 

gezonde elite 

hockeyspeelsters 

(21,8 jaar ± 5,9 

jaar) 

Indirect via 

WBV 

(n=18) 

6 26 

 

 

 

 

 

5 minuten - rechtopstaan 

- 120° knieflexie 

- knielend met 

armen gestrekt op 

het platform 

- dynamische 

squats 

 (2 sec up     

  en 2 sec down) 

-“lunge” met 

rechter en 

linkerbeen  

 

-CMJ met arm swing 

 

-hand grijpkracht 

S, + 8,1% 

 

N S 

  Controle  

(n=18) 

0 0 5 minuten - rechtopstaan 

- 120° knieflexie 

- knielend met 

armen gestrekt op 

het platform 

- dynamische 

squats  

(2 sec up en 2 sec 

down) 

-“lunge” met 

rechter en 

linkerbeen  

 

-CMJ met arm swing 

 

-hand grijpkracht 

N S, - 2% 

 

N S 

  Fietsproef 

(n=18) 

NVT NVT NVT NVT -CMJ met arm swing 

 

-hand grijpkracht 

N S,- 0,3% 

 

N S 

S= significant, NS= niet significant, NVT= niet van toepassing 
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4.3 Chronische effecten  

4.3.1 Isometrische kracht (zie tabel 3) 

Enkel de studie van Delecluse et al. (2005) onderzocht de chronische effecten van 

trilplaattherapie op de isometrische kracht bij 20 professionele atleten. Hij liet de amplitude 

en de frequentie van de vibraties geleidelijk toenemen, net als de duur van de vibratietraining. 

De vibratietraining werd wel bovenop hun gewone training gegeven. Er werden geen 

significante resultaten geboekt na 5 weken vibratietraining op het vlak van isometrische 

knieflexie en isometrische knie-extensie. 

4.3.2 Dynamische kracht (zie tabel 4) 

Vijf studies bekeken de chronische effecten van vibratietraining op dynamische kracht en 

vermogen. Vier van de vijf studies vonden een significante toename van dynamische kracht of 

vermogen.   

Fagnani et al. (2006) vonden bij 26 vrouwlijke atleten na een WBV-training van 8 weken een 

significante toename van 8,7% in de hoogte die bereikt werd bij een counter movement jump 

en een toename van 11,2% in het gewicht dat kon verplaatst worden bij een leg press, terwijl 

men bij de controlepopulatie geen significante verbeteringen kon waarnemen. 

Mahieu et al. (2006) vonden bij 17 competitieve skiërs na 6 weken WBV een significante 

krachttoename van 27,2% en 17,8% bij een plantaire flexie aan 30°/sec en 120°/sec en een 

significante winst van 51,6% en 28,5% bij een dorsiflexie aan 30°/sec en 120°/sec. 

Bij de knieflexie aan 60°/sec en 180°/sec vonden ze een significante krachttoename van 

respectievelijk 11,9% en 13,6% en bij de knie-extensie noteerden ze een winst van 24,4% en 

23,6% respectievelijk voor 60°/sec en 180°/sec. 

Wat de high box test betreft konden ze ook een significante toename van 25,3% waarnemen. 

Er dient wel opgemerkt te worden dat men tijdens de vibratietraining ook bepaalde 

oefeningen moest uitvoeren en dat de controlepopulatie die enkel de oefeningen deed en geen 

vibratie kreeg ook significante resultaten boekte  (behalve bij de dorsiflexie aan 30°/sec). 

Hierdoor kan men zich de vraag stellen of de geboekte winst te wijten is aan de 

vibratietraining of eerder aan de extra oefeningen. 

Het moet gezegd dat de winst voor de vibratiegroep veel groter was dan bij de controlegroep 

voor de high-box test(25,3% vs 10,9%) en voor de plantaire flexie aan lage snelheid (27,2% 

vs 12,5%). 
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Annino et al. (2007) bekeken bij 11 professionele ballerina‟s de invloed van acht weken 

vibratietraining op de hoogte bij een counter movement jump en de ontwikkelde kracht en 

vermogen bij een leg press. Naast de vibraties moest men ook nog ballettraining doen. 

Men vond een significante toename (6,3%) in de bereikte hoogte bij de counter movement 

jump. Bij de leg press vond men geen significante krachtwinst bij 50 kg, terwijl men bij 70 en 

100 kg een winst van respectievelijk 2,3% en 5% kon waarnemen. Opvallend is wel dat men 

bij een leg press van 100 kg voor het vermogen een winst van 18% en voor de snelheid een 

winst van 26% liet optekenen. Bij de controlepopulatie vond men echter geen significante 

resultaten. 

Ronnestadt et al. (2004) zagen een significante toename van 32 % wat het 1RM betreft bij 

16 recreatieve sporters die gedurende 5 weken squats moesten uitvoeren met het maximale 

gewicht en daarenboven vibratie kregen. Bij de controlepopulatie die geen vibratietraining 

kreeg en enkel squats moest uitvoeren zagen ze ook een significante toename van 24%. Voor 

de hoogte bij de CMJ zag hij wel enkel bij de vibratiegroep een significante toename van 

8,8% , terwijl hij bij de controlepopulatie een niet significante toename van 4% kon 

waarnemen. 

Delecluse et al.(2005) liet 10 atleten gedurende 5 weken vibratietraining ondergaan bovenop 

hun gewoon trainingsschema. Tijdens hun vibratietraining moesten ze ook nog extra 

oefeningen uitvoeren. Hij vond echter geen enkel significant resultaat. Zowel voor de 

countermovement jump als voor de knie-extensie aan 100°/sec als voor de maximale knie-

extensie snelheid vond hij bij de experimentele en de controlegroep geen noemenswaardige 

verbetering. 

Wel dient hier opgemerkt te worden dat Delecluse et al. (2005) in vergelijking met de andere 

studies met een lagere amplitude werkten en zijn duur van het experiment het kortst was, 

namelijk vijf weken.
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Tabel 3: Chronische effecten van vibratietraining op isometrische spierprestaties 
 
studie vrijwilligers                Vibratieparameters Testen Resultaten 

methode Amp 

(mm) 

Freq 

(Hz) 

duur oefeningen 

Delecluse et 

al. 

20 sprinters 

(17-30 jaar) 

Indirect 

via 

WBV 

(n=10) 

1,7→2,5 35→40 9 min→18 min 

per sessie 

 

3x/week; 5 

weken 

Intervaltraining (2-3x/week) 

Snelheidstraining (2x/week) 

Plyometrie (1x/week) 

Resistentietraining(3x/week)                  

-Explosieve oefeningen (70-

95% van het 1RM)  in lage 

volumes (3-5 sets van 2-5 

herhalingen) 

 

Vibratie-oefeningen: 

- squat 

- diepe squat 

-wijdstandse squat 

- “calf raises” 

- “lunge” 

- squat op 1 been 

 

*zowel isometrisch als 

dynamisch uitgevoerd 

 

Isometrische 

knie-extensie 

 

Isometrische 

knieflexie 

N S 

 

 

N S 

  Controle  

(n=10) 

NVT NVT  Intervaltraining (2-3x/week) 

Snelheidstraining (2x/week) 

Plyometrie (1x/week) 

Resistentietraining(3x/week)                  

Explosieve oefeningen (70-

95% van het 1RM)  in lage 

volume(3-5 sets van 2-5 herh)  

Isometrische 

knie-extensie 

 

Isometrische 

knieflexie 

N S 

 

 

N S 
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Tabel 4: Chronisch effect van vibratie training op dynamische spierprestaties 
 
studie vrijwilligers                Vibratieparameters Testen Resultaten 

methode Amp 

(mm) 

Freq 

(Hz) 

duur oefeningen 

Fagnani et al. 

(2006) 

26 vrouwlijke 

atleten (21-

27jaar) 

Indirect 

via 

WBV 

(n=13) 

4 35 -Positie 1: 3x 20 

sec→4x 1min  

met 1 minuut 

rust tussen iedere 

oefening 

-Positie 2: 3x 15 

sec→4x 30sec 

met 30 sec rust 

tussen iedere 

oefening 

 

3x/week; 8weken 

 Positie 1= knieën in 90 

graden flexie 

 

Positie 2= 1 been op de 

plaat in 90 graden flexie 

-CMJ(cm) 

 

 

 

-Isokinetische 

horizontale leg 

press (piekkracht 

in kg) 

S, +8,7% 

 

 

 

S, +11,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Controle 

(n=11) 

NVT NVT NVT niet vermeld -CMJ(cm) 

 

 

 

-Isokinetische 

horizontale leg 

press (piekkracht 

in kg) 

 

 

 

 

 

 

N S 

 

 

 

N S 

S= significant, NS= niet significant, NVT= niet van toepassing 
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Mahieu et 

al. 

(2006) 

33 competitieve 

skieërs (9-15 

jaar) 

Indirect 

via 

WBV 

(n=17) 

2→4 24→28 30 

minuten/sessie 

met 1 dag rust 

na iedere sessie 

 

3x/week; 6 

weken 

- squat 

- diepe squat 

-wijdstandse squat 

- “calf raises” 

- squat op 1 been 

-ski beweging 

-sprong 

-lichte sprong 

 

Het aantal oefeningen en de 

duur van oefening steeg 

systematisch over de 6 weken 

-plantaire 

flexie(Nm) 

      -30°/sec 

      -120°/sec 

 

-dorsieflexie(Nm) 

      -30°/ sec 

     -120°/sec 

 

-knie flexie(Nm) 

     -60°/sec 

     -180°/sec 

- knie 

extensie(Nm) 

     -60°/sec 

     -180°/sec 

-high box test 

(h= 30 cm 

duur=90 sec) 

 

 

S, +27,2 % 

S, +17,8% 

 

 

S,+51,6% 

S, +25,2% 

 

 

S, +11,9% 

S, +13,6% 

 

 

S, +24,4% 

S, +23,6% 

 

S, +25,3% 

  Controle 

(n=16) 

NVT NVT 30 

minuten/sessie 

met 1 dag rust 

na iedere sessie 

 

3x/week; 6 

weken 

- squat 

- diepe squat 

-wijdstandse squat 

- “calf raises” 

- squat op 1 been 

-ski beweging 

-sprong 

-lichte sprong 

 

Het aantal oefeningen en de 

duur van oefening steeg 

systematisch over de 6 weken 

-plantaire flexie 

(Nm) 

      -30°/sec 

      -120°/sec 

 

-dorsieflexie(Nm) 

      -30°/ sec 

     -120°/sec 

 

-knie flexie (Nm) 

     -60°/sec 

     -180°/sec 

 

 

 

S, +12,5% 

S, +15,5% 

 

 

N S 

S, +41,1% 

 

 

S, +13% 

S, +12,8% 
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- knie extensie 

(Nm) 

     -60°/sec 

     -180°/sec 

-high box test 

(h= 30 cm   duur= 

90 sec) 

 

 

S,+20,75% 

S, +15,4% 

 

S, +10,9% 

 

Annino et 

al. 

(2007) 

22 professionele 

ballerina‟s 

(21,25 ±1,5 jaar) 

Indirect 

via 

WBV 

(n=11) 

5 30 5 sets van 40 

sec met een 

pauze van 1 

minuut tussen 

iedere set 

 

3x/week; 8 

weken 

Half-squat positie (100° ) 

tijdens vibratie 

 

Ballettraining (5x/week) 

CMJ 

(cm) 

 

Leg-press (N) 

  -50 kg 

   - kracht(N) 

   - vermogen(W) 

   - snelheid(m/s) 

  -70 kg 

    - kracht(N) 

    - vermogen(W) 

    - snelheid(m/s) 

  -100 kg 

    - kracht(N) 

    - vermogen(W) 

    - snelheid(m/s) 

 

*de testen werden 

3 dagen na de 

laatste interventie 

afgenomen 

 

 

 

S, +6,3% 

 

 

 

 

N S 

S, + 8,5% 

S, +8% 

 

S, +2,3% 

S, + 5,4% 

S, +4,4% 

 

S, +5% 

S, +18% 

S, +26% 
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  Controle 

(n=11) 

NVT NVT  Ballettraining 

(5x/week) 

CMJ 

(cm) 

   

Leg press 

-50 kg 

   - kracht(N) 

   - vermogen(W) 

   - snelheid(m/s) 

  -70 kg 

    - kracht(N) 

    - vermogen(W) 

    - snelheid(m/s) 

  -100 kg 

    - kracht(N) 

    - vermogen(W) 

    - snelheid(m/s) 

 

*de testen werden 

3 dagen na de 

laatste interventie 

afgenomen 

-1,1% 

 

 

 

 

N S 

N S  

N S 

 

N S 

N S 

N S 

 

N S 

N S 

N S 

 

Ronnestad 

et al. (2004) 

16 mannen die 

in staat waren 

om 2,2 maal 

hun eigen 

lichaamsgewicht 

te tillen 

Indirect 

via 

WBV 

(n=7) 

2→4 40 Per sessie: een 

aantal keer het 

maximum 

gewicht heffen 

 

2-3x/week; 5 

weken 

 

 

 

Squats met extra gewicht 1 RM squat (kg) 

 

CMJ (cm) 

S, +32% 

 

S, +8,7% 
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  Controle  

(n=7) 

0 0 Per sessie: een 

aantal keer het 

maximum 

gewicht heffen 

 

2-3x/week; 5 

weken 

Squats met extra gewicht 1 RM squat (kg) 

 

CMJ (cm) 

S, +24,3% 

 

N S , +4% 

 

Delecluse 

et al. 

20 sprinters (17-

30 jaar) 

Indirect 

via 

WBV 

(n=10) 

1,7→2,5 35→40  Intervaltraining (2-3x/week) 

Snelheidstraining (2x/week) 

Plyometrie (1x/week) 

Resistentietraining(3x/week)                  

-Explosieve oefeningen (70-

95% van het 1RM)  in lage 

volumes (3-5 sets van 2-5 

herhalingen) 

 

Vibratie-oefeningen: 

- squat 

- diepe squat 

-wijdstandse squat 

- “calf raises” 

- “lunge” 

- squat op 1 been 

 

*zowel isometrisch als 

dynamisch uitgevoerd 

 

Isokinetische knie-

extensie/ flexie 

aan 100°/sec 

 

Maximale knie-

extensie snelheid 

-1% van het 

isometrisch 

maximum 

-20% 

 

-40% 

 

-60% 

 

CMJ 

 

Start bij een sprint 

 

Snelheid bij een 

30m sprint 

 

 

 

N S 

 

 

 

 

 

N S 

 

 

N S 

 

N S 

 

N S 

 

N S 

 

N S 

 

N S 
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  Controle  

(n=10) 

NVT NVT  Intervaltraining (2-3x/week) 

Snelheidstraining (2x/week) 

Plyometrie (1x/week) 

Resistentietraining(3x/week)                  

-Explosieve oefeningen (70-

95% van het 1RM)  in lage 

volumes (3-5 sets van 2-5 

herhalingen) 

Isokinetische knie-

extensie/ flexie 

aan 100°/sec 

 

Maximale knie-

extensie snelheid 

-1% van het 

isometrisch 

maximum 

-20% 

 

-40% 

 

-60% 

 

CMJ 

 

Start bij een sprint 

 

Snelheid bij een 

30m sprint 

N St 

 

 

 

 

 

N S 

 

 

N S 

 

N S 

 

N S 

 

N S 

 

N S 

 

N S 

S= significant, N S= niet significant, NVT= niet van toepassing 
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5. Discussie 

5.1 Acute effecten 

- In de studie van Issurin et al. (1999) zagen we dat acute vibratietraining een significante 

toename in maximale kracht en vermogen veroorzaakte, terwijl de controlegroep geen 

significante resultaten boekte. Deze winst ten gevolge van de vibratie is volgens Issurin 

afhankelijk van drie factoren: de activatie van de “motor pool”, de frequentie van de vibratie 

en de initiële lengte van de spieren die gestimuleerd worden. 

- Brown et al.(1967) vonden dat stimulatie via vibratie de primaire afferente uiteinden van de 

spierspoeltjes prikkelt, wat op zijn beurt leidt tot activatie van de alfa-motorneuronen. In 

tegenstelling tot lokale vibratie gaat de toegevoegde laagfrequente vibratiegolf van de distale 

spieren naar de meer proximaal gelegen spieren en activeert deze dus een groter aantal 

spierspoeltjes. Hun ontlading activeert een grotere fractie van de „motor pool‟en rekruteert 

vele, daarvoor inactieve motorische eenheden voor contractie. 

- Er is evidentie dat een toename in frequentie van de vibratiegolven een proportionele 

toename in spierspanning uitlokt (Matthews, 1966) Echter, de hogefrequentie-component 

wordt geabsorbeerd door de zachte weefsels terwijl de lagefrequentie-component verdergaat 

door de lichaamweefsels (Pyykko et al., 1976). Dus enerzijds hangt het effect van vibratie af 

van de frequentie maar anderzijds kunnen enkel laagfrequente golven propageren naar de 

proximale spiergroepen en deze daar activeren. Het is zeer waarschijnlijk dat vibratie van 40-

50 Hz optimaal is om twee taken te combineren, namelijk de transmissie van vibratie en 

spieractivatie voor en tijdens vrijwillige contractie.(Issurin and Temnov, 1990). In deze studie 

werd gewerkt met een frequentie van 44 Hz. 

- Het is geweten dat uitgerokken spieren gevoeliger zijn voor vibratie en krachtiger 

contraheren (Hagbarth and Eklund, 1966). Hier werd de studie uitgevoerd met uiterst 

ontspannen spieren voor iedere herhaling. Dit kan een reden zijn waarom men een toename in 

het vermogen kon waarnemen. 

Zowel Issurin et al.(1999 ) als Liebermann (1997) vonden een significant verschil in de 

stijging tussen de professionele atleten en de amateuristische atleten. Dit kan geassocieerd zijn 

aan de hogere gevoeligheid van de spierreceptoren en het centraal zenuwstelsel aan de 

bijkomende stimulatie bij elite-atleten. 
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5.2 Acuut residuele effecten 

Bij Bosco et al. (1999) zagen we dat de vibratiegroep na vibratie een significante verbetering 

in het vermogen vertoonde. 

Tijdens de vibratie vertoonde de vibratiegroep een significante stijging in de EMG-activiteit 

die na de interventie terug afnam. De toename in vermogen gaat dus niet gepaard met een 

gestegen EMG-activiteit. Dit wijst op een verbetering van de neuromusculaire efficiëntie van 

de flexoren. 

In deze studie mag men ook de invloed niet vergeten van de huidmechanoreceptoren die 

sommige spierreceptoren activeren. Dit fenomeen kan zeker plaatsgevonden hebben 

aangezien de hendel werd vastgehouden in de handen en trilde aan een frequentie waardoor 

de Meissner lichaampjes, gelokaliseerd in de handen, de spierspoeltjes misschien hebben 

geactiveerd (Hollins and Roy, 1996). 

Er dient hier wel opgemerkt te worden dat men in deze studie geen controlepopulatie 

gebruikte. 

We moeten ons hier de vraag stellen of de verkregen resultaten op het gebied van kracht 

voldoende zijn en of men niet meer winst zou geboekt hebben met conventionele training. Dit 

kunnen we echter niet weten aangezien ze niet met een controlepopulatie werkten die 

conventionele training deed.  

Uit de andere studie van Bosco et al. (1999) kan niet met zekerheid afgeleid worden of er een 

neurogene verbetering is opgetreden aangezien er geen EMG werd afgenomen. We kunnen 

aan de hand van de uitkomsten van de testen echter wel vermoeden dat er een neurogene 

adaptatie op de vibratiestimulus heeft plaatsgevonden. 

De studie van Issurin en Tenembaum (1999) vond niet-significante resultaten na de 

vibratiesessie. Een mogelijke verklaring is, dat de duur van vibratie (6-7 seconden) 

onvoldoende was om de spierkracht te beïnvloeden. 

Bij de studie van Cochrane et al.(2007) werden er geen significante resultaten gevonden. 

Het is mogelijk dat de specifieke oefeningen die gebruikt werden in deze studie niet 

overeenkwamen met de specifieke musculaire posities die vereist zijn om de hypothetische 

neuromusculaire effecten te induceren. 

Een andere mogelijke verklaring is dat de vibratietraining werd uitgevoerd door een 

vibrerende halter vast te pakken. Hierdoor werden de pezen niet direct blootgesteld aan de 

trillingen en kan het zijn dat ieder gewricht een uitdovend effect heeft op de trillingen. Het 
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gevolg hiervan is dat de borst- en rugspieren niet voldoende werden blootgesteld aan de 

trillingen die nodig zijn om neurogene effecten te produceren die vereist zijn voor het  

spierversterkend effect. Men kan echter niet met zekerheid zeggen of de grote spieren wel 

voldoende werden blootgesteld aan de trillingen aangezien er geen EMG werd afgenomen. 

Het is mogelijk dat in er in deze studie een betere intramusculaire coördinatie en een grotere 

rekrutering van hoge drempel-motorische eenheden nodig was om een maximale kracht te 

ontwikkelen.  

Bij de andere studie van Cochrane et al. (2005) was er een significante stijging in de 

spronghoogte wanneer de deelnemers vibratietraining kregen. Deze stijging komt overeen met 

Bosco et al. (2000) en Torvinen et al. (2002) die respectievelijk 2,5% en 3,8% zagen, 

weliswaar zonder arm-swing. Het feit dat er in deze laatste studie een grotere stijging te zien 

is kan liggen aan de afwezigheid van opwarming die al een kleine verbetering in de 

sprongprestaties kan teweegbrengen. De winst van WBV ten opzichte van de fietsproef kan 

verklaard worden door het feit dat bij WBV zowel excentrische als concentrische contracties 

plaatsvinden en bij fietsen enkel concentrische contracties. De verbeterde spronghoogte door 

acute WBV suggereert dat er neurale verbetering optreedt door een verhoogde sensitiviteit 

van het stretch-reflexmechanisme.  

In de studie was geen significant effect voor grijpkracht voor WBV, controle en fietsen. Dit 

versterkt de bevindingen van Torvinen et al.(2002) die zeggen dat spieren die niet direct 

worden blootgesteld aan de vibratie geen bijkomend vertsterkend effect vertonen. 

Kinser et al. (2008) vonden geen significante verbetering na vibratie op het gebied van 

sprongkracht. Toch zijn deze resultaten niet onbelangrijk voor turners. We weten namelijk dat 

acute stretching als deel van een opwarming kan leiden tot een verlies van maximale kracht en 

explosiviteit. (Cornwell et al., 2001; Young et al., 2003). Dit schept een dilemma voor 

gymnasten omdat stretchen niet alleen een gewoonte is, maar hen ook toelaat om moeilijke 

posities aan te nemen tijdens hun oefeningen. Echter, hun verlies in explosiviteit kan tot een 

verlies in prestatievermogen leiden. In onze studie zagen we dat er toch een behoud van 

explosiviteit was wanneer vibratie bovenop een routinestretching werd toegepast, terwijl er bij 

stretching alleen een verlies van ongeveer 6% werd genoteerd in spronghoogte. Daarom zou 

vibratie eventueel als een opwarmingsmethode kunnen gebruikt worden bij turners.  

In de toekomst kan het voordelig zijn om de vibratie langer dan 10 seconden toe te passen. Dit 

kan resulteren in een verminderde pijnsensatie of het kan leiden tot grotere activatie van de 



 

 

30 

 

onderliggende mechanismen wat op zijn beurt leidt tot grotere winst in lenigheid of een 

toename van explosiviteit. 

 
Bullock et al. (2008) suggereerden geen belangrijke effecten van de WBV-training. De 

vrijwilligers waren namelijk atleten met een goed ontwikkelde spierkracht, een 

geoptimaliseerde prikkelbaarheid van de motorische eenheid, reflex gevoeligheid en 

rekrutering van de snelle spiervezels. 

Bovendien treedt er bij sprinttraining een zekere spierspanning op vooraleer de voet de grond 

raakt. Daardoor is er een zekere stijfheid van het gewricht (Ross et al., 2001). Deze toename 

in spierstijfheid voorkomt dat de spiervezels schade oplopen ten gevolge van de vibraties die 

ontstaan bij de ”landingsfase‟‟(Delecluse et al., 2005) en zorgt er ook voor dat de contacttijd 

met de grond geminimaliseerd wordt. Bij atleten is het spierpeescomplex in zulke mate 

ontwikkeld dat de veranderingen in spierlengte geminimaliseerd worden en de vibraties 

gedempt worden. Het is hierdoor mogelijk dat de parameters, gebruikt in deze setting, 

onvoldoende waren om een versterkend effect te hebben bij de atleten. 

Er is  verder onderzoek nodig om te kijken of een hogere frequentie, grotere amplitude en 

langere blootstelling aan de vibratiestimuli een additief effect hebben bovenop de opwarming. 

Algemeen kunnen we in de studies die geen significante resultaten boekten, opmerken dat de 

gebruikte amplitude lager was dan de studies die wel resultaat toonden. Dit, in combinatie met 

de korte vibratieduur, kan leiden tot onvoldoende stimulatie en dus ook geen krachtwinst. 

 

5.3 Chronische effecten 

Bij Delecluse et al.(2005) werd in geen enkele test een significante verbetering gevonden 

voor beide groepen. 

De afwezigheid van een effect op isometrische en dynamische knie-extensor en knie-flexor 

kracht is in contrast met sommige studies die uitgevoerd werden op ongetrainde vrijwilligers, 

waar wel significante verbeteringen gevonden werden in maximale knie-extensor kracht na 12 

weken (Delecluse et al., 2003; Roelants et al., 2004). Echter, andere studies in een niet-

atletische maar fysische actieve bevolking rapporteerden geen verandering in knie-extensor 

kracht na 4 maand (Torvinen et al, 2002) of 11 weken WBV (De Ruiter et al., 2003) 

De afwezigheid van verbetering van de knie-extensie snelheid ligt in de lijn van de 

verwachtingen (Delecluse et al., 2003). 
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Verschillen in het WBV-programma kunnen de tegenstrijdige resultaten in de vorige studies 

verklaren. Het is opvallend dat in deze studies de duur van vibratie varieert van 4 min 

(Torvinen et al.,2002 ) tot 20 min (Delecluse et al., 2003). Er zijn aanwijzingen dat de 

positieve effecten van WBV op spierprestaties geassocieerd zijn met een langere vibratieduur 

(Delecluse et al., 2003) 

Een mogelijke verklaring voor de resultaten in deze studie is dat bij atleten de spierkracht, de 

prikkelbaarheid van de motorische eenheden, de rekrutering van de snelle vezels en de reflex 

gevoeligheid goed ontwikkeld zijn. We mogen ook niet vergeten dat tijdens het sprinten  

herhaaldelijke “stretch-shortening acties” optreden die de kwaliteiten van het spier-pees 

complex verbeteren wat leidt tot een hogere spier-pees stijfheid in atleten in vergelijking met 

ongetrainde atleten (Kubo et al., 2002). Daarenboven verhogen veranderingen in de 

spieractiviteit tijdens de pre-landingsfase in het lopen de spierstijfheid om de schokken op te 

vangen (Wakeling and Nigg, 2001). Bij atleten is het spier-pees complex goed ontwikkeld om 

lengteveranderingen te minimaliseren in de spier en zo vibraties te dempen. 

In deze studie rapporteerden de vrijwilligers een milde graad van vermoeidheid. Een 

trainingstimulus moet echter resulteren in een progressieve oververmoeidheid van de spier. 

Daarom bouwt men bij conventionele resistentietraining de gewichten geleidelijk aan op, 

aangepast aan het individu. In deze studie werd echter niet gewerkt met een extra gewicht en 

was er geen individueel programma voorzien. Daarom kan het nodig zijn om een individuele 

aanpak te bewerkstelligen, te werken met extra gewicht en een hogere vibratiebelasting om 

enige aanpassing te verkrijgen bij de atleten. 

Het kan ook nodig zijn om de studie over een langere periode te laten verlopen vooraleer er 

significante resultaten worden opgemerkt. 

Fagnani et al.(2006) vonden een significante verbetering zowel wat leg press als de hoogte 

bij de CMJ betreft.  

De verbetering in kracht is hoogstwaarschijnlijk door neurale adaptatie maar dit kan niet met 

zekerheid gezegd worden aangezien er geen EMG of spier biopsie is afgenomen. 

Een hypothese voor de verbetering van de CMJ is dat WBV de sensorische receptoren en de 

afferente pathways stimuleert wat leidt tot een efficiënter gebruik van de stretch reflex (Bosco 

et al, 1999). Deze hypothese wordt hier gesteund door de  resultaten van de WBV-groep 

(+8,7%) ten opzichte van de controlegroep (+3,3%).  

Mahieu et al.(2006) zagen dat zowel een WBV-programma als een resistentieprogramma de 

isokinetische enkel- en kniekracht en explosiviteit verbeterden na 6 weken. Dit lag in de lijn 
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van de bevindingen van andere auteurs die bevestigden dat WBV de dynamische kracht van 

de onderste ledematen doet toenemen (Delecluse et al., 2003; Roelants et al., 2004; Bosco et 

al., 1999; Torvinen et al., 2002). Delecluse et al. (2003) concludeerden dat een WBV-training 

een krachttoename kan teweegbrengen in de knie-extensoren van ongetrainde vrouwen van 

dezelfde grootte-orde als bij het resistentieprogramma. Hier moet wel opgemerkt worden dat 

de oefeningen van de vibratiegroep verschilden van de resistentiegroep. Daarom kan men dus 

niet zeggen of WBV-training een toegevoegde waarde biedt tijdens training. 

De high box test was veel beter in de WBV-groep dan in de andere groep. Dit komt overeen 

met de bevindingen van Ronnestad et al.(2004) en Delecluse et al.(2003) waar de hoogte 

enkel verbeterde in de vibratiegroep en niet in de andere groepen. 

Men stelt dat de grote krachttoename het resultaat is van de TVR. Bovendien denkt men ook 

dat de drempel van de motor units lager is bij WBV dan bij vrijwillige contractie. Dit 

resulteert waarschijnlijk in een snellere activatie en training van de “hoge drempel-motorische 

eenheden”. Daarom wordt er gesuggereerd dat WBV-training specifiek snelle vezels traint, 

welke verantwoordelijk zijn voor de explosiviteit (Rittweger et al., 2002). 

Beperkingen van de studie zijn dat de WBV-groep groter en ouder was dan de 

resistentiegroep en dat men kan zeggen dat jonge deelnemers sowieso vorderingen maken in 

kracht, ongeacht de training. Bovendien werd er ook niet echt met een controlegroep gewerkt. 

Mahieu et al.(2006) bekeken ook het effect van de duur van de vibratietraining niet. 

Bij Aninno et al.(2007) toonde de vibratiegroep een significante verbetering (6,3%) wat de 

CMJ betreft na training, terwijl de controlegroep ongeveer gelijk bleef. 

Deze winst komt overeen met de winst gerapporteerd door Delecluse et al. (7,6%). Hierbij 

moeten we wel noteren dat bij Delecluse et al. (2003) de duur van de WBV-training 12 weken 

was en de frequentie 35-40 Hz.. Ze werkten echter wel met dezelfde amplitude en versnelling. 

De vibratiegroep toonde een significante verbetering voor iedere mechanische parameter 

(gemiddelde kracht, gemiddelde snelheid) wanneer 70 en 100 kg gebruikt werden. 

Aangezien we hier een winst hebben in mechanische kracht en CMJ kunnen we suggereren 

dat er een neurale adaptatie plaatsvond als antwoord op de vibratietraining. 

Bij Ronnestad et al.(2004) verhoogde de 1 RM gedurende de training. Er was uiteindelijk 

geen significant verschil tussen beide groepen. 

Dit kan te wijten zijn aan het feit dat iedere groep slechts 7 deelnemers bevatte en de 

interventie maar 5 weken duurde. 
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De stijging in 1 RM (24,2% en 32,4% voor respectievelijk de squatgroep en vibratiegroep) 

deed de auteurs vermoeden dat er een neurale adaptatie heeft plaatsgevonden, ook al werd er 

in dit experiment gewerkt met getrainde mannen waarbij de neurale adaptatiefase in een 

plateau zou moeten zitten. Een verandering in trainingsintensiteit of oefeningen kan echter 

wel een boost van neurale en musculaire aanpassing uitlokken. Dit zagen we in deze studie 

enerzijds door de introductie van de vibratie en anderzijds in het wisselend 

trainingsprogramma. 

De trend dat WBV beter is ten op zichte van conventionele training ligt in de lijn van eerdere 

studies met ongetrainde individuën. Issurin et al.(1994) vonden bij ongetrainde vrijwilligers 

een beter resultaat wanneer men vibratie met een frequentie van 44 Hz toepaste bovenop 

training met gewichten die 80-100% van het 1RM bedroegen dan wanneer men enkel de 

training met gewichten deed. Delecluse et al.(2005) vonden echter geen verschil in 

krachttoename tussen vibratietraining en conventionele resistentietraining. Dit kan verklaard 

worden omdat men hier geen externe gewichten gebruikte. 

De mechanismen die voor het superieur effect van vibratietraining ten opzichte van 

resistentietraining zorgen zijn niet zo goed begrepen. Een stijging in isometrische kracht 

geïnduceerd door de TVR is wel al gedocumenteerd na locale vibratie toegepast op de 

spierbuik of pees (Eklund and Hagbarth, 1966; Johnston et al., 1970). Armstrong et al.(1987) 

vonden gelijkaardige resultaten wanneer vrijwilligers een cylindrische hendel vasthielden die 

vibreerde met een frequentie van 40 Hz. Dit resulteerde in een winst van 52% in grijpkracht. 

De TVR kan ook meegespeeld hebben bij Bosco et al.(1999) wanneer die een stijging vonden 

in de EMG van de biceps brachii bij boksers die een vibrerende halter (soms gebruik je helter, 

soms halter blijkbaar…) vasthielden. Ook Torvinen et al.(2002) vonden een toename in EMG 

van de kuitspieren gedurende vibratie. Rittweger et al.(2003) vonden een significant grotere 

EMG mean frequentie over de vastus lateralis na oefening met vibratie dan zonder vibratie. 

Deze studies suggereren dat men een activatie van de motorneuronen bereikt die supererieur 

is ten opzichte van trainen zonder vibratie. Sale (1987) suggereerde dat volledige activatie van 

de spier kan leiden tot motor unit vermoeidheid en omwille van dit trainingseffect kan de 

kracht verhogen. De motor units in de WBV-groep kregen misschien meer vermoeiende 

stimuli door de verhoogde TVR waardoor de WBV-groep een grotere winst kreeg in 1RM ten 

opzichte van de squatgroep. 

Het alfa-motorneuron is het eindpunt van alle dalende en reflectoire banen. De status van dit 

motorneuron bepaalt het ontladingspatroon van de motorische eenheid en dus ook de 

spieracitviteit (Moritani, 2003). De Gail et al. (1966) beweerden dat de TVR  in staat is om 
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een verhoogde rekrutering van motorische eenheden te bekomen door activatie van de 

spierspoeltjes en polysynaptische pathways. Bovendien gaat de WBV-golf van distaal naar 

proximaal en activeert een groter aantal  spierspoeltjes. Hun ontlading activeert een grotere 

fractie van de “motor pool” en rekruteert vele motorische eenheden die vooraf inactief waren. 

Deze gestegen activiteit van motorische eenheden laat de vibratie-groep toe om te trainen met 

zwaardere gewichten dan de squatgroep en daarbij de stimulatie van hoge-drempel motorische 

eenheden te optimaliseren bij iedere work-out. 

Een andere mogelijke verklaring omhelst de moeilijkheid om een volledige spieractivatie te 

verkrijgen bij een vrijwillige inspanning gedurende een dynamische oefening wanneer hier 

grote spiergroepen bij betrokken zijn. Het is waarschijnlijk dat vibraties gedeeltelijke activatie 

van spieren veroorzaken en hun mobilisatie bij het begin van de inspanning zal sneller zijn. 

Het is dus goed mogelijk dat de vibratiegroep kon trainen met zwaardere gewichten en een 

betere stimulus had voor een krachttoename. 

De vibratiegroep was in staat om te trainen met een hoger percentage van hun 1 RM in 

vergelijking met de squatgroep, hoewel het verschil niet significant was. Dit kwam overeen 

met de studies van Issurin en Liebermann (1997) waar na vibratie het 1RM van de elleboog 

flexie significant gestegen was met 8,3%. Het lijkt er dus op dat vibraties de intensiteit van de 

training verhogen. 

Hoewel het niet aangetoond is mag toch een zekere graad van hypertrofie worden verwacht na 

5 weken intensieve resistentietraining (Mester et al., 1999). In ratten is een vibratie-

geïnduceerde toename van trage en snelle vezels aangetoond (Necking et al., 1996). Dus het is 

mogelijk dat de vibraties een extra hypertrofe stimulus geeft. Een andere mogelijke verklaring 

is dat vibraties resulteerden in een grotere stretch-spanning op de contractiele elementen 

(ofwel rechtstreeks door de TVR ofwel door de gestegen capaciteit om zwaardere gewichten 

te heffen via de TVR). Stretch/spanning schijnt een essentiële stimulus te zijn voor spiergroei 

(Goldburg et al., 1975; Leisveth et al., 1989).  

 

5.4 Effect van verschillende vibratieparameters en oefeningen op de 
neuromusculaire prestaties 

De korte- en langetermijneffecten van vibratietraining op neuromusculaire prestaties worden 

blijkbaar beïnvloed door de methodologie van vibratietraining. Deze methodologie bevat 

onder andere de vibratieparameters (amplitude, frequentie en de wijze waarop de vibratie 

wordt toegediend) en de uitgevoerde oefeningen tijdens vibratie (soort oefening, de intensiteit 

van de oefening en het aantal herhalingen van de oefening). Hoewel het moeilijk is om de 
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optimale vibratieparameters en de juiste oefeningen te vinden voor de optimale 

vibratietraining kan het toch nuttig zijn om de methodologie van de verschillende studies van 

dicherbij te bekijken. 

 

5.4.1 Duur van vibratie 

Een studie van Adams et al.(2009) waarbij 22 ongetrainde vrijwilligers vibratie moesten 

ondergaan zag dat er geen verschil was in kracht wanneer men de duur liet variëren van 30 tot 

60 seconden. Deze stelling werd gesteund door vorige studies. 

Bosco et al.(1999) zagen dat er bij vrouwlijke volleybalspelers, die 10 maal 1 minuut op een 

trilplaat (a= 10 mm, f= 26 Hz) stonden met steeds een pauze van 60 seconden tussen iedere 

sessie,een toename in kracht was.  

Cormie et al.(2006) vonden een significante stijging in de hoogte bij een CMJ onmiddellijk 

na een WBV-sessie van 30 seconden. De plaat trilde met een frequentie van 30 Hz en een 

amplitude van 2,5 mm. 

Deze beide studies steunen de stelling van Adams aangezien ze alletwee significante 

verbeteringen konden teweegbrengen bij een duur die met 30 seconden varieerde. 

Stewart et al.(2007) keken bij twaalf getrainde vrijwilligers naar de invloed van de 

vibratieduur. Ze moesten gedurende 2 minuten, 4 minuten en 6 minuten met de knieën in 5° 

flexie op een trilplaat (a= 4mm, f= 26 Hz) staan. Tussen iedere sessie was er een interval van 

24 uur. Hij zag dat na 2 minuten de “de peak torque” voor isokinetische knie-extensiekracht 

was toegenomen met 3,8% terwijl men na 4 minuten een verval van 2,7% zag. Dit is niet in 

overeenstemming met de studie van Torvinen et al.(2002) die een netto toename toonde van 

3,2% voor de isometrische knie-extensiekracht na 4 minuten WBV. Dit kan misschien 

verklaard worden door het feit dat men bij Torvinen et al. de frequentie liet toenemen van 15 

Hz tot 30 Hz en doordat de vrijwilligers dynamische oefeningen moest uitvoeren, zoals 

springen en squatten. 

Daarentegen zagen we in vorige studies dat een te lange vibratieduur leidt tot verminderde 

resultaten. Zo vonden we bij Rittweger et al. (2003) een verminderde kracht wanneer hij de 

vrijwilligers oefeningen met 35-40% van het lichaamsgewicht op de Galileo-trilplaat (f= 26 

Hz en a= 11mm) liet doen tot ze uitgeput waren. Hierbij varieerde de duur van de sessie van 

200-475 seconden. De Ruiter et al.(2003) zagen ook een daling in kracht na 5 maal een 60-

seconden-durende  sessie. Hierbij stonden ze op een Galileo trilplaat met een frequentie van 
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30 Hz en een verplaatsing van 8 mm. Deze afnames in kracht kunnen het resultaat zijn van 

vermoeidheid ten gevolge van een te lange vibratietraining. 

 
In onze literatuurstudie valt het vooral op dat de studie van Delecluse et al.(2005) de enige 

langlopende studie is die geen significante resultaten boekte. Dit kan eventueel te wijten zijn 

aan het feit dat het de kortste studie was van de vier studies maar het was ook de enige studie 

die met dergelijke  kleine amplitude werkte. We kunnen hier enkel maar stellen dat de studie 

langer en intensiever moet zijn om eventuele resultaten boeken. 

Verder onderzoek is hier zeker vereist. 

 

5.4.2 Vibratie-amplitude 

Twee studies van Torvinen et al. (2002, 2002) bij 16 ongetrainde vrijwilligers waren 

ongeveer identiek. In de studie met de hoge amplitude nam de frequentie iedere minuut toe 

met 5 Hz, te beginnen bij 15 Hz, terwijl in de studie met de lage amplitude de frequentie 

begon bij 25 Hz en iedere minuut toenam met 5 Hz. Hierdoor kunnen we de invloed van de 

frequentie ongeveer gelijkstellen voor beide studies. De studies verschilden wel onderling in 

amplitude (4 mm vs 2 mm), waardoor men inzicht krijgt in de invloed van de amplitude op 

het trainingseffect van vibratie. In beide studies onderging men een vier minuten durende 

WBV-sessie waarbij men ook lichte oefeningen (lichte squats, rechtopstaan, rechtstaan met 

gebogen knieën, lichtjes springen, hielstand) moest uitvoeren. De EMG-activiteit van de 

soleus en vastus lateralis spier werd in beide studies gemeten. De studie met de lage 

amplitude keek ook naar de EMG-activiteit van de gluteus medius. 

Bij de hoge amplitude kreeg men een significante daling van de “mean power frequentie” in 

beide spieren. Dit gegeven wijst op een vermoeidheid in de spieren. De spiervermoeidheid 

was meer uitgesproken in de kuitspieren dan in de vastus lateralis. In tegenstelling tot de 

mean power frequentie steeg de root mean square significant in de kuitspieren en niet in de 

vastus lateralis.  

Deze bevinding suggereert dat het nodig is om meer motorische units te rekruteren om de 

uitgesproken vermoeidheid in deze spieren te compenseren, terwijl in de dijspieren dergelijk 

antwoord niet nodig was. Misschien zou een langere vibratiesessie ook geresulteerd hebben in 

dergelijk antwoord in de vastus lateralis (Torvinen et al., 2002). 

In de studie met de lage amplitude zag men geen significante veranderingen in de EMG-

activiteit. Torvinen et al.(2002) zagen wel dat de mean power frequentie gelijk bleef voor de 

soleus maar gedaald was voor de vastus lateralis en gluteus. De root mean square was 
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gestegen voor de gluteus terwijl ze gelijk gebleven was voor de overige spieren. Aan de hand 

van deze bevindingen kan men vermoeden dat een een groot deel van de vibratie-energie 

progressief voortgeleid werd naar de beenderen in de plaats van geabsorbeerd  door de 

spieren.(Torvinen et al., 2002)  

Uit de significante veranderingen in de studie met de hoge amplitude ten opzichte van de niet-

significante resultaten bij de lage amplitude kon men afleiden dat de grotere amplitude meer 

in staat was om beide spieren te activeren en dus een meer uitgesproken spiervermoeidheid 

teweegbracht (Luo et al., 2005). 

Wanneer men daarenboven keek naar de acute residuele effecten (2 minuten na de vibratie) in 

deze studies zag men dat alleen de vibratie met de hoogste amplitude een significante stijging 

teweegbracht op het gebied van kracht (+3,2%) en spronghoogte (+2,5%). Hieruit kunnen we 

afleiden dat hoe hoger de amplitude is, hoe effectiever de beenspieren worden geactiveerd. 

Dit induceert een positief residueel effect op de kracht en de spronghoogte (Luo et al., 2005). 

Wanneer we onze studie bij de atleten beschouwen bemerken we dat er bij de acute residuele 

effecten significante resultaten worden behaald bij een minimale amplitude van 6 mm. Deze 

stelling is echter dubieus aangezien  het verschillende studies zijn met elk hun verschillend 

design en doordat de resultaten beïnvloed worden door verschillende parameters zoals 

frequentie, plaats en wijze van vibratie, enz.  

Betreffende de chronische effecten worden er bij een lagere amplitude wel significante 

resultaten geboekt. Dit kan echter te maken hebben met het feit dat het studies zijn die vaak 

lopen over een langere tijdsperiode. Echter moet de amplitude blijkbaar toch hoog genoeg zijn 

om resultaat uit te lokken want de studie van Delecluse et al. (2005), die met een lage 

amplitude werkte, boekte geen significante resultaten. Hier dient opgemerkt te worden dat het 

ook de kortste studie was van de verschillende studies die keken naar de chronische effecten. 

Algemeen kunnen we stellen dat de amplitude hoog genoeg moet zijn om significante effecten 

te induceren maar dat deze ook in verband staat met de andere variabelen en dat er dus meer 

onderzoek vereist is om tot betrouwbare uitspraken te komen. 

 

5.4.3 Vibratiefrequentie 

Kihlberg et al. (1995) bekeken de invloed van de frequentie bij onrechtstreekse vibratie. 15 

ongetrainde vrijwilligers moesten een vibrerende hendel vasthouden en isometrisch 

wegduwen van hun lichaam. De EMG-activiteit van de voorarmflexoren, voorarmextensoren 

en triceps brachii werd onderzocht bij een frequentie van 50 en 137 Hz. Bij beide frequenties 
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steeg de EMG-activiteit van de flexoren en extensoren significant meer dan bij de 

controlegroep. De toename was echter groter bij 50 Hz dan bij 137 Hz (flexor: 83,3% vs 40%; 

extensor: 45,5% vs 27,3%). Voor de triceps was er enkel een significante toename waar te 

nemen bij 50 Hz. Deze resultaten suggereren dat een lage frequentie effectiever is in de 

activatie van spieren bij onrechtstreeks toegepaste vibratie. 

Men zag ook dat de vibraties de elleboog bereikten zonder enige afzwakking wanneer men 50 

Hz gebruikte, terwijl men bij 137 Hz zag dat de vibratie ter hoogte van de pols verminderd 

was met 20 dB en dus logischerwijs minder invloed had op de spieractiviteit van de triceps. 

Hieruit bleek dus dat de afzwakking van de vibratie groter schijnt te zijn naarmate de 

frequentie toeneemt.(Luo et al.,2005) 

Cardinale and Lim (2003) onderzochten bij 15 ongetrainde vrijwilligers de invloed van 

verschillende frequenties op de sprongkracht en lenigheid. De deelnemers moesten gedurende 

5 sessies van 60 seconden op een trilplaat (a= 5mm) staan met een rustpauze van 60 seconden 

tussen iedere sessie.Ze werden op toevallige basis onderverdeeld in een hoogfrequente groep 

(40 Hz ) en een laagfrequente groep (20 Hz). 

De lage frequentie deed de flexibiliteit van de hamstrings significant toenemen met 10,1% en 

de hoogte bij een squat jump steeg met 4%. Dit kan eventueel verklaard worden door het 

onvermogen van de vibratieprikkel om spiervermoeidheid uit te lokken. Deze prikkel zal wel 

een kleine TVR geïnduceerd hebben. Bovendien zal de ontspanning van de hamstrings (zie 

gestegen flexibiliteit) het sprongvermogen, dat gekarakteriseerd wordt door een snelle rotatie 

van het kniegewricht, doen toenemen. 

Bij de hoge frequentie zagen we een significante daling van 3,8% tijdens de squat jump en 

een daling van 3,6% bij de countermovement jump. Een hoge frequentie zal waarschijnlijk 

een sterke TVR uitlokken, waardoor de neuromusculaire activiteit van de onderste ledematen 

zal toenemen. Hierdoor zal de transmissie van de trilling door het lichaam afgezwakt worden. 

Daarenboven kan zulke frequentie ook een co-contractie van de hamstrings uitlokken, wat dan 

ook kan leiden tot een verminderd sprongvermogen.(Cardinale and Lim, 2003) 

Uit deze resultaten zouden we kunnen besluiten dat een lage frequentie tot een acute toename 

in de sprongkracht leidt. Echter mogen we de invloed van de vibratieduur en amplitude zeker 

niet onderschatten en is er dus verder onderzoek vereist. 

Bij atleten is er één specifieke studie van Cardinale en Lim (2003) die de invloed bekeek van 

verschillende frequenties op de activiteit van de vastus lateralis. Hierbij moesten 16 

professionele volleybalspeelsters gedurende een minuut op een trilplaat (a=10mm) staan met 
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de knieën in 100° flexie. Men koos voor deze positie omdat stimulatie door vibraties 

effectiever is in uitgerokken spieren. (Nordin and Hagbarth, 1996). De EMG root mean 

square van het dominante been werd gemeten. 

De hoogste EMG (root mean square)-activiteit werd gevonden bij een frequentie van 30 Hz in 

vergelijking met 40 en 50 Hz. Het zou kunnen dat de EMG-activiteit niet toeneemt met de 

frequentie omwille van de inhibitiemechanismen die gemedieerd worden door de mechano- 

en huidreceptoren, welke geactiveerd worden gedurende WBV en bijdragen aan de EMG-

activiteit.(Ribot-Ciscar et al., 1989)   

De resultaten uit hun studie suggereren dat de frequentie die bij deze specifieke positie de 

hoogste EMG-activiteit uitlokt in de vastus lateralis 30 Hz is. Volgens Cardinale and Jin 

(2003) is het echter niet zo eenvoudig en zien eerder dat vibraties sterke verstoringen zijn die 

worden waargenomen door het centraal zenuwstelsel, dat de stijfheid van de geactiveerde 

spiergroepen moduleert. De reflectoire spieractiviteit kan dan gezien worden als een 

neuromusculaire respons om de vibraties in de zachte weefsels te minimaliseren. Deze 

respons is echter wel afhankelijk van de individuele mogelijkheden om externe verstoringen 

te dempen. Daarom kan EMG zijn nut bewijzen voor geïndividualiseerde trainingen met 

WBV. Verder onderzoek op een grotere populatie is echter nodig om de individuele 

responsen te achterhalen en de effectiviteit van een geïndividualiseerde behandeling op de 

neuromusculaire prestatie te weten te komen. 

Een studie van Adams et al. (2009) bekeek bij 22 ongetrainde individuën de invloed van 

zowel de frequentie, amplitude en vibratieduur tegelijk. Ze kwam hierbij tot 2 belangrijke 

bevindingen. 

1. Er is een interactie tussen frequentie en amplitude. Hogere amplitudes ontlokken een 

grotere krachtwinst bij hogere frequenties terwijl lage amplitudes een grotere krachtwinst 

ontlokken bij lagere frequenties. 

Deze bevinding wordt gesteund door de studie van Cormie et al. (2006) die een significante 

stijging vond in de CMJ hoogte na een 30 seconden durende vibratiesessie (a= 2,5 mm, f= 30 

Hz). Ook Roelants et al.(2004) rapporteerden een significante stijging in spieractiviteit en 

krachtproductie na een sessie van 30 seconden op een Power Plate (a= 2,5 mm, f= 35 Hz. 

Deze 2 studies voorzagen echter geen vergelijking met andere frequenties of amplitudes. 
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Torvinen et al. (2002), die werkten met een horizontale verplaatsing en een amplitude van 2 

mm, gebruikten in een 4 minuten durende studie een frequentie van 25, 30, 35, 40 Hz voor 

iedere minuut. Ze vonden geen significante stijging in de hoogte 2 minuten en 60 minuten na 

interventie. Men kan hieruit suggereren dat onze stelling klopt aangezien ze in de laatste 

minuut een combinatie van een lage amplitude en een hoge frequentie gebruikten. We moeten 

er wel bij zeggen dat de natuur van de trillingen, de duur van de behandeling en het gebruik 

van meerdere frequenties het moeilijk maken om de resultaten van deze studie te vergelijken 

met de bevindingen van Adams et al.(2009). 

 
2.

 
Een WBV-sessie leidde tot een transiënte stijging in kracht die het hoogst was 1 minuut na 

de sessie, 5 minuten erna nog steeds significant verhoogd bleef en daalde onder het significant 

niveau 10 minuten na interventie. 

Dit komt overeen met een studie van Cormie et al. (2006) die een significante stijging in de 

hoogte aantoonden bij een CMJ onmiddellijk na vibratie. Deze verhoogde waarden daalden 5 

minuten na de interventie echter wel onder de beginwaarden. Bosco et al. (1999) vonden dat 

een vibratiesessie (26 Hz, 10 mm) resulteerde in een tijdelijke toename (ongeveer 10 minuten) 

in spierkracht. Ook Torvinen et al (2002) vonden een significante stijging in de isometrische 

kracht van de beenextensoren 2 minuten na een 4-minuten durende vibratiesessie (a= 4mm) 

waar hij de frequentie vanaf 15 Hz iedere minuut met 5 Hz liet toenemen. Deze toename was 

60 minuten na de sessie volledig verdwenen. 

 Deze studies steunen de bevindingen van Adams et al. (2009) dat er een beperkte tijdspanne 

is waarin de kracht verhoogd is na een acute WBV-sessie. Echter laten ze geen vergelijking 

toe met onze resultaten waarin we zien dat de piek 1 minuut na de vibratiesessie plaatsvindt.  

 

5.4.4 Vibratiemethode 

In de studie van Torvinen et al. (2002) met de hogere amplitude (4 mm) zagen we een 

significante daling in de mean power frequency in de vastus lateralis en soleus.  

Wat van groot belang is, is dat de daling in de soleus (18,8%) groter was dan de daling in de 

vastus lateralis (8,6%), bovendien zag men enkel in de soleus een significante stijging in de 

EMG root mean square. Zoals we hierboven al aanhaalden dacht men dat deze stijging wees 

op een extra rekrutering van motorische eenheden om de spiervermoeidheid te compenseren. 

Deze bevinding toonde duidelijk aan dat de spiergroep die zich dichter bij het platform 

bevond, hier de soleus, meer geactiveerd werd dan de spiergroep die zich verder van het 

platform bevond, namelijk de vastus lateralis.  
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Ook Roelants et al. (2006) zagen tijdens een hoge squat bij 15 studenten lichamelijke 

opvoeding na 20 seconden vibratie (a= 2,5mm, f= 35 Hz) een toename in de activiteit van de 

gastrocnemius (301%).Deze toename was duidelijk hoger dan de toename in de rectus femoris 

(+115%) en vastus lateralis (+92,5%). 

Hieruit blijkt dat er een groter effect is op de spieren die zich dicht bij de vibrerende bron 

bevinden aangezien de vibraties gedurende hun transmissie door het lichaam worden 

afgezwakt. Dit kan er toe leiden dat de vibraties een te lage amplitude hebben op de verder 

gelegen spieren om ze voldoende te activeren. Bovendien mogen we niet vergeten dat we 

reeds hierboven zagen dat de afzwakking van de vibratie groter schijnt te zijn naarmate de 

frequentie toeneemt. 

Bij directe vibratie wordt de spiergroep natuurlijk gestimuleerd zonder afzwakking van de 

vibratie. 

 

5.4.5 De lichaamspositie tijdens vibratie 

 
De gevoeligheid van de spierspoeltjes, welke verondersteld worden om de grootste bewerkers 

van de spieractivatiereflex te zijn (Hagbarth and Eklund, 1966), is hoger in uitgerokken en 

opgewarmde spieren (Burke et al., 1976). Daardoor zal een oefening die een grote uitrekking 

of hogere “pre-activatie” teweegbrengt resulteren in een grotere toename van de spieractiviteit 

gedurende WBV in vergelijking met oefeningen die een kleinere uitrekking tot stand brengen. 

Roelants et al. (2006) zagen echter bij hun studenten lichamelijke opvoeding die 20 seconden 

op een trilplaat moesten staan geen significant effect van de lage squat ten opzichte van de 

hoge squat op de vastus lateralis en medialis. Men moet hier wel rekening houden met het feit 

dat bij de overgang van de hoge naar de lage squat niet enkel de spierlengte verandert, maar 

ook andere parameters. Hierdoor kan het lengte-effect wat gemaskeerd worden. Meer studies 

met betere controle op de veranderingen in spierlengte zouden wellicht beter de impact van de 

spierlengte op de grootte van het vibratie-effect kunnen weergeven. 

Ook de invloed van de hogere pre-activatie is niet geheel duidelijk. In dezelfde studie van 

Roelants et al. (2006) was de toename in spieractiviteit significant hoger in de squat op 1 been  

dan in hoge en lage squat. Er is een kleine toename in spieractiviteit wanneer het volledige 

lichaamsgewicht rust op 1 been in plaats van op 2 benen. Een kleine toename in pre-activatie 

leidt al tot een grotere gevoeligheid van de spierspoeltjes en kan het vibratie-effect van de 

squat op 1 been ten opzichte van de hoge squat verklaren. De hogere pre-activatie in de lage 

squat ten opzichte van de squat op 1 been resulteert echter niet in een groter vibratie-effect 
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van de eerstgenoemde. Het is dus overduidelijk dat het niveau van pre-activatie niet het hele 

gebeuren kan verklaren.  

Verder onderzoek is hier zeker vereist om meer inzicht te krijgen in de materie. 
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6. Conclusie 

De voorbije jaren is vibratietraining enorm toegenomen in populariteit. Momenteel zijn er 

verscheidene studies die suggereren dat vibratietraining een positief acuut of chronisch effect 

kan hebben op de spierkracht en explosiviteit bij sporters. In de praktijk zijn het voornamelijk 

de chronische effecten die van belang zijn. Deze effecten hangen af van de verschillende 

programma‟s die gebruikt werden in de studies. Zowel de vibratieparameters (amplitude, 

frequentie, duur, methode) als de intensiteit van de oefeningen (duur, soort oefening) 

beïnvloeden de effecten van vibratietraining. Bovendien zal niet iedere atleet op dezelfde 

manier reageren op de vibratietraining, waardoor het nuttig is om vibratietraining op 

individuele basis toe te passen. Hierbij kan men aan de hand van oa. EMG-metingen streven 

naar de optimale combinatie van frequentie, amplitude en duur voor de atleet . Bij dergelijke 

benadering mag men de kosten-batenverhouding echter niet uit het oog verliezen. 

Via deze literatuurstudie valt niet te besluiten of vibratietraining superieur is ten opzichte van 

andere methodes. Een tekortkoming zit hem in het gebrek aan studies die verschillende 

methodes met elkaar vergelijken. Vibratietraining kan daarentegen wel voor een aangename 

variatie zorgen in het trainingsregime van een atleet, wanneer deze wordt toegepast in 

combinatie met traditionele trainingsmethodes. 
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BIJLAGE 1: GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 

a : amplitude 

 

cmj: counter movement jump 

 

mpf: mean power frequency 

 

f: frequentie 

 

rms: root mean square 

 

tvr: tonic vibration reflex 

 

wbv: whole body vibration 
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BIJLAGE 2: VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

1 RM:  Het is de belasting die een spier slechts één maal kan verwerken waarna ze voldoende 

moet recupureren. Met andere woorden is het het maximale gewicht dat een persoon 

kan tillen voor een bepaalde oefening. 

 

Counter movement jump: Dit is een sprong waarbij men vertrekt uit stilstand in een 

rechtstaande positie en weer landt op dezelfde plek. (zie figuur 5) 

 

                                             
 
                                                            Figuur 5: Countermovement jump en Squat jump 

 

High box test: Dit is een test waarbij men gedurende 90 seconden op en af een doos (hoogte 

van 30 cm) moet springen; hierbij is het aantal sprongen van belang. 

 

Isometrische of statische beweging/test:  Dit is een beweging/test waar de spierlengte gelijk 

blijft 

 

Isotonische of dynamische beweging/test:  Hierbij verandert de spierlengte. We 

onderscheiden hier de concentrische beweging en 

de eccentrische beweging. Bij de concentrische 

beweging verkort de spierlengte terwijl bij de 

eccentrische beweging de spierlengte 

toeneemt.(bijvoorbeeld biceps laten samentrekken 

tegen een te grote weerstand waardoor de arm toch 

in extensie gaat) 
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Isokinetische beweging/test: Hier verloopt de beweging aan een constante snelheid (bvb:  

30°/sec) en is de krachtontwikkeling maximaal gedurende de 

totale bewegingsamplitude. 

                                             Deze beweging kan zowel concentrisch als eccentrisch zijn. 

 

Mean power frequency: het gemiddelde van alle frequenties die in een EMG signaal  

voorkomen; de frequentiebreedte van een EMGspectrum zit zo tss 20 

en 400Hz; met een fourrier analyse kan je dan analyseren welke 

frequenties in welke mate voorkomen (dit noemt men dan het power 

spectrum) 

het gemiddelde van al die frequencies is de mean power frequency. 

 

 Root mean square:  Dit bekomt men door de wortel van het kwadraat van het EMG-signaal te 

nemen (soort gewogen gemiddelde)  

 

Een EMG signaal meet eigenlijk de actiepotentialen ter hoogte van de spiervezels. De 

actiepotentiaal hangt af van het aantal motorische eenheden en de afvuurfrequentie. De 

frequentie en amplitude van een EMG-signaal kan ons dus iets meer zeggen over de 

spieractiviteit. 

 

 

Squat jump:  Dit is een sprong waarbij men vertrekt uit stilstand in de squatpositie en landt op 

dezelfde plaats. (zie figuur 5) 

 


