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Voorwoord 
 
 
Door het schrijven van deze thesis heb ik in de eerste plaats geleerd hoe ik een literatuurstudie moet 

aanpakken, in het bijzonder het verwerken van verschillende relevante informatie in een 

samenhangende tekst. Daarnaast heb ik natuurlijk ook veel bijgeleerd over de botontwikkeling bij het 

kind en hoe verschillende factoren, in het bijzonder fysieke activiteit, hierbij een rol spelen. Met het 

oog op een toekomstige job in de gezondheidssector, vind ik het belangrijk om ook preventief te 

kunnen ingrijpen op gezondheidsproblemen en om patiënten, al van jongs af aan, aan te sporen om 

hun levensstijl aan te passen teneinde een zo lang en gezond mogelijk leven te kunnen leiden.  

Ik wil heel graag Prof. Dr. S. De Henauw bedanken voor zijn begeleiding en motiverende gesprekken 

gedurende twee jaar. Hij heeft me goed op weg geholpen en ik kon regelmatig op hem beroep doen als 

ik vragen had. Ook Dr. I. Sioen wil ik bedanken voor de suggesties na het lezen van een tussentijdse 

en eerste ruwe versie van mijn thesis. Dr. S. Goemaere wil ik bedanken voor het willen optreden als 

commissaris. Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken voor de mentale steun en interesse.  
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1. Abstract 

 

De systeemziekte osteoporose neemt in prevalentie toe bij de ouder wordende populatie. Een 

effectieve manier ter preventie van achteruitgang van de botgezondheid is het optimaliseren van 

de piekbotmassa die bereikt wordt tegen het einde van de adolescentie. De botontwikkeling wordt 

bepaald door verschillende niet-beïnvloedbare factoren zoals erfelijkheid, etniciteit, geslacht en 

maturiteit, maar ook door enkele beïnvloedbare factoren zoals voeding en fysieke activiteit. 

Fysieke activiteit in de kindertijd zou één van de strategieën zijn om het skelet te versterken.  

In deze scriptie werd door middel van een literatuurstudie het belang van fysieke activiteit bij de 

botontwikkeling van kinderen onderzocht.  

De botsterkte wordt bepaald door de materiële en structurele eigenschappen van het skeletweefsel. 

Idealiter grijpt fysieke activiteit dus aan op deze twee parameters. Uit verschillende studies blijkt 

dat dit het geval is. Fysieke activiteit verhoogt de minerale botmassa en de structurele kenmerken 

van de ladingdragende beenderen. Dit wordt echter enkel bereikt door het toepassen van 

gewichtsdragende fysieke activiteit, zoals turnen, lopen, springen, enzovoort. Niet-

gewichtsdragende fysieke activiteit, zoals bijvoorbeeld zwemmen,  lijkt geen invloed te hebben op 

het skelet wegens de afwezigheid van impactlading op de beenderen. Om diezelfde reden zou 

zware fysieke activiteit meer osteogeen zijn dan lichte of matige fysieke activiteit. Het zou 

bovendien ook beter zijn om de lichaamsbeweging regelmatig te onderbreken met korte 

rustperiodes zodanig dat de botcellen terug responsief worden op de belastingstimulus. De 

spiermassa verklaart voor een groot deel het effect van de lichaamsbeweging. Dit is in 

overeenstemming met de mechanostat-theorie van Frost die stelt dat spieren de grootste belasting 

plaatsen op ladingdragende beenderen, waarbij de laatstgenoemden bijgevolg hun sterkte kunnen 

aanpassen aan de krachten die erop worden uitgeoefend tijdens activiteiten.  

Naast voldoende lichaamsbeweging dient de voeding adequaat te zijn en moet het de nodige 

componenten aanleveren zodat het bot en de spieren de nodige bouwstenen hebben en het lichaam 

voldoende energie heeft teneinde het effect van fysieke activiteit te kunnen bereiken. 

Als besluit kan gesteld worden dat er een verband is tussen fysieke activiteit en de 

botontwikkeling van kinderen. Kinderen zouden minstens 60 minuten per dag fysiek actief moeten 

zijn met matige tot zware intensiteit. Om dit te realiseren is het raadzaam dat artsen en scholen 

actief meewerken aan het promoten van lichaamsbeweging tijdens de kindertijd. 
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2. Inleiding 

 

Tegen het einde van de adolescentie is ongeveer 90% van de volwassen botmassa verworven. (1) 

De piekbotmassa die verworven wordt tijdens de groei is een belangrijke determinant voor 

osteoporose in het latere leven. (2) Osteoporose is een systemische skeletziekte gekarakteriseerd 

door een lage botdensiteit en microarchitecturale deterioratie van het botweefsel met een  toename 

van botfragiliteit tot gevolg. Het is een ernstige ziekte met een stijgende prevalentie bij de ouder 

wordende populatie. (3) De meest effectieve manier voor het voorkomen van osteoporose zou zijn 

door het doen toenemen van de minerale botmassa tijdens de kindertijd. (4) Er wordt geschat dat 

een toename van de piekbotmassa met 10% het osteoporotisch fractuurrisico bij ouderen met 50% 

zou doen dalen. (5) De pre- en vroege peripuberale jaren worden voorgesteld als de ideale periode 

voor het optimaliseren van de piekbotmassa omdat er tijdens deze periode een hogere toename is 

van de minerale botmassa dan er verloren gaat tijdens de rest van het leven. (6;7) Alhoewel 60-80% 

van de variantie in minerale botdensiteit wordt verklaard door genetische factoren, wordt fysieke 

activiteit aanbevolen als een strategie voor het vergroten van de piekbotmassa tijdens de kindertijd 

om het risico op osteoporotische fracturen in het latere leven te verminderen. (4;5) Niet alleen de 

botmassa, maar ook de structuur van het bot zou erdoor beïnvloed worden. (8) Tijdens fysieke 

activiteit passen beenderen zich dynamisch aan mechanische belasting aan door het veranderen 

van de geometrie en kracht, naast de botmassa. Men neemt aan dat het bot dit doet om aan de 

uitgevoerde belastingstoestand te voldoen. (9) Het feit dat ladingdragende beenderen hun sterkte 

kunnen aanpassen aan de krachten die erop worden uitgeoefend tijdens fysieke activiteit wordt 

door Harold M. Frost omschreven als de ‘Mechanostat Theorie’. (10) 

In deze scriptie zal eerst wat uileg gegeven worden over de botontwikkeling bij het kind in het 

algemeen. Er zullen een aantal begrippen en meetmethodes worden uitgelegd die betrekking 

hebben op de botontwikkeling. Naast fysieke activiteit zijn er nog een aantal andere determinanten 

van de botontwikkeling, deze worden ook kort besproken. Vervolgens worden enkele studies 

besproken die het effect bestudeerden van fysieke activiteit op het skelet en wordt er wat verder 

ingegaan op de relatie met de spiermassa, de dosis-respons relatie en op de interactie van fysieke 

activiteit met voeding. Nadien worden enkele richtlijnen besproken in verband met de 

aanbevelingen voor fysieke activiteit in de kindertijd. De bedoeling van deze scriptie is om 

enerzijds een inzicht te verwerven in de botontwikkeling van het kind en het belang van fysieke 

activiteit hierbij. Anderzijds wordt er ook een poging gedaan om aanbevelingen te geven voor de 

hoeveelheid en type van fysieke activiteit die kinderen zouden moeten uitoefenen om hun skelet 

zo optimaal mogelijk te doen ontwikkelen met als uiteindelijk doel de daling van de preventie van 

osteoporose en de gerelateerde fracturen op oudere leeftijd.  
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3. Methodologie 

 

Bij het opzoeken van de literatuur werd gebruik gemaakt van de wetenschappelijke zoekmachine 

‘Pubmed’. Enkele keren werd ‘Google Scholar’ geraadpleegd.  De meeste artikels waren online 

verkrijgbaar. Een aantal artikels waren te vinden in de biomedische bib van de UGent. De 

literatuur werd gezocht door middel van een combinatie van één of meer van volgende zoektermen: 

‘bone development, bone strenght, bone turnover, peak bone mass, children, childhood, pediatric 

bone, measurement, determinants, indices, bone mineral density, bone mineral content, physical 

activity, exercise’.  

De definitie van ‘een kind’ volgens ‘MeSH’ is ‘een persoon van 6- tot 12-jarige leeftijd’. Bij het 

selecteren van de artikels werd hiermee rekening gehouden en dus werden enkel studies gekozen 

bij kinderen in deze leeftijdscategorie. De voorkeur ging uit naar studies met een RCT-design 

(Randomized Controlled Trial) maar ook andere studievormen zoals prospectieve of longitudinale 

observatiestudies werden gebruikt. Via de referentielijst van de gevonden artikels werden nog een 

aantal artikels geselecteerd. Voor de bespreking van de normale botontwikkeling bij het kind werd 

gezocht naar relevante reviews. 

Bij het bespreken van ‘de invloed van verschillende types fysieke activiteit op de verschillende 

delen van het skelet’ werden studies gezocht die bij sportende kinderen, schoolgaande kinderen, 

jongens, meisjes of beide geslachten werden uitgevoerd. 

Bij voorkeur werden artikels gebruikt die verschenen zijn in de laatste 10 jaar. Om de definitie van 

bepaalde begrippen, zoals ‘lichaamsbeweging’, te vinden, moesten echter oudere bronnen worden 

geraadpleegd. 
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4. Resultaten 

4.1. De normale botontwikkeling bij het kind 
 

4.1.1. Mechanismen van botversterking in de kindertijd 

De ontwikkeling en voornamelijk de fysiologie van het skelet is complex. Tot voor 1963 was er 

weinig gekend over de fysiologie van de beenderen. De weefselmechanismen van het bot werden 

slechts nadien erkend, met Harold M. Frost als één van de belangrijkste hoofdrolspelers in de 

ontwikkeling van de theorie met betrekking tot de biologische machinerie van het bot, de 

zogenaamde ‘Mechanostat Theorie’.(10)  

4.1.1.1. De anatomische ontwikkeling van het bot 

Gedurende de kindertijd en adolescentie nemen de beenderen sterk in lengte en omtrek toe. 

Daarnaast is er ook een toename in massa en densiteit. Dit leidt uiteindelijk tot beenderen met een 

optimale vorm, grootte en architectuur om de normale fysiologische krachten die erop worden 

uitgeoefend te kunnen weerstaan.(11) 

De lengtegroei van beenderen vindt plaats door endochondrale ossificatie. Aan beide uiteinden 

van ontwikkelende lange beenderen bevindt zich groeikraakbeen, namelijk ter hoogte van de 

groeiplaat en ter hoogte van het articulair-epifyseale kraakbeen. In dit kraakbeen zitten de 

chondrocyten georganiseerd in morfologisch goed te onderscheiden zones. Na de ‘zone van 

rustende chondrocyten’ komen ze terecht in de ‘proliferatieve zone’. Hierin worden ronde 

prolifererende chondrocyten platter en worden ze samengepakt in multicellulaire clusters. 

Vervolgens komen de chondrocyten in de ‘transitionele zone’ waarin ze gekend staan als 

‘hypertrofische chondrocyten’. Deze hypertrofische chondrocyten nemen enorm in volume toe 

waarna ze hun inhoud als extracellulaire matrix vrijstellen. De hypertrofische chondrocyten 

sterven uiteindelijk met als gevolg dat de transverse septa, van de kraakbenige matrix die ze 

omringt, worden afgebroken. De verticale septa blijven grotendeels intact maar laten doorgang toe 

aan invaderende cellen van het ossificatiefront, zoals bloedvaten, osteoclasten, osteoblasten en 

beenmergcellen.  (12) 

De extracellulaire matrix wordt gemineraliseerd door depositie van hydroxyapatiet. De 

mineralisatie leidt tot een toename van fysische densiteit van het bot. (13) De sterkte van een bot 

correleert sterk met zijn stijfheid en dus densiteit. (14) Maar de eigenschappen van het 

botmateriaal en de organisatie van dit materiaal in het bot, bepalen in belangrijke mate de 

mogelijkheid van een bot om efficiënt te functioneren wanneer er een bepaalde kracht op inwerkt. 

(15) Beenderen hebben zowel een supportieve als locomotieve functie. Ze moeten voldoende 

kracht hebben om belasting te kunnen dragen teneinde hun supportieve functie te vervullen. Maar 
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ze moeten ook licht zijn voor de efficiëntie van bewegingen. Ze moeten stijf zijn zodanig dat ze 

resistent zijn tegen vervorming maar ook flexibel om energie te absorberen tijdens het dragen van 

belasting. (11) 

Ter hoogte van de botepifysen bevindt zich het trabeculair bot. Dit is meer poreus, verkiest 

flexibiliteit boven stijfheid, waardoor het deformatie toelaat, en is daarom geschikt voor de 

compressieve krachten die zich voordoen aan de gewrichtsoppervlakken. Het dense en stijve 

corticale bot bevindt zich aan de diafysen van lange beenderen. De beenmergholte in de schacht 

van lange beenderen zorgt ervoor dat het materiaal verdeeld is op een optimale afstand van het 

centrum van de massa zodat het bot resistent is tegen vervorming door axiale compressie-, buig- 

en torsiekrachten die erop worden uitgeoefend. (11) 

De cross-sectionele groei van beenderen in het axiaal en appendiculair skelet is het resultaat van 2 

processen, namelijk subperiosteale botformatie en een complex proces van resorptie en appositie 

op het endosteale oppervlak van het bot. Subperiosteale activiteit bepaalt de dikte van het bot en 

endosteale activiteit bepaalt de doorsnede van het medullair kanaal. De combinatie van de twee 

processen bepalen de dikte van de cortex. (2) 

Ongerichte groei doet het aantal cellen en hoeveelheid intercellulair materiaal toenemen waardoor 

een vormloze, gedesorganiseerde weefselmassa ontstaat. Lange beenderen groeien in omtrek door 

een proces dat ‘modeling’ heet. Dit is het resultaat van periosteale botformatie. De cortex wordt 

groter doordat osteoblasten in de buitenste laag van het periost nieuwe circumferentiële lamellen 

vormen. Terzelfdertijd resorberen de osteoclasten bot aan de binnenzijde van het endost. Het 

resultaat hiervan is dat het bot groter wordt en dat de cortex verder verplaatst wordt van de 

neutrale as, om de weerstand tegen buiging te vergroten. Door middel van modeling wordt de 

vormloze, gedesorganiseerde weefselmassa omgevormd tot een bot met een biomechanisch 

nuttige vorm, grootte en organisatie.  (11;16)  

De densiteit van het botweefsel wordt aangepast door ‘remodeling’. Hoge mechanische eisen 

zorgen voor microschade aan het bot. Deze schade wordt gedetecteerd door osteocyten en 

gerepareerd door een ‘basis multicellulaire unit’ (BMU). Deze BMU is een multicellulaire entiteit  

met onder andere een bloedvat, precursor- en supportieve cellen. BMUs worden gevormd waar en 

wanneer ze nodig zijn en controleren de osteoclasten en osteoblasten die betrokken zijn bij het 

remodeling-proces. Botresorptie en –formatie gebeurt hier, in tegenstelling tot bij ‘modeling’, aan 

hetzelfde oppervlak. Er zijn twee soorten remodeling-processen, namelijk deze met een 

‘conservation-mode’ en deze met een ‘disuse-mode’. Bij de conservation-mode gaat er netto geen 

bot verloren. Er wordt dus evenveel bot aangemaakt door de osteoblasten als er verloren gaat door 

resorptie door de osteoclasten. Dit wordt verricht door secundaire osteonen (Haversiaanse 

systemen) die instaan voor het behouden van de homeostase, het verwijderen van afgestorven bot 

of voor het herstellen van microschade. Bij de disuse-mode gaat er netto wel bot verloren. Hier 

wordt er door de osteoblasten minder bot aangemaakt dan er wordt geresorbeerd door de 
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osteoclasten. Meestal vindt dit botverlies plaats naast het merg en betreft het dus endocorticaal en 

trabeculair bot. (10;11;14-17) 

4.1.1.2. De piekbotmassa 

Ook de massa van bot, beschreven als minerale botinhoud, neemt toe tijdens de groei.(11) De 

piekbotmassa kan gedefinieerd worden als de grootste botmassa bereikt tijdens het leven op een 

bepaalde plaats in het skelet. (3) De piekbotmassa wordt beschouwd als de ‘botbank’ voor de rest 

van het leven. Het bereiken van een solide hoeveelheid botmassa draagt bij tot het tegengaan van 

het onvermijdelijke botverlies veroorzaakt door ouder worden, ziekte en andere insulten. De 

piekbotmassa is een belangrijke determinant voor osteoporose en het fractuurrisico bij oudere 

personen. (2)  

Het moment van de piek van minerale bottoename vindt plaats in de pubertijd maar verschilt 

tussen jongens en meisjes en bovendien ook tussen het axiaal en appendiculair skelet. In het axiaal 

skelet wordt de piekbotmassa bereikt tegen het einde van de tweede levensdecade. Studies tonen 

aan dat dit bij vrouwen kort na het bereiken van seksuele en skeletale maturiteit is. In het 

appendiculaire skelet worden piekwaarden bereikt tegen het einde van de puberteit bij normale 

meisjes. Zowel bij mannen als vrouwen neemt de omtrek van lange beenderen in het 

appendiculaire skelet wel nog toe in de volwassenheid door subperiostale botappositie. (2)  

De skeletmassa neemt toe van gemiddeld 70-95g bij de geboorte tot 2400-3300g bij 

respectievelijk jonge vrouwen en mannen. Deze toename vindt plaats door de eerder beschreven 

longitudinale groei en botmodeling en –remodeling. Tijdens de 2 jaar rond de piekgroeisnelheid 

wordt 25% van de piekbotmassa verworven. Bij de piekgroeisnelheid hebben jongens en meisjes 

90% van hun volwassen lichaamsbouw bereikt, maar slechts 57% van hun volwassen BMC. (2) 

De piek van groeisnelheid vindt ± 1 jaar vroeger plaats dan de piek van minerale botgroeisnelheid, 

zowel bij jongens als meisjes (zie fig. 1). Met als gevolg dat het risico op fracturen in deze periode 

groter is. (11) In fig. 1 is ook te zien dat de piek van toename van vetvrije lichaamsmassa vroeger 

optreedt dan de piek van minerale botgroeisnelheid, maar hier wordt verder dieper op ingegaan. 

(18) 
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Fig. 1 De piek van groeisnelheid (peak height velocity, PHV) vindt ongeveer een jaar vroeger plaats 

dan de piek van minerale botgroeisnelheid (BMC). De piek van toename van vetvrije lichaamsmassa 

(lean body mass, LBM) treedt vroeger op dan de piek van minerale botgroeisnelheid. Gereproduceerd 

uit Bone 2004 May;34(5):771-5. met toestemming van de uitgever (18) 

4.1.1.3. De ‘Mechanostat Theorie’ 

De ‘wet van Wolff’, ontwikkeld in de late 19de eeuw, beschrijft dat beenderen in staat zijn zich 

functioneel aan te passen. Dit wil zeggen dat botten zich enerzijds aanpassen aan toegenomen 

belasting door sterker en mechanisch meer competent te worden. Maar anderzijds leidt een 

reductie van belasting tot botverlies. Op basis van de ‘Wet van Wolff’ creëerde Frost zijn 

‘Mechanostat Theorie’. Namelijk dat ladingdragende beenderen hun sterkte kunnen aanpassen aan 

de krachten die erop worden uitgeoefend tijdens activiteiten. (10;14;19) 

Het ‘Utah-paradigma’ is een, zich nog steeds ontwikkelende, theorie over de fysiologie van het 

skelet die hierbij een aantal kenmerken beschrijft over de botfysiologie:  

- De mens heeft 2 soorten botten. Enerzijds zijn er de ladingdragende botten (load-bearing 

bones, LBBs). Deze botten dragen vrijwillige mechanische ladingen (voluntary 

mechanical loads, VMLs) en zijn niet beperkt tot de gewichtdragende botten. VMLs zijn 

het gevolg van spierkrachten. Anderzijds zijn er ook de botten die speciale eigenschappen 

hebben, zoals de neusbeenderen, de cribriforme plaat van de ossa ethmoïdales enz. (10) 

- Voor de geboorte veroorzaakt genexpressie in utero een aantal ‘baselinecondities’ 

waaronder ook de biologische ‘machinerie’ die ervoor zorgt dat beenderen zich na de 

geboorte kunnen aanpassen aan mechanische en niet-mechanische invloeden. Het 

postnatale skelet zou minstens twee componenten hebben: één die aan de mechanische 

noden voldoet en één die aan andere, nog speculatieve, noden voldoet. Dit zou kunnen 
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verklaren dat bij totale en permanente disuse het structurele weefsel nooit volledig 

verdwijnt. (10;16) 

- De biologische machinerie betreft 2 mechanismen, namelijk ‘modeling’ en ‘remodeling’ 

(zie hoger).  (10) 

- Door mechanische belasting uitgeoefend op het bot wordt dit bot - eventueel slechts in 

beperkte mate - vervormd. Deze vervormingen of botstrains genereren signalen, waarvan 

men denkt dat ze o.a. bestaan uit een flow van vocht en elektrische stroompotentialen. 

Deze signalen worden gedetecteerd door bepaalde cellen waarop vervolgens deze of 

andere cellen reageren. De cellen waarvan men denkt dat ze helpen om het signaal te 

detecteren en te verwerken bevatten osteocyten, bot-aflijnende cellen, bepaalde cellen in 

het merg en periosteum en waarschijnlijk ook osteoblasten en –clasten. Het is mogelijk 

dat, door de verschillende cellen die een rol spelen in het detecteren van de signalen, de 

verschillende processen in het vormen en repareren van bot, zoals modeling en 

remodeling, op die manier gecontroleerd kunnen worden. (10;16) 

- De genetisch bepaalde drempelwaarden van deze strain-afhankelijke signalen helpen om 

het modeling- en remodelingproces te controleren. Als botstrains de drempelwaarde voor 

modeling overtreffen, schakelt het modelingproces aan om de botten te versterken. Dit kan 

ofwel door meer weefsel toe te voegen of door de micro- en macroarchitectuur te 

veranderen, met de bedoeling de locale sterkte te verhogen en latere strains te 

verminderen. Wanneer de strains echter beneden een lagere remodeling-drempelwaarde 

blijven, schakelt het ‘disuse-mode’ remodelingproces aan die de botsterkte en –massa 

vermindert door het verwijderen van trabeculair en endocorticaal bot. Als de signalen 

tussen de remodeling- en modelingdrempelwaarde blijven, schakelt de conservation-mode 

remodeling in, met als gevolg dat er geen bot verloren gaat, maar ook dat er geen bot 

bijkomt en dus een behoud van de botsterkte en –massa. (zie fig. 2) (10;16) 

- Herhaalde botstrains veroorzaken microschade. Die wordt normaal door LBBs 

gedetecteerd en hersteld. Remodeling-BMUs zorgen voor dit herstel en osteocyten voor de 

detectie. De drempelwaarde voor het optreden van microschade ligt boven de 

modelingdrempelwaarde maar veel lager dan de ultieme sterkte van het structurele 

skeletweefsel. (10;16) 

- Wanneer de strain echter de operationele microschade-drempelwaarde overtreft, kan 

genoeg microschade veroorzaakt worden die aan het herstel ontsnapt en bijgevolg 

accumuleert. Hierdoor kunnen pathologische fracturen ontstaan. (zie fig. 2) (10) 

- Spieren plaatsen de grootste belasting op de LBBs, inclusief de gewichtdragende botten. 

De biologische machinerie van de beenderen past de postnatale LBBs voornamelijk aan de 

spiersterkte aan. De spierkrachten veroorzaken de eerder vernoemde VMLs. (10) 
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Samengevat bevinden de typische vrijwillige piek-strains, die veroorzaakt worden door 

fysieke activiteit, zich voornamelijk tussen de remodeling- en modelingdrempelwaarde. Deze 

laatste ligt onder de microschade-drempelwaarde, dewelke ver onder de ultieme sterkte van 

het structurele skeletweefsel ligt. (10;16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Het mechanische verbruiksvenster van bot. MESr, MESm en MESp zijn respectievelijk de 

remodeling-, modeling- en microschadedrempelwaarden. Wanneer dynamische strains beneden de 

MESr blijven, schakelt de disuse-mode remodeling in en wordt er bot verwijdert naast het merg om 

de botsterkte en –massa te doen afnemen. Wanneer strains tussen MESr en MESm blijven, is er 

sprake van conservation-mode remodeling met bijgevolg een behoud van de botsterkte en –massa. 

Wanneer strains de MESm overschrijden maar onder de MESp blijven, schakelt het modeling-

proces in met een toename van de lokale botsterkte en afname van toekomstige strains tot gevolg. 

Bij het overschrijden van de MESp ontstaat er microschade die kan accumuleren en tot een 

pathologische fractuur kan leiden. Figuur overgenomen uit Semin Plast Surg. 2005 

August;19(3):217-228 en tekst gereproduceerd uit J Bone Miner Metab 2000;18(6):305-16.  

(16;20) 

 

In het Utah-paradigma is het de voornaamste bedoeling van de biologische mechanismen dat 

lading-dragende skeletale organen een staat van ‘mechanische competentie’ bereiken. Hierbij 
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zijn ze sterk genoeg om te voorkomen dat postnatale vrijwillige ladingen (chronisch 

subnormaal, normaal of supranormaal) spontane fracturen, rupturen, arthrose of pijn 

veroorzaken. (16) 

De mechanostat is eigenlijk de combinatie van factoren die ervoor zorgen dat LBBs aan dit 

doel zouden voldoen. Elk skeletweefsel zou zijn eigen mechanostat en effectorcellen 

(osteoblasten en osteoclasten) hebben. Als combinatie helpen ze bij de controle van de 

postnatale sterkte, architectuur en massa van elk ladingdragend skeletaal orgaan. Een negatief 

feedbacksysteem zorgt ervoor dat modeling en remodeling, met hun respectievelijke 

drempelwaarden, de botsterkte doen toenemen waar nodig of bot wegnemen wanneer het 

mechanisch niet nodig is. (16;21;22) 

Volgens de mechanostat-theorie van Frost passen beenderen hun sterkte aan om de spanning, 

die veroorzaakt wordt door fysiologische belasting, dicht bij een setpoint te houden. (23) De 

grootste spanningen uitgeoefend op ladingdragende beenderen zijn deze die veroorzaakt 

worden door spiercontracties. (14) In een aantal artikels zegt men dat de zwaartekracht ook 

een belangrijke invloed heeft op het botantwoord. En dit zou vooral gelden voor het gewicht-

dragende deel van het skelet. (24) Maar toch zou de belasting veroorzaakt door spierkrachten 

groter zijn dan het effect van de zwaartekracht wegens de ongunstige positie van de 

spieraanhechtingen op de beenderige hefboom. (9) Er is minstens 2 kg spierkracht nodig op 

beenderen om elke kilogram lichaamsgewicht te bewegen. (25) 

4.1.2. Indicatoren van de botontwikkeling 

- Bone Mineral Content (BMC) geeft de botmassa weer en wordt uitgedrukt in g. Het wordt 

meestal gemeten door Dual Energy X-ray Absorptiometrie (DXA; hierop wordt verder dieper 

ingegaan) waarbij de metingen gebaseerd zijn op de absorptie van energie wanneer de X-

stralen passeren doorheen de regio van interesse (Region Of Interest, ROI). De waarde is een 

functie van 3 parameters van het skelet, namelijk de grootte, het volume en de minerale 

densiteit van het onderzochte bot. Dit komt omdat DXA een 2-dimensionele projectie geeft 

van een 3-dimensionele structuur. (2) 

- Areal Bone Mineral Density (aBMD) is een indicator die geleverd wordt door DXA en wordt 

uitgedrukt in g/cm². Het wordt berekend door de BMC te delen door de geprojecteerde 

botoppervlakte. (26) Op die manier corrigeert men de botmassa voor de oppervlakte van het 

bestudeerde gebied. De resultaten worden vaak uitgedrukt als T- en Z-scores. Een T-score is 

het aantal standaarddeviaties (SD) dat de aBMD-waarde afwijkt van het gemiddelde voor 

gezonde volwassenen. (27) Deze score is echter niet geschikt voor het vergelijken van aBMD 

bij kinderen en adolescenten. Daarom wordt voor hen een andere score gebruikt, namelijk  Z-
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scores. Deze geeft het aantal SD dat de aBMD-waarde afwijkt van het gemiddelde voor de 

leeftijd- en geslachtsspecifieke gematchte controles. (28) 

Zowel BMC als aBMD zijn dikwijls moeilijk te interpreteren bij kinderen en adolescenten 

met een kleine lichaamsbouw. (23) Bovendien geven ze geen informatie over de structurele 

dimensies, een factor die determinerend is voor de botsterkte. (8) 

- Corticale volumetric Bone Mineral Density (vBMD) is een functie van remodeling. Tijdens de 

groeispurt neemt de botgrootte toe en zijn er hogere modeling- en remodelingwaarden. Dit kan 

zorgen voor een lagere vBMD, wat het risico op fracturen tijdens deze periode zou kunnen 

beïnvloeden. (26) vBMD wordt gemeten door peripheral Quantitative Computed Tomography 

(pQCT; hierop wordt verder dieper ingegaan) en wordt uitgedrukt als g/cm3. 

- De cross-sectionele oppervlakte (Cross-sectional area, CSA) is een index van axiale kracht. 

Het wordt berekend uit DXA-beelden en wordt uitgedrukt in cm². Men gebruikt CSA om 

structurele eigenschappen van een bot te beschrijven. Er moet opgemerkt worden dat de CSA-

waarde systematisch zal onderschat worden in het minder gemineraliseerde bot van groeiende 

kinderen. (9) 

- De sectiemodulus (Z) is een index van de buigkracht. Het wordt berekend uit DXA-beelden en 

uitgedrukt in cm³. Het wordt net als CSA gebruikt om de structurele eigenschappen van een 

bot te beschrijven en ook hier zal de waarde systematisch onderschat worden bij groeiende 

kinderen. (9) 

4.1.3. Methoden voor het meten van de indicatoren van de botontwikkeling 

4.1.3.1. DXA: Dual Energy X-ray Absorptiometry 

DXA is de meest gebruikte densitometrische methode voor het bepalen van botgezondheid bij 

volwassenen en kinderen. De techniek houdt het gebruik in van twee X-stralen met verschillende 

energie, gericht naar de onderzochte plaats in het skelet (Region of Interest - ROI). De minerale 

botmetingen door DXA zijn gebaseerd op de attenuatie (absorptie) van energie die optreedt als de 

X-straal door de ROI gaat. DXA-beelden zijn  twee-dimensioneel. Een echte berekening van 

vBMD kan men dus niet geven. BMD berekend door DXA wordt weergegeven als aBMD. 

Namelijk de botmassa of BMC gedeeld door het geprojecteerde oppervlak (g/cm2). Zoals eerder 

gezegd worden de resultaten bij kinderen weergegeven als Z-scores. Er bestaan referentiecurven 

voor de DXA-waarden gemeten bij kinderen, maar er moet op gewezen worden dat er grote 

verschillen bestaan tussen de verschillende gepubliceerde pediatrische normen. Dit komt 

gedeeltelijk door de verschillen in toestellen waarmee de waarden zijn bepaald of door een 

verschil in steekproefgrootte. (2;26;28;29) 
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DXA is een botmetingsmethode die relatief weinig kost. Het is bovendien een snelle methode en 

heeft een minimale stralingsbelasting, wat het bijzonder geschikt maakt voor metingen bij 

kinderen. DXA-metingen hebben een hoge reproduceerbaarheid en kunnen nuttig zijn voor 

longitudinale beoordeling van BMC. (2;26;28;29) 

Het grote nadeel van DXA is de invloed van botgrootte op aBMD-metingen. Botten met een 

gelijke minerale densiteit maar verschillende cross-sectionele dimensies kunnen resulteren in 

verschillende BMC- en BMD-waarden. Bovendien biedt het geen meting van vBMD of 

botgeometrie en is het onmogelijk om een onderscheid te maken tussen corticaal en trabeculair 

bot. Bij conventionele DXA-metingen is het dus waarschijnlijk dat adaptatie in periosteale en 

endosteale dimensies, die de botsterkte beïnvloeden, gemist worden. Ook is er een invloed op de 

DXA-waarden door de ongekende samenstelling van weke weefsels in het pad van de X-straal 

door de ‘region of interest’. Correcties voor de weke weefsels zijn wel voorzien maar 

onnauwkeurigheden worden gezien wanneer vet niet homogeen is verdeeld rond het bot dat 

gemeten wordt. (2;26;28;29) 

4.1.3.2. pQCT: Peripheral Quantitative Computed Tomography 

Bij pQCT wordt eerst een lokaliserende scan (scout view) uitgevoerd om de plaats van de 

eindplaat van het bot te bepalen. Hier wordt een referentielijn geplaatst. CT-beelden worden 

gemaakt van verschillende doorsneden op regelmatige afstanden van elkaar (normaal gezien een 

bepaald percentage van de botlengte). Men kan verschillende parameters berekenen, zoals  totale 

cross-sectionele botoppervlakte, corticale botoppervlakte, periosteale en endosteale omtrek en 

corticale dikte. Eigenschappen van het botweefsel, namelijk corticale en trabeculaire vBMD, 

kunnen ook verkregen worden. (2;26;28) 

Een voordeel van pQCT is dat de dikte van de X-straal een extra dimensie toevoegt waardoor 

echte metingen van vBMD kunnen gebeuren. Ook kan er een differentiatie gebeuren tussen het 

botweefsel, kan men botgrootte meten en kan men schattingen maken over de geometrische 

eigenschappen. Er is bovendien slechts een minimale stralingsbelasting. pQCT laat onafhankelijke 

studie toe van de kenmerkende wijzigingen die optreden in de grootte en vorm van het skelet 

tijdens de groei. De samengaande veranderingen in het volume en de densiteit van het bot kunnen 

nauwkeurig gemeten worden zonder de invloed van omliggende weke weefsels. 

Er zijn echter ook verschillende nadelen aan pQCT. Er wordt een onderschatting gemaakt van 

corticale vBMD wanneer de dikte van het corticale bot minder is dan 2 mm. Het is ook onmogelijk 

om herhaalde metingen op dezelfde botsite te verkrijgen in pediatrische longitudinale studies 

wegens de variatie in longitudinale groeiratio van het bot. Bovendien kan beweging errors 

veroorzaken in het localiseren van de meetsite. De pediatrische referentiedata zijn beperkter dan 

voor DXA. (2;26;28) 
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4.1.3.3. QUS: Quantitative Ultrasound 

Bij kwantitatieve ultrasonografie (Quantitative Ultrasound, QUS) worden de snelheid en attenuatie 

van geluidsgolven gemeten. De snelheid is afhankelijk van de densiteit, de micro- en 

macrostructuur en de elasticiteit (en dus stijfheid) van het weefsel. De geluidsgolf verliest energie 

naarmate het door het materiaal voortbeweegt, dit wordt weergegeven door de attenuatie. Niet elk 

apparaat is geschikt voor metingen bij een pediatrische populatie wegens ongepaste grootte van de 

transducer. (26;28) 

QUS is technisch gemakkelijker dan DXA en pQCT en kan uitgevoerd worden door een draagbare 

scanner. Het maakt geen gebruik van X-stralen waardoor er ook geen stralingsbelasting is. 

Bovendien is het een heel goedkope techniek. 

Een nadeel van QUS is dat het niet mogelijk is om te bepalen waar er precies een deficit is 

opgetreden bij verminderde waarden omdat QUS niet alleen afhankelijk is van densiteit, maar ook 

van stijfheid en micro- en macroarchitectuur van het bot. De techniek is minder precies dan DXA 

en kan enkel gebruikt worden voor het perifere skelet. Er zijn ook minder pediatrische 

referentiedata beschikbaar dan voor DXA en de normaalwaarden variëren naargelang het toestel. 

(26;28) 

4.1.4. Determinanten van de botontwikkeling 

De botontwikkeling is afhankelijk van verschillende determinanten. De belangrijkste worden hier 

kort besproken, maar er valt natuurlijk veel meer over te vertellen dan hier zal worden gedaan. De 

invloed van fysieke activiteit wordt verder uitgebreid besproken.  

In het Utah-paradigma domineren mechanische factoren op de postnatale sterkte, architectuur en 

massa van de LBBs. De meeste niet-mechanische factoren beïnvloeden de botontwikkeling door 

een positief of negatief effect op dit proces, door bijvoorbeeld een effect op de drempelwaarden 

voor modeling en remodeling. Ze moduleren als het ware het mechanostat-effect op de botsterkte. 

(16;22) 

4.1.4.1. Erfelijkheid 

Erfelijkheid is een belangrijke determinant van de botmassa. Studies tonen aan dat ongeveer 3/4de 

van de variatie in piekbotmassa veroorzaakt zou worden door erfelijke factoren. Deze genetische 

verschillen zijn bijvoorbeeld te zien in de respons op voedingssupplementatie met vitamine D en 

calcium die deels afhankelijk is van het genotype van de vitamine D-receptor. De belangrijkheid 

van de genetische effecten varieert met de leeftijd en tussen verschillende skeletregio’s. De 

invloed is hoger bij jongere dan bij oudere personen en hoger in de wervelzuil dan in de 

extremiteiten. (2) 
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Zoals eerder beschreven, bepaalt genexpressie in utero de biologische ‘machinerie’ die ervoor 

zorgt dat beenderen zich na de geboorte kunnen aanpassen aan mechanische en niet-mechanische 

invloeden. De genetisch bepaalde drempelwaarden van de mechanostat helpen om het modeling- 

en remodelingproces te controleren. (16) 

4.1.4.2. Etniciteit 

De prevalentie van osteoporose en fracturen is aanzienlijk lager bij zwarte dan bij blanke 

personen, dit door verschillen in de volwassen botmassa. Over de uitspraak dat etnische 

verschillen al duidelijk zijn in de kindertijd, zijn er tegenstrijdige resultaten. Er zou een verschil 

zijn tussen de botmassa van zwarte en blanke kinderen, namelijk groter bij zwarte kinderen, en 

etniciteit zou een significant effect hebben op de densiteit en grootte van de beenderen van het 

axiaal en appendiculair skelet. De verschillen worden duidelijk tijdens de late stadia van de 

puberteit en persisteren gedurende het leven. Voor de puberteit zou de densiteit van trabeculair bot 

gelijk zijn tussen zwarte en blanke kinderen, tijdens de puberteit neemt ze toe bij alle 

adolescenten. Deze toename is aanzienlijk groter bij zwarte dan bij blanke adolescenten. De 

hogere trabeculaire botdensiteit zou veroorzaakt worden door grotere trabeculaire dikte. Er zouden 

geen etnische verschillen zijn in het aantal trabeculae of hun graad van mineralisatie. De botmassa 

van Aziatische of Hispanische jongeren zou gelijk zijn aan deze van Caucasische kinderen maar 

veel lager dan die van Afrikaans-Amerikaanse kinderen. Desondanks tonen sommige studies geen 

etnische verschillen in de botmassa van het axiaal en appendiculair skelet. (2)  

4.1.4.3. Geslacht 

Geslachtsverschillen in botgrootte worden duidelijker naarmate de puberteit vordert. In de 

prepuberale periode zou er geen verschil zijn in BMC en BMD tussen jongens en meisjes. (2) 

Volgens de studie van Kontulainen et al. zouden jongens een grotere toename hebben van de 

totale cross-sectionele botoppervlakte en corticale oppervlakte in vergelijking met meisjes. De 

relatieve toename van corticale oppervlakte is evenwel gelijk bij jongens en meisjes. (11) Andere 

bronnen beweren dat er geen verschil is in de cross-sectionele dimensies van de femur tussen 

vrouwen en mannen en dat de cross-sectionele en corticale botoppervlakte aan de middenschacht 

van de femur primair gerelateerd is aan lichaamsgewicht, ongeacht het geslacht. (2)  

Corticale botgroei zou bij zowel peri- als postpuberale meisjes gedomineerd worden door 

periosteale appositie en er is geen evidentie van endosteale appositie noch bij jongens, noch bij 

meisjes. Dit ondermijnt eerder vooropgestelde theorieën die stelden dat endosteale appositie meer 

plaatsvindt bij meisjes dan bij jongens en dit in het kader van calciumopslag voor reproductie 

(onder invloed van oestrogenen). Jongens hebben algemeen een grotere toename van botdimensies 
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dan meisjes, namelijk grotere periosteale appositie en endosteale resorptie, wat leidt tot een 

grotere toename van de beenmergcaviteit. (11;30) 

4.1.4.4. Maturiteit (Tanner stadium) 

Studies tonen aan dat de cross-sectionele oppervlakte van de beenmergholte groter is in meer 

mature kinderen en jongvolwassenen bij zowel jongens als meisjes. (30) 

Vroege- en peripuberale meisjes vertonen in vergelijking met postpuberale kinderen een grotere 

buigkracht wat de optimale distributie van bot rondom de neutrale as en een toename in corticale 

botdimensies reflecteert. Periosteale expansie zou afnemen van de vroege– naar peri– en 

postpuberteit. (31) Periosteale appositie zou een maximum bereiken op de leeftijd van 11 jaar. 

Tegen de leeftijd van 15 jaar is bij de meeste meisjes de periosteale appositie vervolledigd. (32) 

Dit suggereert dat modeling afneemt na de menarche. (31) 

Bij jongens zou de totale cross-sectionele botoppervlakte en corticale oppervlakte toenemen 

tijdens de verschillende stadia van maturiteit. (31)  

De veranderingen in periosteale en endocorticale oppervlakte reflecteren zich in veranderingen in 

BMC en vBMD. (32) 

4.1.4.5. Hormonen 

Hormonen kunnen de remodeling van  botten rechtstreeks beïnvloeden via hun osteogeen effect of 

onrechtstreeks via een effect op de spiermassa en dus de modeling van botten. (33)  

- Groeihormoon (GH) wordt afgescheiden in discrete pulsen door de hypofyse. De secretie 

neemt toe tijdens de adolescentie onder invloed van geslachtshormonen en neemt dan 

geleidelijk af in het volwassen leven. Het effect van GH vindt plaats via een direct 

mechanisme door binding op de groeihormoonreceptor op de effectorcellen, of indirect 

door het mediëren van de endocriene en paracriene secretie van insuline-achtige 

groeifactor I. Het induceert in het epifyseaal kraakbeen chondrocytenproliferatie wat leidt 

tot lineaire botgroei. Groeihormoondeficiëntie is geassocieerd aan een lage botturnover en 

is gekenmerkt door een lage botdensiteit. (34)  

- Somatotropine moduleert de spier-bot unit op verschillende niveaus. Het heeft een 

osteogeen effect dat is gebaseerd op de activatie van osteoblasten en de botformatie op het 

endosteale oppervlakte en binnen het periosteum. Het stimuleert de proteosynthese en de 

toename van spiermassa. Het verlaagt de mechanostat-drempelwaarde en versterkt het 

effect van fysieke stress op de botvorming. Het hormoon speelt dus een significante rol in 

de ontwikkeling van spieren en het skelet, zowel in de puberteit als bij volwassenen. (33) 

- Insuline-achtige groeifactor I, IGF-I, is een product van somatotropine. Het bindt aan 

specifieke receptoren en stimuleert zo de botvorming. Via een aantal cascades heeft het 
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ook een positieve invloed op de spieren. Bovendien vertraagt het de veroudering van 

verschillende weefsels, waaronder bot- en spierweefsel, via het proteo-anabolisch effect. 

IGF-I speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van skelet in de kindertijd, maar ook in 

de stabiliteit tijdens de volwassenheid. (33) 

- Geslachtshormonen spelen een vitale rol in de botontwikkeling tijdens de puberteit en het 

behoud tijdens het leven. (35) 

- Androgenen stimuleren de trabeculaire en corticale modeling, versnellen de 

radiale groei van beenderen en vergroten botdimensies. Ze zorgen voor het 

behoud van een positieve calciumbalans door stimulatie van calcium-reabsorptie 

in de distale renale tubulus. Androgenen oefenen ook een effect uit op de spieren 

via binding aan de membraanreceptoren van de myocyt. Hierdoor wordt de groei 

van de spiermassa gestimuleerd, onafhankelijk van de IGF-I productie, en nemen 

de spiercontracties toe door activatie van het calciumsignaal. Mogelijks is er ook 

een direct myogeen effect van dehydroepiandrosteron (DHEA), de precursor van 

testosteron. Een steile stijging van testosteronwaarden in jongens en meisjes gaat 

de puberale toename van botmassa vooraf. Maar ze spelen voornamelijk een 

belangrijke rol in het mannelijke skelet. (33)  

- Oestrogenen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling en integriteit van het 

vrouwelijke en mannelijke skelet. Ze oefenen hun effect uit via binding aan de 

ERα- en ERβ-receptoren waardoor de productie van pro-resorptie cytokines wordt 

onderdrukt en dus de botresorptie wordt geïnhibeerd. Bovendien verlagen ze de 

mechanostat-setpoint. Tijdens de puberteit is oestrogeen één van de factoren die 

de groeispurt induceert. Het effect op de spieren is niet significant in vergelijking 

met het effect van de androgenen. (33) 

- Leptine wordt geproduceerd in het vetweefsel en stimuleert de differentiatie en proliferatie 

van osteoblasten en onderdrukt de osteoclastogenese. Het heeft onrechtstreeks een 

negatieve invloed op de spiermassa via de insuline-IGF-I as, door het verlagen van de 

activiteit van de laatstgenoemde. Bovendien activeert het de synthese van oestrogeen. (33) 

- D-hormoon, de actieve metaboliet van vitamine D, moduleert via specifieke nucleaire 

receptoren de skeletdifferentiatie en het antwoord op groeifactoren. Het verhoogt de 

vorming van nieuwe botmassa. Fysiologische concentraties onderdrukken de excessieve 

productie van parathyroïdhormoon en verminderen daardoor de osteoclastische resorptie. 

Het heeft ook een indirecte invloed op bot via de spiermassa. Langs verschillende 

cascades wordt de structuur en contractiliteit van spierweefsel beïnvloed. (33) 
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4.1.4.6. Spiermassa 

De vetvrije weke weefsels zijn al op de leeftijd van 7 jaar een sterke voorspeller voor botmassa. 

Op fig. 1 is te zien dat de maximale snelheid van toename van vetvrije lichaamsmassa vroeger 

optreedt dan de maximale toename van minerale botmassa. De spiermassa wordt bij jongens 

vergroot door de invloed van testosteron, somatotropine en IGF-I. Het skelet antwoordt praktisch 

onmiddellijk op de progressieve toename van de spierkracht waardoor de piek van spiermassa-

toename de piek van botmassa-toename slechts voorafgaat met 0.36 jaar. Bij meisjes is de rol van 

de spiermassa minder duidelijk, zodat de puberale spiermassa-piekwaarden de piek van botmassa-

waarden voorafgaat door 0.50 jaar. Bij meisjes speelt eerder de snelle toename van vetmassa een 

rol. (18;33) 

4.1.4.7. Voeding 

Voedingsbestanddelen zouden het effect van mechanische belasting kunnen beïnvloeden door een 

invloed op de lineaire groei en de spiermassa en een verandering in de spier-bot setpoint. (35) Het 

bot is voornamelijk samengesteld uit calcium en fosfor, die vermoedelijk 80-90% van de BMC 

uitmaken. Andere belangrijke componenten van het bot zijn proteïnen (collageenvezels). 

Voedselinname is dus primordiaal om de botstructuur te behouden omdat het essentiële stoffen 

verschaft voor het constante proces van botregeneratie. Het moet de nodige componenten leveren 

om de normale metabole functies van het bot te ontwikkelen en moet daarom voornamelijk 

calcium, fosfor, vitamine D, magnesium, proteïnen en fluoride bevatten. Maar ook andere 

nutriënten zoals zink, koper, vitamine A, B, C en K, etc. kunnen mogelijks tussenkomen in het 

botmetabolisme. (36) 

4.1.4.8. BMI 

De lichaamsmassa oefent stress uit op het groeiende bot, leidend tot positieve botaanpassingen. In 

obese kinderen (20% boven het verwachte gewicht voor de lengte) is de botrijping versneld 

waardoor obese kinderen en kinderen met overgewicht meer absoluut mineraal bot hebben dan 

kinderen met een normaal gewicht. Desondanks is hun minerale botmassa kleiner dan voorspeld 

voor hun lichaamsmassa. (37) Obese en minder actieve kinderen hebben een gedaalde aBMD of 

botmassa in vergelijking met niet-obese kinderen van hetzelfde gewicht. Of deze gedaalde aBMD 

te wijten is aan een verminderde spiermassa, minder fysieke activiteit of een direct effect van vet 

op bot is onduidelijk. (26) Het is mogelijk dat het endocrien profiel en de effecten hiervan op het 

bot verschillend zijn van kinderen met een normaal gewicht. Het onevenwicht tussen bot- en 

lichaamsmassa kan obese kinderen en kinderen met overgewicht vatbaar maken voor fracturen in 

de kindertijd. (37) 
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4.1.4.9. Fitheid 

Fysieke fitheid is een set van eigenschappen die ofwel gezondheids- ofwel vaardigheid-gerelateerd 

zijn. De gezondheidsgerelateerde componenten bevatten onder andere cardiorespiratoire 

uithouding, musculaire uithouding, spierkracht, lichaamssamenstelling en flexibiliteit. Deze vijf 

eigenschappen moeten echter niet gezamenlijk variëren. Een persoon kan bijvoorbeeld tegelijk 

sterk maar weinig flexibel zijn. (38)  

Er werd aangetoond dat een lagere fitheid gepaard gaat met een lagere botmassa bij adolescenten. 

Enkele fitheidgerelateerde variabelen, voornamelijk deze gerelateerd aan dynamische kracht, 

zouden een grote voorspellende waarde hebben voor BMC en voor de accumulatie van botmassa 

tijdens de vroege puberteit. (39;40) Eén van deze variabelen is de tijd die nodig is om 30m zo snel 

mogelijk te lopen. Het uitvoeren van deze test is afhankelijk van de spiersterkte die op zich 

afhankelijk is van de kracht en snelheid. Spiermassa is de belangrijkste determinant voor kracht bij 

kinderen. De snelheid wordt gerelateerd aan het fenotype van de spiervezel. Skeletspieren met 

type II vezels contraheren sneller en zijn in staat snellere en grotere krachten te genereren dan type 

I vezels. (41;42)  

Fysieke activiteit wordt dus gezien als een gezondheidsgerelateerd gedrag dat de ontwikkeling van 

fysieke fitheid kan beïnvloeden op twee manieren, het trainingseffect en het effect op de 

spiermassa, die op zich gecorreleerd is met de botmassa. (39;43) Maar ook niet-actieve 

adolescenten met een hoge fitheid-waarde vertonen een hogere BMC dan hun actieve 

leeftijdsgenoten, ondanks het lage niveau van fysieke activiteit. (39) De BMC van het gehele 

lichaam is dus direct geassocieerd met fysieke fitheid. (40) 

4.2. De invloed van fysieke activiteit op de botontwikkeling bij het kind 

Uit studies met fysieke activiteit bij dieren blijkt dat het groeiende skelet een grotere capaciteit tot 

aanpassing heeft dan het skelet bij een volwassen dier. (44)  

Naast de dierproeven is er ook bij mensen bewijs dat men kan aannemen dat de jaren van 

kindertijd en adolescentie een opportune periode zijn waarbij beenderen zich heel efficiënt 

aanpassen aan mechanische belasting en dus dat de contributie van fysieke activiteit op de 

botgezondheid tijdens deze periode heel kritisch is. (3;45) Studies bij meisjes hebben aangetoond 

dat de voordelen van tennis- en squashtraining op het skelet groter waren wanneer de belasting 

begon voor in plaats van na de menarche. (46) Bovendien hebben lichaamsbeweginginterventies 

bij postmenarcheale meisjes niet bewezen even osteogeen te zijn dan wanneer begonnen in de 

premenarche. (1) 
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In het volgende stuk zullen verschillende studies besproken worden die het effect van fysieke 

activiteit op de botontwikkeling bij kinderen hebben onderzocht.  

4.2.1. De invloed van verschillende types fysieke activiteit op de verschillende delen van het 

skelet 

Botsterkte is een functie van de materiaaleigenschappen van het botweefsel en van de structurele 

eigenschappen van het gehele bot, namelijk de hoeveelheid en verdeling van het botweefsel in het 

bot. Wanneer er toegenomen belasting op het bot worden uitgeoefend tijdens fysieke activiteit, 

ondervindt het gehele bot krachten die resulteren in botdeformaties (strains). (9;45) Als reactie 

hierop past het bot zich dynamisch aan deze mechanische belasting tijdens fysieke activiteit aan 

door het veranderen van de geometrie en sterkte, naast de botmassa. Zo is de sterkte van het bot 

aangepast aan de huidige belastingconditie die het ondervindt. (9) De mechanische aanpassingen 

worden voornamelijk bepaald door de grootte van de spierkracht die op het bot geplaatst wordt 

tijdens fysieke activiteit. (45) Deze belasting is groter dan het effect van de zwaartekracht. Dit 

fenomeen wordt beschreven in de mechanostat-theorie en is voornamelijk duidelijk tijdens 

periodes van skeletale groei, zoals in de kindertijd. De mechanostat-theorie zegt dat, wanneer alle 

andere determinanten gelijk zijn, kinderen die meer actief zijn sterkere botten zullen hebben dan 

hun minder actieve leeftijdsgenoten. (9) 

Fysieke activiteit 

Fysieke activiteit wordt gedefinieerd als ‘elke lichamelijke beweging geproduceerd door 

skeletspieren die resulteert in energieverbruik’. Hoe groter de spiermassa betrokken bij de 

beweging, hoe groter het resulterende energieverbruik. (43) Lichaamsbeweging is een onderdeel 

van fysieke activiteit die gepland, gestructureerd en repetitief is en als uiteindelijke of intermediair 

doel heeft om de fysieke fitheid te behouden of te verbeteren. Fysieke fitheid is een set van 

eigenschappen die personen hebben of bereiken en die gerelateerd is aan de mogelijkheid om 

fysieke activiteit uit te voeren.. (38;47)  

Fysieke activiteit als gedrag kan gekwantificeerd of gekarakteriseerd worden op verschillende 

manieren. Het kan ingedeeld worden volgens type, intensiteit, frequentie, duur of dichotomaal in 

bijvoorbeeld continu of intermittent, professioneel of ontspannend, gewichtsdragend en niet-

gewichtsdragend, enz. Verschillende types fysieke activiteit worden dikwijls met elkaar 

vergeleken door middel van ‘metabole equivalenten’ of METs (metabolic equivalents). Eén MET 

wordt beschouwd het energieverbruik in rust voor te stellen, namelijk 3.5 ml/kg/min in termen van 

zuurstofverbruik. Omdat progressief zwaardere vormen van fysieke activiteit een proportionele 

toename van zuurstofgebruik vereisen, kunnen activiteiten gekwantificeerd worden als een 

veelvoud van dit zuurstofverbruik bij rust. Dit systeem laat toe dat alle activiteiten vergeleken 
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kunnen worden op een gestandaardiseerde schaal. Een nadeel is dat het geen rekening houdt met 

de aanpassing van het lichaam aan fysieke activiteit en het niveau van fysieke fitheid, namelijk dat 

bijvoorbeeld fittere personen minder zuurstofverbruik nodig hebben bij een fysieke activiteit met 

matige intensiteit dan sedentaire personen. (43) 

Volgens Ainsworth et al. deelt Pate et al. de intensiteit van fysieke activiteit in als licht, < 3 METs, 

matig, 3-6 METs, en zwaar, > 6 METs. (48) Het criterium van 6 METs wordt dikwijls gebruikt als 

afkapwaarde voor ‘zware fysieke activiteit’ omdat het overeenstemt met ongeveer 60% van de 

maximale capaciteit voor de meeste mensen. Deze waarde is echter in het algemeen te laag voor 

jonge (of meer actieve) personen en te hoog voor oudere (of minder actieve) personen. De 

classificatie van intensiteit van lichaamsbeweging hangt dus af van het individuele niveau van 

fitheid van een persoon. (43) In ‘The Compendium of Physical Activities’ staan verschillende 

specifieke fysieke activiteiten met hun respectievelijke METs. (48) Deze zijn toepasbaar op 

volwassenen. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat de grootte van de fout - wanneer de volwassen 

gegevens gebruikt worden om de MET-waarde van fysieke activiteit bij kinderen te schatten - 

gemiddeld klein is wanneer de metabole waarde bij rust gebruikt wordt als corrigerende factor. 

Desondanks is er toch een compendium samengesteld die het energieverbruik van verschillende 

activiteiten bij de jeugd weergeeft. Dit compendium geeft per fysieke activiteit het aantal METs 

weer dat ofwel verkregen is uit data gemeten bij de jeugd, ofwel berekend is uit de volwassen 

waarde. Een verschil met de lijst bij volwassenen is dat er enerzijds bepaalde activiteiten zijn 

weggelaten die door kinderen in het algemeen niet worden uitgevoerd. Anderzijds zijn 

verschillende fysieke activiteiten minder uitgebreid verdeeld. ‘Wandelen’ wordt bijvoorbeeld in 

het volwassen compendium onderverdeeld in meer dan 30 varianten, terwijl er in het compendium 

bij de jeugd slechts 8 varianten worden beschreven. In totaal werden 244 activiteiten opgenomen 

in de lijst. (49)  

 

In de bespreking van verschillende studies die het effect van fysieke activiteit op het bot 

bestudeerden, wordt eerst en vooral een onderscheid gemaakt tussen artikels die het effect van 

gewichtsdragende fysieke activiteit bespreken en de artikels die het effect van niet-

gewichtsdragende fysieke activiteit bespreken.  

4.2.1.1. Gewichtsdragende fysieke activiteit 

Onder gewichtsdragende fysieke activiteit kan verstaan worden: ‘elke gestructureerde, 

krachtgenererende activiteit die belasting plaats op skeletale regio’s, bovenop de belasting die 

veroorzaakt wordt door activiteiten van het dagelijkse leven.’  Gewichtsdragende activiteiten 

kunnen aerobic, circuit training, joggen, springen, basketbal en andere sporten die impact op het 

skelet genereren, behelzen. (3) 
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Activiteiten zoals lopen, landen van een sprong en gymnastiek genereren externe krachten op het 

lichaam van respectievelijk 3-5 maal, 7-10 maal en 10-15 maal het lichaamsgewicht. (4;50)  

Studies bij sportende kinderen 

Gymnastiek wordt door MeSH omschreven als ‘systematische lichaamsbeweging, inclusief 

oefeningen om de kracht en gratie van bewegingen te verbeteren’. Het wordt gekarakteriseerd 

door intensieve gewichtsdragende belasting en schijnt een sterke osteogene stimulus te zijn. 

Studies bij elite turners hebben uitgewezen dat er verschillen zijn in het skelet van prepuberale 

gymnasten en controles. (51) Ward et al. beschreef verschillen ter hoogte van de radius, tibia, 

lumbale wervelzuil en gehele lichaam. Aan de diafyse van de radius hadden turners grotere botten 

met een grotere corticale oppervlakte en botsterkte. Ook ter hoogte van de diafyse van de tibia was 

de botsterkte groter als gevolg van een grotere corticale oppervlakte en dikte.  Er waren echter 

geen verschillen in vBMD in deze regio’s tussen gymnasten en controles. Het totaal en trabeculair 

vBMD was wel groter aan de distale radius en tibia. Er waren geen verschillen in botgrootte ter 

hoogte van radius en tibia wat erop wijst dat de verschillen ter hoogte van de diafyse  

voornamelijk plaatsvinden in de bot- en spiergeometrie en niet in de densiteit. In het trabeculair 

gebied daarentegen is er juist een toename van densiteit eerder dan een verandering in geometrie. 

Ter hoogte van de lumbale wervelzuil hadden gymnasten meer BMC en aBMD dan controles 

maar de grootte van de wervellichamen was niet significant groter. Desgelijks was de BMD en 

BMC van het hele skelet groter bij turners maar was er geen verschil in skeletgrootte. (52) Bij de 

studie van Zalkner et al. vond men een significant hogere BMD in de armen en lumbale wervelzuil 

van vrouwelijke artistieke gymnasten, met een leeftijd van 7-8 jaar en een geschiedenis van 3-4 

jaar regelmatige training, in vergelijking met ongetrainde meisjes en jongens van een vergelijkbare 

leeftijd. Bovendien hadden deze meisjes ook een significant hogere BMD ter hoogte van de 

lumbale wervelzuil dan een gematchte groep mannelijke gymnasten met een geschiedenis van 1-2 

jaar training. Tussen de mannelijke gymnasten en de ongetrainde jongens was er geen significant 

verschil in botparameters. Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen de mannelijke en 

vrouwelijke turners is de kortere duur van training bij de jongens in vergelijking met de meisjes. 

Deze bevindingen veronderstellen dat het cumulatief volume van hoge-impact gymnastische 

training een significante invloed uitoefent op de BMD. (53) 

Bij elite gymnasten kunnen de krachten op de onderste ledematen 10 maal groter zijn dan het 

lichaamsgewicht. De hoge belasting bij gymnasten kan de meer gegeneraliseerde toename van 

aBMD in het skelet verklaren, in vergelijking met sporten waar enkel het meest belaste lidmaat 

zich aanpast aan belasting (zoals tennis, voetbal). (52) 
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Studies bij jongens en meisjes 

Bij de ‘Prospective Copenhagen School Child Interventions Study (CoSCIS)’ werd het aantal uren, 

die in een school normaal gespendeerd werden aan fysieke activiteit, verdubbeld. De resultaten 

van deze studie suggereren dat fysieke activiteit een invloed heeft op de botontwikkeling, zelfs bij 

een bescheiden niveau. Het effect werd wel enkel gezien bij meisjes en niet bij jongens. Dit 

verschil kan te wijten zijn aan een aantal oorzaken. Er werd namelijk gezien in de studie dat 

jongens in het algemeen meer actief zijn dan meisjes. Jongens waren in de CoSCIS gemiddeld 10% 

actiever dan de meisjes en ze spendeerden gemiddeld 15% meer tijd aan hoge-intensiteit fysieke 

activiteit dan de meisjes. De onderliggende reden hiervoor kan een verschil in speelgewoontes van 

de kinderen zijn: jongens verkiezen meer dan meisjes om buiten te spelen. Een andere verklaring 

kan zijn dat er een geslachtsverschil is in BMC en BMD tussen jongens en meisjes bij baseline. De 

twee geslachten vertoonden een verschil in timing van de groei van minerale bot en botgrootte op 

jongere leeftijd en ze reageerden ook anders op blootstelling aan fysieke activiteit. Het skelet zou 

namelijk het meest vatbaar zijn voor de invloed van omgevingsfactoren tijdens periodes van snelle 

groei. Een laatste mogelijke verklaring voor de geslachtsverschillen in het resultaat is het verschil 

in maturiteit tussen jongens en meisjes. Meisjes zijn in het algemeen meer matuur dan jongens. 

Bovendien zou het skelet het meest responsief zijn op mechanische belasting in de late pre- of 

vroege peripuberale periode. De meisjes in deze studie waren waarschijnlijk dichter bij de 

puberteit dan de jongens en dus meer vatbaar voor respons op de mechanische belasting dan 

jongens. (5) 

Bij de studie heeft men, naast het effect op BMC en BMD in de calcaneus, onverwacht ook een 

effect gevonden op BMC en BMD in de distale voorarm, een niet-gewichtsdragende regio. Er was 

zelfs een grotere toename van de botparameters aan de distale voorarm dan aan de calcaneus. Een 

verklaring hiervoor is dat er oefeningen werden gedaan in de turnlessen waarbij armsterkte 

belangrijk was. Een alternatieve verklaring is dat de calcaneus al herhaaldelijk werd belast tijdens 

alledaagse activiteiten naast de interventie zodat de extra fysieke activiteit op school niet leidde tot 

een substantieel extra osteogene stimulus in deze regio. (5) 

Het verdubbelen van het aantal uren fysieke activiteit op school heeft als voordeel dat het alle 

kinderen includeert en dus niet alleen diegenen die vrijwillig aan fysieke activiteit doen. (5) 

In de ‘IOWA bone development’ studie van Janz et al. blijkt dat fysiek actieve jongens en meisjes 

grotere cross-sectionele oppervlakte (CSA) en sectie modulus (Z) aan de femorale nek hadden dan 

hun minder actieve leeftijdsgenoten tijdens de midden- en late kindertijd. Dit suggereert dat de 

botgeometrie bij kinderen zich aanpast aan het gewone dagelijkse niveau van fysieke activiteit. In 

deze studie was de invloed van matige en zware fysieke activiteit op CSA en Z groter bij jongens 

dan bij meisjes. Bovendien waren jongens gemiddeld actiever dan meisjes en dit verschil nam toe 

met de leeftijd omdat jongens hun matige en zware fysieke activiteit steeg tussen de leeftijd van 5 
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en 11 jaar en die van meisjes daalde tijdens dezelfde periode. Ook was er een interactie-effect 

tussen leeftijd en matige en zware fysieke activiteit voor jongens, maar niet voor meisjes. Tijdens 

de midden- en late kindertijd zou de invloed van fysieke activiteit op CSA en Z gelijk zijn bij 

meisjes als ze ouder worden, maar bij jongens had fysieke activiteit een grotere invloed op CSA 

en Z naarmate ze ouder werden. Dit suggereert de mogelijkheid van een unieke kans om net voor 

de adolescentie lichaamsbeweging als interventie te gebruiken om de botsterkte bij jongens te 

verbeteren. Er moet echter wel opgemerkt worden dat het interactie-effect dat gezien werd te 

maken kan hebben met subtiele verschillen in de zwaarte, het type en variëteit van fysieke 

activiteit die de jongens in de studie kozen als ze ouder werden in vergelijking met de keuzes die 

ze maakten als ze jonger waren. (9) 

De ‘IOWA bone development study’ én de ‘Prospective Copenhagen School Child Interventions 

Study’ stellen voor dat zelfs een kleine bijdrage van zware fysieke activiteit een waardevol effect 

kan hebben op de botontwikkeling. (5;45)  

In de cross-sectionele, observationele studie van Sardinha et al. bij 9- tot 10-jarige kinderen blijkt 

dat de femorale nek-metingen hoger waren bij jongens dan bij meisjes. De BMC aan de femorale 

nek en van het hele lichaam waren hoger bij jongens en dit in zekere mate door hun hogere 

vetvrije massa. De BMC van de lumbale wervelzuil was hoger bij meisjes en dit is waarschijnlijk 

te wijten aan een lagere afhankelijkheid van vetvrije massa in deze leeftijdsgroep. Zware 

intensiteit bleek de belangrijkste fysieke activiteit predictor te zijn van de femorale nek-metingen. 

Met als gevolg dat de resultaten van de studie voorstellen dat de intensiteit van fysieke activiteit 

zwaar moet zijn om de botsterkte aan de femorale nek te beïnvloeden. Kinderen zouden volgens 

Sardinha et al. geaccumuleerd ongeveer 25 minuten per dag aan zware fysieke activiteit moeten 

doen om hun botsterkte te verbeteren door veranderingen in botmassa en/of –geometrie. De 

adaptieve botrespons is afhankelijk van de amplitude, frequentie, distributie en duur van de 

belasting van het bot. Desondanks wordt algemeen aanvaard dat maximale strains tijdens zware 

fysieke activiteit de grootste invloed hebben op het bot. (8) Dit staat in contrast met de adviezen, 

waarbij gezegd werd dat matige fysieke activiteit ook een invloed heeft op de botontwikkeling, die 

uit de studie van Janz et al. en Hasselstrøm et al. naar voor kwamen. (5;9;45) Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de definitie voor ‘zware activiteit’ bij de studies verschillend is. 

Namelijk bij de studie van Sardinha et al. is de drempelwaarde van zware fysieke activiteit gelijk 

aan de definitie van matig fysieke activiteit in de andere studies. (8)  

Ook de conclusie van de studie van McKay et al. spreekt het advies van Sardinha et al. tegen. In 

het ‘Bounce at the Bell’-programma moesten kinderen 3 maal per dag 10 sprongen maken. In het 

totaal was dit 3 minuten per dag en zelfs dit zou een effect hebben op de femorale nek BMC. Er 

werd namelijk een significant grotere toename gezien van BMC in de lumbale wervelzuil en 

femorale nek bij vroeg-puberale meisjes en van de BMC in de lumbale wervelzuil en BMD van de 

proximale femur in pre- en vroegpuberale jongens. Naast het effect op de botmassa, werd er ook 
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een invloed gezien op de structurele botparameters (CSA en Z) maar deze waren niet significant 

wegens een te lage power van de studie. (1) 

In de RCT van Fuchs et al. bij prepuberale kinderen bestond de interventie ook uit sprongen, maar 

hier werden ze drie maal per week uitgevoerd en waren het 100 sprongen van een 61-cm hoge box. 

De sprongen genereerden een kracht van hoge intensiteit, namelijk acht maal het lichaamsgewicht. 

Deze interventie resulteerde na 7 maanden in een significante verbetering van de BMC van de 

femorale nek en lumbale wervelzuil in prepuberale kinderen. (4) 

Studies bij meisjes 

Er zijn enkele studies die afzonderlijk bij meisjes zijn uitgevoerd. Een 10-maanden-durend 

interventieprogramma met hoge impact en krachtopbouwende fysieke activiteit bij 

premenarcheale meisjes toonde een toename van BMD van het hele lichaam, in de lumbale 

wervelzuil, proximale femur en femorale nek bij de interventiegroep. Ook de BMC nam toe in 

dezelfde regio’s. Een verandering in vetvrije lichaamsmassa was hiervoor de voornaamste 

determinant. Op de relatie tussen vetvrije lichaamsmassa en de invloed op de botgroei wordt 

verder iets dieper ingegaan. Ondanks het feit dat een grote proportie van de minerale bottoename 

te wijten was aan groei, werd een osteogeen effect geassocieerd met fysieke activiteit. (46) De 

studie van Linden et al. toonde aan dat, door het opvoeren van de fysieke activiteit naar 40 

minuten per dag (totaal 200 minuten per week) bij de interventiegroep in vergelijking met 60 

minuten per week in de controlegroep, er een significante toename is van BMC, aBMD en 

botgrootte. De toename van BMC werd gezien in de lumbale wervelzuil, de toename van aBMD 

in de lumbale wervelzuil en de benen en de toename in botgrootte in de derde lumbale wervel en 

de femorale nek. Er was wel een discrepantie in de veranderingen van vBMD in de femorale nek, 

er was namelijk een verlies in de interventiegroep en een toename in de controlegroep. Uit de 

resultaten van de studie kan dus besloten worden dat door het doen stijgen van de hoeveelheid 

normale matige fysieke activiteit in het schoolcurriculum er een mogelijkheid is tot een toename 

van BMC, aBMD en botgrootte bij prepuberale meisjes. Deze effecten worden voornamelijk 

gezien in de gewichtsdragende regio’s van het lichaam. (6)  

Niet alleen botmassa en –densiteit zijn belangrijk in de gezondheid van het skelet, maar ook de 

structurele parameters spelen een rol. Dit onderzocht Faulkner et al. door het vergelijken van de 

structurele botparameters bij prepuberale vrouwelijke gymnasten en een controlegroep. De 

gymnasten hadden een significant grotere CSA en Z aan de nauwe nek en schacht van de 

proximale femur wat de theorie ondersteunt dat mechanische belasting tijdens de groei niet alleen 

een impact heeft op de botmassa maar ook op de geometrische indicatoren van de botsterkte. De 

grotere sectie-modulus zou bereikt worden door een verschillend mechanisme aan de femorale nek 
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en schacht, dewelke leidt tot een aanzienlijk grotere sectiemodulus en krachtindex voor de schacht 

bij gymnasten in vergelijking met controles. (54) 

Studies bij jongens 

Ook bij jongens zijn er afzonderlijke studies gebeurd over het effect van fysieke activiteit op de 

botontwikkeling. De studie van MacKelvie et al. onderzocht het effect van een 7-maanden-

durende interventie met sprongen, 3 maal per week gedurende 10 minuten, bij blanke en 

Aziatische prepuberale jongens. In de interventiegroep was er een klein effect te zien op BMC in 

het hele lichaam en aBMD aan de proximale femur. Er werden geen etnische verschillen gezien. 

Bij een secundaire analyse werden de jongens ingedeeld op basis van hun BMI in twee groepen. 

Namelijk de groep met lage/gemiddelde BMI, de jongens onder het 75ste percentiel, en de groep 

met hoge BMI, de jongens in het hoogste kwartiel. In de groep met lage/gemiddelde BMI bleek er 

een toename te zijn van BMC in het hele lichaam en de lumbale wervelzuil en aBMD van 

proximale femur en trochanter-regio bij jongens in de interventiegroep. Maar bij de jongens met 

hoge BMI werd er geen verschil gezien tussen interventie- en controlegroep. De 

lichaamsbewegingsinterventie leek de reeds relatief hoge toename van mineraal bot, die 

geobserveerd werd bij de jongens met hoge BMI, niet verder te beïnvloeden. Het is mogelijk dat 

het skelet van jongens met een hoog BMI niet kan reageren op een mechanisch belastende 

lichaamsbeweging omdat ze al onder aanzienlijke adaptieve stress staat door het lichaamsgewicht. 

Een andere hypothese is dat obese kinderen niet gemotiveerd zijn om de spring-oefeningen te doen. 

(37) Fysieke activiteit beïnvloedt ook de structurele botparameters bij prepuberale jongens. Dit 

bewees een andere studie van MacKelvie et al. waarbij er gedurende 2 jaar een interventie werd 

gedaan met een hoge impact circuit gedurende 12 minuten, 3 maal per week. De resultaten waren 

een 4.3% toename van botmassa en 7.4% toename van de buigkracht van het bot aan de femorale 

nek. De toegenomen buigkracht was voornamelijk te wijten aan hogere periosteale appositie. Het 

effect was beperkt tot de femorale nek waardoor een plaats- en oppervlakte-specifieke respons van 

het skelet op fysieke activiteit werd aangetoond. Korter durende interventies toonden grotere 

veranderingen in botmassa aan in andere femur-regio’s, waaronder de schacht en de grote 

trochanter. De langere duur van deze studie en de toegenomen maturiteit bij de jongens tijdens het 

tweede interventiejaar zouden bereidheid verlenen voor adaptatie aan de femorale nek. (29) Naast 

deze studies met een interventie met hoge impact fysieke activiteit werd er ook aangetoond dat 

interventie met toename van fysieke activiteit met matige intensiteit een effect heeft op de 

beenderen van prepuberale jongens. De studie van Lindén et al. toonde een significante toename 

aan van BMC, aBMD en breedte van de derde lumbale wervel bij de interventiegroep. Er werden 

echter geen significante effecten gezien in de parameters aan de femorale nek. Bij de studie werd 

de hoeveelheid fysieke activiteit op school opgevoerd naar 40 minuten per dag, in vergelijking met 
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60 minuten per week bij de controlegroep, gedurende 1 jaar. De normale turnlessen, met een 

variëteit aan activiteiten, werden gewoon voortgezet maar met een langere duur. (7) 

4.2.1.2. Niet-gewichtsdragende fysieke activiteit 

Bij niet-gewichtsdragende fysieke activiteit is er, naast de mechanische belasting, geen additionele 

belasting van het skelet door de zwaartekracht. De transmissie van grondreactiekrachten, die 

optreden bij gewichtsdragende fysieke activiteit, worden verwacht de krachten te overtreffen die 

optreden door louter spiercontracties bij niet-gewichtsdragende fysieke activiteit zoals zwemmen. 

Er ontstaat dus geen impactbelasting op de beenderen en deze vorm van fysieke activiteit lijkt dan 

ook geen invloed te hebben op het verwerven van mineraal bot en het modeling-proces bij 

groeiende kinderen, ondanks de intensiteit van de training. Er zouden geen significante verschillen 

zijn in BMD-metingen tussen zwemmers en controles. Sommige studies bij ratten hebben echter 

aangetoond dat zwemmen met een voldoende intensiteit en duur adequate mechanische stimuli 

zou kunnen veroorzaken om de botdensiteit te doen stijgen. Andere studies bij ratten, daarentegen, 

toonden een afname van bot aan als gevolg van de gedaalde zwaartekracht en onvoldoende 

intensiteit en duur van de lichaamsbeweging. (50;51) 

4.2.2. Relatie met de spiermassa 

Verschillende studies suggereren dat de vetvrije lichaamsmassa een sterke voorspellende waarde 

heeft op de veranderingen in BMC, aBMC en de structurele variabelen van de femur. (29) De 

vetvrije lichaamsmassa bestaat hoofdzakelijk uit spieren. (9;45) Zoals hoger vermeld zou de piek 

van spiermassa-toename de piek van botmassa-toename bij jongens en meisjes voorafgaan met 

respectievelijk 0.36 jaar en 0.50 jaar. (18) Spierkrachten zijn evenredig met de spiergrootte. (9;45) 

Hieruit volgt dat de botsterkte ook evenredig zou moeten zijn met het spiervolume en bovendien 

zou deze relatie plaatsspecifiek zijn. Fysieke activiteit resulterend in de grootste toename van de 

vetvrije lichaamsmassa zou dus het best de piekbotmassa verbeteren. (46) 

Uit andere studies blijkt echter dat, wanneer er gecorrigeerd wordt voor weke weefsels, er nog 

steeds een effect zichtbaar is van fysieke activiteit en dat de massa weke weefsels dus niet het 

gehele effect verklaart van fysieke activiteit op het skelet. Hieruit volgt dat slechts een deel van 

het effect van fysieke activiteit op het bot kan verklaard worden door een indirect effect van een 

toename van de vetvrije lichaamsmassa en dat fysieke activiteit ook een rechtstreeks effect heeft 

op het skelet. (9;29;45) 
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4.2.3. Dosis-respons relatie 

In deze context wordt de dosis-respons relatie gezien als de relatie tussen toenemende niveaus van 

fysieke activiteit op de veranderingen in de botparameters. (47) De duidelijkste effecten van 

fysieke activiteit worden gezien in de gewichtsdragende delen van het skelet met predominant 

trabeculair bot. Deze regio’s zijn namelijk gekend om het snelst te reageren op veranderingen in 

mechanische belasting. (6) 

Studies bij dieren en mensen hebben uitgewezen dat fysieke activiteit, die relatief hoge strains 

veroorzaakt, meer osteogeen is dan belasting die zacht is aangebracht of waarbij de straingrootte 

constant wordt gehouden gedurende een langere tijd. (44) Om het osteogeen potentiaal van 

lichaamsbeweging te maximaliseren, moeten de oefeningen dus van hoge impact zijn en 

dynamische en abnormale strains op verschillende delen van het skelet uitoefenen. (55) Een 

bepaald aantal belastingscycli zijn bovendien ook meer osteogeen wanneer ze verdeeld worden in 

kortere rondes met rustperiodes ertussen. De sensitiviteit van de botcellen voor de 

belastingstimulus komt namelijk terug na een rustperiode. (44) 

Het vinden van een dosis-respons relatie tussen de totale duur van fysieke activiteit en de winst in 

BMC, aBMD en botgrootte, zoals werd gezien bij de studie van Linden et al., ondersteunen de 

visie dat er een associatie bestaat tussen de duur van fysieke activiteit en de toename van de 

botparameters. (6;7) Zoals eerder besproken, werd bij de studie van Zanker et al. gevonden dat de 

voorgeschiedenis van lichaamsbeweging een belangrijke determinant is voor de skeletale adaptatie. 

(53)  

In de studies die hierboven besproken werden, zijn verschillende trainingsregimes toegepast en 

bestudeerd. Bij de studie van Hasselstrøm et al. werd gedurende 3 jaar de uren die normaal 

gespendeerd werden aan fysieke activiteit op school verdubbeld, naar 4 lessen per week (180 

minuten). Hier werd een effect op de botparameters gezien bij meisjes maar niet bij jongens. (5) 

De studie van Sardinha et al. stelt voor dat kinderen tot 25 minuten zware fysieke activiteit per dag 

moeten accumuleren om de botsterkte te verbeteren. Jongens die gedurende meer dan 42 minuten 

per dag intens fysiek actief waren hadden significant hogere waarden van BMC (6%) ter hoogte 

van de femorale nek dan jongens die gedurende minder dan 12 minuten aan intense fysieke 

activiteit deden. Bij meisjes was het verschil in BMC, tussen de groep die meer dan 25 minuten 

per dag en de groep die minder dan 8 minuten per dag intens fysiek actief waren, 5% in het 

voordeel van de meest actieve groep. (8) McKay et al. toonde met de ‘Bounce at the Bell’-studie 

aan dat springoefeningen gedurende slechts 3 minuten per dag een toename van de botmassa aan 

de gewichtsdragende proximale femur veroorzaakten. (1) Bij de studie van Fuchs et al. werden de 

springoefeningen minder frequent gedaan, namelijk 3 maal per week 100 sprongen van een 61 cm 

hoge box. Maar ook hier werd een significante verbetering van de BMC van de femorale nek en 

lumbale wervelzuil gezien. (4) 
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De studie van Morris et al. toonde aan dat een krachtopbouwende oefeninginterventie bij meisjes 

na 10 maanden resulteerde in een toename van BMD en BMC van het hele lichaam, de lumbale 

wervelzuil, proximale femur en femorale nek. De interventie hield een 30-minuten durende 

fysieke activiteitsessie in, gedurende 3 maal per week. Verschillende krachtige, hoge impact 

oefeningen werden toegepast alsook een circuit met 10 oefeningen ontworpen om alle 

lichaamsdelen te belasten. (46) Linden et al. onderzocht het effect van 40 minuten algemene 

fysieke activiteit per schooldag (200 minuten per week). Ook hier werd een positief effect gezien 

op de botparameters bij meisjes. (6) 

Bij jongens werd, na een interventie van één jaar met het verlengen van de gewone lessen fysieke 

activiteit (40 minuten per schooldag), een invloed gezien op de toename van mineraal bot en 

botbreedte ten minste ter hoogte van de lumbale wervelzuil. (7) Bij de studie van MacKelvie et al. 

resulteerde een interventie met een hoge impact activiteit (springen) na 7 maanden in een toename 

van mineraal bot in verschillende regio’s bij prepuberale jongens met lage of gemiddelde BMI. 

(37) Een andere studie van MacKelvie et al. waarbij er gedurende 2 jaar een interventie werd 

gedaan met een hoge impact circuit gedurende 12 minuten, 3 maal per week, toonde ook een effect 

op de botmassa en –structuur. (29) 

Een dosis-respons studie die het effect evalueert van verschillende oefeningsregimes op het 

groeiende skelet zou meer definitieve antwoorden geven op de vraag welk programma nodig is om 

de meest consistente voordelen voor de botsterkte bij jongens en meisjes teweeg te brengen. (55) 

4.2.4. Interactie met voeding 

Studies die de rol van een enkele of groep van nutriënten op de botgezondheid bestudeerden, 

kwamen tot inconsistente resultaten. De hoofdreden hiervoor zijn de complexe interacties van 

voedingsstoffen met elkaar en met genetische- en omgevingsfactoren. (56) 

 

Calcium 

Fysieke activiteit en calciuminname worden beschouwd als de belangrijkste omgevingsfactoren 

die de botmassa beïnvloeden. (57) Deze twee parameters samen zouden een additief of 

multiplicatief effect kunnen hebben op belaste skeletregio’s. (58)  

De bevindingen bij de studie van Specker et al. indiceren dat calciuminname de botrespons op 

fysieke activiteit bij jongere (3- tot 5-jarige) kinderen modificeert. In de studie werd geen effect 

gezien van fysieke activiteit op veranderingen in botmassa van het been tenzij de kinderen hoge 

calciuminnames (≥ 1100mg/dag) consumeerden. Desondanks, leidde fysieke activiteit tot toename 

van zowel periosteale en endosteale tibiaomtrek, onafhankelijk van calciuminname. Deze 

resultaten veronderstellen dat fysieke activiteit de botgroei in diameter stimuleert maar dat de 

hoeveelheid mineraal bot afhankelijk is van zowel fysieke activiteit als calciuminname. (57) 
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Iuliano-Burns et al. concludeerde dat grotere toename in botmassa aan de beladen skeletregio’s 

bereikt kan worden wanneer korte perioden van matige fysieke activiteit gecombineerd worden 

met een toename van calciuminname. In de studie vond men aan de femur dat het effect van 

fysieke activiteit plus calciuminname groter was dan het effect van fysieke activiteit of 

calciuminname alleen. Fysieke activiteit, maar niet calcium, deed de botmassa aan de beladen site 

(tibia-fibula) toenemen. En calcium, maar niet fysieke activiteit, verhoogde de botmassa aan de 

niet-beladen regio’s (humerus en ulna-radius). Er werd geen effect gezien van mechanische 

belasting op de wervelzuil, wat suggereert dat de lichaamsbeweging met matige impact geen 

voldoende stimulus gaf om de wervelzuil te beladen. Het effect van calciumsupplementatie zou 

systemisch en gegeneraliseerd zijn terwijl het effect van fysieke activiteit regiospecifiek zou zijn. 

(58) 

Contrasterend met deze resultaten, vond Ward et al. geen significant positief effect op het geven 

van extra calcium aan gymnasten. De enige significante interactie was een positieve verandering 

in trabeculair vBMD aan de tibia in de calcium controlegroep. De controlegroep was een relatief 

actieve groep van kinderen. De significante interactie van calcium in de controlegroep suggereert 

dat er een ‘capaciteit’ was voor een toename van minerale inhoud aan de distale regio die een 

meer adequate aangepaste structuur zou geven die voldoet aan de dagelijkse functionele eisen. De 

respons op calcium zou veroorzaakt worden via een reductie van botremodeling eerder dan via een 

toename van modeling. Uit de resultaten van de studie zou men kunnen aannemen dat gymnasten 

hun skelet reeds geoptimaliseerd hebben naar de toegenomen belasting waaraan ze onderworpen 

worden. Een ontoereikend skelet zou kunnen leiden tot kwetsuren en fracturen en de botten 

hebben daarvoor een optimale ‘staat’ bereikt van waaruit geen verdere aanpassingen kunnen 

gebeuren. Er is dus slechts een eindige capaciteit van adaptatie van het skelet, waarna er geen 

verdere winst meer mogelijk is. Wanneer botten zich adequaat hebben aangepast aan 

lichaamsbeweging, is extra calcium boven de aanbevolen vereiste niet nodig noch heilzaam. Waar 

mogelijk, is een interventie met fysieke activiteit beter dan calciumsupplementatie om de 

prepuberale botsterkte te optimaliseren. Het belang van calcium voor de ontwikkeling van het 

skelet mag echter niet verwaarloosd worden, want studies hebben aangetoond dat een lage 

melkinname tijdens de kindertijd en adolescentie geassocieerd is met een lagere aBMD en hoger 

fractuurrisico bij gezonde volwassen vrouwen. (59)  

In vergelijking met calciuminname, zou het effect van fysieke activiteit tijdens de kindertijd 

langduriger en positiever zijn voor de volwassen botstatus. (59) 

 

Vitamine D 

Naast calcium is vitamine D ook op verschillende manieren betrokken in het botmetabolisme. 

Noch het direct effect van fysieke activiteit op de vitamine D-status, noch de relatie tussen 
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vitamine D, lichaamsbeweging en de botmassa is al specifiek bestudeerd bij jongeren. De synthese 

van vitamine D is afhankelijk van de zonlichtexpositie. Het is dus mogelijk dat het effect van 

lichaamsbeweging zou kunnen gemediëerd worden doordat verschillende types van fysieke 

activiteit of sport buiten plaatsvinden met als gevolg een hogere expositie aan zonlicht. (36) 

 

Fosfor 

Fosfor bouwt samen met calcium het hydroxyapatiet, het voornaamste kristalzout van bot, op. Het 

is aangetoond dat fosforinname de BMC kan voorspellen op de leeftijd van 8 jaar. De interactie 

tussen fosfor en fysieke activiteit op de botmassa wordt gesuggereerd maar is nog niet getest. 

Verdere studies hieromtrent zijn nog nodig. (36) 

 

Vitamine K 

Vitamine K inname is gerelateerd aan BMD. Het is gesuggereerd dat vitamine K interageert met 

fysieke activiteit, maar het directe verband tussen de twee factoren werd nog niet onderzocht. (36) 

 

Andere voedingsstoffen 

Het effect van lichaamsbeweging in combinatie met andere voedingsstoffen is nog niet onderzocht. 

Men suggereert dat het effect van fysieke activiteit op de botmassa gemediëerd is door het dieet, 

waarbij niet alleen de afzonderlijke nutriënten beschouwd worden, maar ook de totale energie-

inname. (36)  

4.3. Preventie van botpathologieën: richtlijnen voor fysieke activiteit in de 
kindertijd 

Er is voldoende evidentie om aan te nemen dat de capaciteit van het bot om zich aan te passen aan 

fysieke activiteit het grootst is voor de puberteit. (53) Bovendien stelt een studie bij 

gepensioneerde gymnasten voor dat de gunstige boteffecten, van fysieke activiteit vroeg in het 

leven, zouden persisteren langer dan de periode van toegenomen activiteit. (57) De kindertijd zou 

dus een opportuun moment zijn om te interveniëren met fysieke activiteit om de botsterkte te 

verbeteren. (55)  

Opdat een interventieprogramma met fysieke activiteit impact zou hebben op populatieniveau, 

dient het uitvoerbaar, betaalbaar en uithoudbaar te zijn. Bovendien moeten er grote aantallen 

kinderen bereikt worden van diverse etniciteit en socio-economische achtergrond. Kinderen 

spenderen meer dan 50% van hun wakkere uren op school. Om deze en om voorgenoemde 

redenen bieden scholen de ideale plaats om een fysieke activiteit interventie toe te passen. Scholen 
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zouden de meest effectieve weg zijn voor interventies om gezondheidsvoordelen op een nationale 

of globale schaal te leveren. (55) Een schoolinterventieprogramma maakt het ook mogelijk dat alle 

kinderen betrokken worden, niet enkel diegenen die geïnteresseerd zijn in fysieke activiteit. 

Kinderen met een minimale interesse in fysieke educatie en een minimale participatie in andere 

fysieke activiteiten zijn misschien net diegenen die het meeste voordeel zullen halen uit een 

interventieprogramma omdat de relatieve toename in het niveau van fysieke activiteit bij hen 

groter zal zijn dan bij hun actievere leeftijdsgenoten. (5)  

Opdat leerkrachten het interventieprogramma zouden kunnen uitvoeren dient het echter simpel te 

zijn om toe te passen in de setting van een klaslokaal, het moet kort zijn van duur en er moet 

weinig materiaal voor nodig zijn. De compliance bij leerkrachten is een belangrijke determinant 

voor het succes van een schoolgebaseerde fysieke activiteit-interventie. De belangrijkste barrières 

voor het goed uitvoeren van het programma zijn: concurrerende curriculum eisen, gebrek aan 

voorbereidingstijd en de nood aan een ondersteunende schoolomgeving. (60) Samenwerking van 

gezondheidsonderzoekers met scholen en het focussen op het trainen van leerkrachten voor 

fysieke educatie kan lange-termijn incorporatie van multi-facettaire fysieke activiteit-initiatieven 

binnen het curriculum aanmoedigen. (29)  

Verschillende schoolgebaseerde interventieprogramma’s hebben bewezen dat toegenomen 

gewichtsdragende lichaamsbeweging effectief de BMC en aBMD van jongens en meisjes doet 

toenemen. (1;4-7;29;37;46) In deze studies werd gebruik gemaakt van verschillende 

oefeningsregimes. Zoals eerder gezegd dient een dosis-respons studie uitgevoerd te worden om te 

bepalen welk programma de meeste voordelen geeft voor het groeiende skelet. (55)  

Strong et al. zegt dat schoolgaande kinderen dagelijks 60 minuten of meer moeten spenderen aan 

matige tot zware fysieke activiteit die aangenaam is en gepast voor de ontwikkeling. Dit niet 

alleen voor het optimaliseren van het skelet, maar ook voor de cardiovasculaire gezondheid en het 

vermijden van overgewicht en alle gevolgen van dien. Gezondheidsgerelateerde activiteit behelst 

deze die cardiovasculaire en musculaire uithouding benadrukt en gewichtsdragend is. Om 

gezondheidsvoordelen te bereiken, moet de fysieke activiteit matig tot zwaar zijn, wat 

overeenkomt met 5 tot 8 METs. (61) Andere bronnen zeggen echter dat matige in plaats van zware 

fysieke activiteit moet aanbevolen worden omdat het meer uitnodigend zou zijn. (43) 

De aanbevolen 60 minuten fysieke activiteit kunnen bereikt worden op een cumulatieve manier op 

school tijdens de fysieke educatie, pauzes en voor en na schoolprogramma’s. De Amerikaanse 

Centra voor Ziektecontrole raden dan ook dagelijkse lessen kwalitatieve lichaamsbeweging aan 

van in de kleuterschool tot en met de lagere school. Naast het opdrijven van de fysieke activiteit is 

ook het verminderen van fysieke inactiviteit van groot belang. Sedentair gedrag zou beperkt 

moeten worden tot minder dan 2 uur per dag. Voor kinderen die fysiek inactief waren, is het 

aanbevolen om geleidelijk aan het doel van 60 minuten fysieke activiteit per dag na te streven. Het 

opbouwen van de fysieke activiteit met 10% per week is een aanpak die aanvaardbaar en haalbaar 
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is. Het pogen om te veel te snel te bereiken is dikwijls contraproductief en kan leiden tot 

kwetsuren. (61) 

In het Verenigd Koninkrijk zijn de huidige aanbevelingen voor fysieke activiteit voor 7- tot 10-

jarige kinderen ten minste 1 uur matige fysieke activiteit per dag. 70% van de jongens en 51% van 

de meisjes bereikt dit. (52)  

Kinderen komen regelmatig in contact met zorgverleners, waaronder de arts. Deze zorgverleners 

zouden het kind regelmatig moeten screenen voor overgewicht en inactiviteit. Hierbij moeten de 

ouders en andere zorgverleners ingelicht worden over de gezondheidsrisico’s van overgewicht en 

over de gezondheidsvoordelen van fysieke activiteit. De arts speelt een belangrijke rol in het 

motiveren tot een fysiek actieve levensstijl bij jongeren door ook hen bewust te maken van de 

mogelijke gezondheidsrisico’s van fysieke inactiviteit. (61)  
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5. Discussie 

Bij de ontwikkeling van het bot spelen verschillende determinanten een rol. (2;11;16;26;30-35;37) 

Eén van deze determinanten is fysieke activiteit in de kindertijd. De belasting die tijdens fysieke 

activiteit op de beenderen geplaatst wordt, is het gevolg van spierkrachten. De mechanische 

belasting zorgt ervoor dat het bot vervormd wordt met als gevolg dat er signalen gegenereerd 

worden die bepaalde mechanismen in gang zetten die de botsterkte doen toenemen. (10;16)  

Studies bij dieren hebben uitgewezen dat het groeiende skelet een grotere capaciteit heeft tot 

aanpassing dan het volwassen skelet. (44) Dit gegeven is ook bij de mens aangetoond. De 

kindertijd zou dus een opportune periode zijn voor het optimaliseren van de botmassa onder 

andere door middel van fysieke activiteit. (3;45) 

Studies van botparameters bij elite prepuberale gymnasten tonen verschillen aan met het skelet 

van controles. Er zijn verhoogde waarden gedetecteerd bij turners ter hoogte van de radius, tibia, 

lumbale wervelzuil en het gehele lichaam. (52;53) Maar niet alleen studies bij elite gymnasten 

tonen een effect aan op het skelet. Verschillende observationele en interventionele studies bij 

schoolgaande kinderen geven bewijs voor een significant effect van fysieke activiteit op de 

botontwikkeling. (1;4-9;29;37;45;46) Het effect werd aangetoond bij meisjes (5;6;46;54), bij 

jongens (7;29;37) of bij allebei (1;4;9;45). Er wordt niet alleen een effect gezien op de minerale 

botparameters, maar ook op de structurele (9;29;45;54). Alhoewel er bij een studie ook een 

invloed van lichaamsbeweging werd gezien op de armen (5), vindt de invloed van fysieke 

activiteit voornamelijk plaats in de gewichtsdragende delen van het skelet. (6) Het is dus nodig om 

aan gewichtsdragende fysieke activiteit te doen teneinde de botparameters te beïnvloeden. Studies 

die het effect bestudeerden van niet-gewichtsdragende fysieke activiteit kwamen tot een negatief 

besluit. Niet-gewichtsdragende fysieke activiteit zou geen invloed hebben op het verwerven van 

mineraal bot tijdens de kindertijd. (50;51) 

Bij de bestudeerde interventionele studies werden verschillende oefeningsregimes toegepast. Men 

verhoogde het aantal uren dat normaal besteed werd aan fysieke activiteit op school (5-7) of men 

implementeerde een specifiek interventieprogramma additioneel aan de normale fysieke educatie 

(1;4;29;37;46). Men paste matige of zware fysieke activiteit interventies toe. In elk van deze 

studies vond men een effect van de interventie in vergelijking met de controlegroep. Er zijn echter 

nog te weinig studies uitgevoerd die het verschil bestuderen tussen de verschillende 

oefeningsregimes waardoor er geen advies naar voor geschoven kan worden in verband met het 

optimale interventieprogramma. Verschillende studies bij dieren en mensen tonen wel aan dat 

zware fysieke activiteit, die relatief hoge strains veroorzaakt, meer  osteogeen zou zijn dan lichte 

of matige fysieke activiteit. (44;55) Bovendien zou het beter zijn om korte ‘stoten’ van fysieke 

activiteit af te wisselen met rustperiodes. Op die manier keert de sensitiviteit van de botcellen 

terug en worden ze opnieuw responsief op de belastingstimulus. (44)   
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Wat betreft de interactie met voeding wordt gezegd dat calcium het effect van fysieke activiteit 

kan modificeren.  De invloed van fysieke activiteit zou maar plaatsvinden indien er op dat moment 

een adequate calciuminname is. (57) Het effect van calciumsupplementatie (extra calciuminname 

boven de aanbevolen vereiste door middel van supplementen) zou gegeneraliseerd zijn terwijl het 

effect van fysieke activiteit regiospecifiek zou zijn. (58) De invloed van lichaamsbeweging zou 

echter wel langduriger en positiever voor de volwassen botstatus zijn in vergelijking met 

calciuminname. (59) Naast de interactie met calcium wordt er ook een interactie tussen fysieke 

activiteit en andere voedingsstoffen (vitamine D, fosfor, vitamine K, etc.) gesuggereerd, maar 

hierover dient nog verder onderzoek te gebeuren.  (36) 

Wanneer men een lichaamsbewegingsinterventie wil toepassen met als doel de botparameters op 

globale schaal te verbeteren, moet dit programma uitvoerbaar, betaalbaar en uithoudbaar zijn. 

Kinderen spenderen een groot deel van hun tijd op school waardoor een 

schoolinterventieprogramma een goede strategie zou zijn om dit doel te bereiken. Op die manier 

worden kinderen bereikt met een verschillende etniciteit, socio-economische situatie of interesse 

in fysieke activiteit. (5;55;60) 

Bij de studies die besproken werden dient men rekening te houden met een aantal beperkingen. In 

een aantal studies werd geen gebruik gemaakt van een RCT-design. Hierdoor kan het risico op 

geïntroduceerde selectiebias niet uitgesloten worden. (5-7;9;45;54) Bij de studie van Faulkner et al. 

registreerde men de fysieke activiteit door middel van een vragenlijst. Deze heeft onder andere het 

nadeel dat ze niet de intensiteit van training kan evalueren. (54) Het gebruikmaken van 

accelerometrie wordt beschouwd als de gouden standaard om fysieke activiteit vast te stellen, 

maar ook dit is niet zonder beperkingen. (8;9;45) De resultaten van een studie kunnen ook 

beïnvloed worden door een verschil in maturiteit tussen kinderen met dezelfde chronologische 

leeftijd. (5;8;9;29) Tenslotte heeft het meten van de botparameters met DXA verschillende 

nadelen. Hierbij wordt een driedimensionale structuur gemeten door een tweedimensionale 

techniek en dit heeft beperkingen, voornamelijk bij het groeiende skelet. (1;5-9;29;37;45;54)  

 

Als besluit kan gesteld worden dat er evidentie bestaat voor een verband tussen fysieke activiteit 

en de botontwikkeling bij kinderen. Het opdrijven van de fysieke activiteit heeft positieve effecten 

op de minerale en structurele parameters van het groeiende skelet. Kinderen zouden minstens 60 

minuten per dag fysiek actief moeten zijn met matige tot zware intensiteit. Dit kan enerzijds op 

school bereikt worden door regelmatig fysieke educatie te geven met specifiek gewichtsdragende 

oefeningen die de botsterkte positief beïnvloeden. Anderzijds moeten kinderen gestimuleerd 

worden om naast de schooluren ook fysiek actief te zijn. De arts speelt hierbij een belangrijke rol 

door het sensibiliseren van kinderen en vooral hun ouders. 

Verdere studies dienen echter nog worden uitgevoerd om de interactie van fysieke activiteit met 

andere determinanten van de botontwikkeling te bepalen, zoals maturiteit, voeding, hormonen, etc. 
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Ook dient er nog verder onderzoek te gebeuren naar welke vorm van gewichtsdragende fysieke 

activiteit de beste is en wat de ideale dosis hiervan is om de botontwikkeling zo positief mogelijk 

te beïnvloeden.  
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