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VOORWOORD 
 

 

In derde bachelor moesten we onze masterscriptie kiezen. Al van in het begin van dat jaar 

waren wij van plan om samen onze thesis te schrijven. We zijn erg complementair aan elkaar 

en elke eerdere samenwerking brachten we tot een goed einde.  

In februari 2011 werd vanuit de opleiding een infosessie georganiseerd waarop alle 

scriptietitels van de verschillende onderzoeksgebieden werden voorgesteld. Ons interesseerde 

slechts één onderzoeksgebied, dat van de fysiologie. De lichaamsfuncties, spiervezels, 

metabole processen … onze thesis moest en zou daarmee te maken hebben. Daarnaast wilden 

we voorkeur geven aan een studie die kaderde binnen de topsport, omdat de wetenschap 

hierachter ons enorm fascineerde. Bij de voorstelling van de thesistitels van het 

onderzoeksgebied fysiologie door Prof. dr. Wim Derave, was onze keuze dan ook snel 

gemaakt. We kozen voor de titel ‘Bepaling van spiervezeltype en morfologie van de 

onderbeenmusculatuur bij topsprinters – en duurlopers’. Wij waren echter niet de enigen. 

Daarom besliste de onderzoeksgroep om dit onderwerp in twee te splitsen. Eén groep zou zich 

toespitsen op elite atleten, de andere op diverse elite sporters. De scriptie in het teken van 

diverse elite sporters werd aan ons toegewezen en uiteraard waren wij daar erg tevreden mee. 

Eind mei dienden we vervolgens een voortgangsrapport in. Dit kon beschouwd worden als 

een inleiding tot het schrijven van de scriptie. Toen werd reeds duidelijk dat wij ons eerder 

zouden richten op het bepalen van de spiervezeltypes en minder op de morfologie. 

Uiteindelijk werd in september een definitieve thesistitel gekozen: ‘Niet-invasieve estimatie 

van spiervezeltype samenstelling bij atleten uit diverse sporttakken’.  

Met veel zin en een enorme interesse begonnen we aan de scriptie. Het onderwerp veranderde 

echter nog wat, want op basis van de literatuur (waarbij we diverse sporten bestudeerden) 

werd beslist om het onderzoek enkel uit te voeren bij elite zwemmers. Op basis van de 
1
H-

MRS methode zouden we de carnosine concentraties in de arm- en beenspieren meten bij 

deze sporters.  

In het volledige thesisproces leerden we enorm veel bij. Samen zaken uitpluizen in de 

literatuur, het testen van medestudenten en zwemmers met de scanner, het maken van 

interessante grafieken, het bediscussiëren van de resultaten… kostte ATP, zweet en tranen 

van ons beiden. Mede door al deze inspanningen zijn we trots op het afgelegde parcours en 

het finaal resultaat.  
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Uiteraard willen wij graag enkele mensen in de bloemetjes zetten. Allereerst bedankt aan al 

onze proefpersonen. Dit zijn de medestudenten en zwemmers die tijd vrijmaakten voor een 

bezoek aan ‘onze’ scanner. Bedankt voor de interesse en medewerking! Ook willen we onze 

vriendinnen – Sanne en Audrey – bedanken voor de steun. Meermaals werden afspraakjes 

afgezegd en moesten ook zij zich enorm flexibel opstellen, waarvoor bedankt! 

Ongetwijfeld willen wij ook onze promotor Prof. dr. Wim Derave bedanken voor het 

vertrouwen en de leerrijke scriptie die hij ons toestemde. We zijn hem dankbaar voor de 

ondersteuning van deze scriptie en ons leerproces. Daarnaast willen we ook Audrey Baguet 

bedanken voor de begeleiding bij het voortgangsrapport en de introductie in de wereld van de 

carnosine metingen. 

Tot slot willen wij onze thesisbegeleidster Tine Bex hartelijk bedanken. Allereerst voor de 

enorme inspanningen die zij leverde. Ze ondersteunde ons met veel enthousiasme en gaf  

frequent feedback. Kortom, in haar eerste jaar als doctoraatsstudent begeleidde zij ons 

vlekkeloos door het volledige scriptieproces. Dit is volgens ons heel weinig mensen gegeven 

en we prijzen ons dan ook erg gelukkig. Daarom, vanuit de grond van ons hart, een 

welgemeende ‘merci’! 
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SAMENVATTING 
 

Doelstelling: De voorbije decennia werd al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen de 

spiervezeltype verdeling en de optimale loopafstand bij atleten. Men is het er in de literatuur 

over eens dat een dominant percentage type II vezels gunstiger is voor korte inspanningen en 

een dominant percentage type I vezels voor langdurige inspanningen. In de atletiek werd dit 

reeds duidelijk aangetoond. In dit onderzoek wordt nagegaan of dit ook geldt voor zwemmers.   

Methode: Via 
1
H-MRS werd de carnosine concentratie in de M. Soleus, M. Gastrocnemius 

en M. Deltoideus nagegaan op een niet-invasieve manier. Zoals in de literatuur omschreven, 

bestaat er een positieve correlatie tussen de gemeten carnosine concentratie en het percentage 

type II vezels in skeletspiervezels. Door de meting van de concentratie carnosine, kan er dus 

een estimatie gemaakt worden van de skeletspiervezel samenstelling bij zwemmers. Het 

onderzoek bij zwemmers bestond uit 11 mannelijke Belgische elitezwemmers (17-25 jaar) en 

een controlegroep van 6 mannelijke studenten (19-21 jaar). Voorafgaand aan dit onderzoek 

werd een betrouwbaarheidsonderzoek gevoerd naar het gebruik van de 
1
H-MRS methode voor 

metingen in de M. Deltoideus en M. Triceps Brachii. Op deze test-retest metingen werden 12 

studenten (7 mannen en 5 vrouwen) getest.  

Resultaten: De resultaten van het betrouwbaarheidsonderzoek waren voor de M. Deltoideus 

veelbelovend (ICC = 0.903 en p < 0.001), deze voor de M. Triceps Brachii een stuk minder 

(ICC = 0.656 en p = 0.010). Daarom werden bij de zwemmers geen metingen uitgevoerd in de 

M. Triceps. Uit het onderzoek bij zwemmers bleek dat deze een lagere relatieve carnosine 

concentratie hadden in de M. Deltoideus, dan de controlegroep (p = 0.009). Voor de M. 

Soleus en de M. Gastrocnemius werden geen significante verschillen gevonden tussen beide 

groepen (resp. p = 0.479 en p = 0.301). Wanneer de zwemmers werden opgedeeld in drie 

afstandscategorieën, bleken de lange afstandszwemmers in alle spieren de laagste relatieve 

carnosine concentraties te hebben. Er werden diverse significante verschillen gevonden tussen 

de drie categorieën onderling en tussen de categorieën en de controlegroep, in de 

verschillende spieren. 

Conclusie: Uit het betrouwbaarheidsonderzoek bleek dat het meten van de relatieve carnosine 

concentratie in de M. Deltoideus d.m.v. 
1
H-MRS, betrouwbaar is.  Uit het onderzoek bij 

zwemmers werd op basis van de lagere carnosine concentraties in de M. Deltoideus t.o.v. de 

controlegroep, gesuggereerd dat er in deze spier een shift van type II naar type I vezels 



 

X 
 

plaatsvindt, veroorzaakt door langdurige aerobe trainingen. In de drie spieren werden 

significante verschillen gevonden tussen de verschillende categorieën zwemmers. Tot slot 

bleek ook dat er een mate van generaliseerbaarheid is van de carnosine concentraties overheen 

de verschillende spieren binnen eenzelfde individu. 
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1. Spiervezels 

 

1.1 Architectuur spiervezels 

In wat volgt wordt enkel de architectuur van het dwarsgestreept skeletspierweefsel besproken, 

omdat alleen deze soort spiervezels relevant zijn voor dit onderzoek. 

 

1.1.1 Myofibrillen  

Spiervezels of spiercellen vormen de basis voor het contractiel vermogen van een spier en ze 

zijn opgebouwd uit myofibrillen (fig. 1). Deze myofibrillen vertonen afwisselend lichte en 

donkere banden die zorgen voor het typische dwarsgestreepte profiel van skeletspiervezels. 

De lichtgekleurde (smalle) banden worden I-banden genoemd, terwijl de donkergekleurde 

(bredere) banden A-banden worden genoemd. Centraal in de I-banden loopt nog een donkere 

Z-lijn en het gebied tussen twee Z-lijnen vormt een sarcomeer. Dit is de functionele eenheid 

van een spier (Lieber, 2002). 

 

1.1.2 Eiwitfilamenten 

Binnen een myofibril bestaan er 2 soorten 

eiwitfilamenten, een dun actine filament en een 

dikker myosine filament. Actine filamenten 

bevatten het tropomyosine molecuul dat een 

sleutelrol speelt bij het spiercontractie-

mechanisme, terwijl de myosinekoppen op de 

myosine filamenten (cross-bridges) het enzym 

myosine ATP-ase bevatten dat instaat voor de 

splitsing van een ATP molecule. De energie die 

vrijkomt bij het splitsen van een ATP molecule 

kan dan gebruikt worden om de spier te doen contraheren. De hoeveelheid myosine ATP-ase 

bepaalt dus de snelheid waarmee ATP molecules gesplitst kunnen worden en bepaalt zo de 

contractiesnelheid van de spier (Lieber, 2002). 

 

Figuur 1 Bouw van een dwarsgestreepte 

skeletspier; a, b en c geven oplopende 

vergrotingen weer. (Bastiaanssen et al., 

2007) 
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1.2 Spiervezeltypes 

Om de verschillende soorten lichaamsbewegingen uit te voeren, heeft de mens nood aan 

verschillende types spiervezels. De belangrijkste criteria om spiervezels te onderscheiden zijn 

hun metabool profiel, hun contractiesnelheid en hun cellulaire Ca
2+

 controle. Globaal gezien 

zijn er 2 soorten spiervezels: type I (slow twitch, ST) vezels en type II (fast twitch, FT) vezels 

(Bottinelli et al., 2000; Spangenburg et al., 2003).  

Type I vezels hebben een hoge oxidatieve capaciteit waardoor langdurige inspanningen 

makkelijker worden volgehouden, maar ze hebben een lager (fysisch) vermogen dan de type 

II vezels wegens de trage contractiesnelheid (cross-bridge cyclus) en de kleine 

krachtproductie. Type II vezels daarentegen hebben een lage oxidatieve capaciteit, maar een 

groot (fysisch) vermogen door de snelle contractiesnelheid en de grote krachtproductie (fig. 

2).  

De hoge oxidatieve capaciteit van type I (ST) vezels heeft tot gevolg dat ze voor langdurige 

inspanningen met een lage tot matige intensiteit (aeroob) gunstiger zijn dan type II vezels. 

Terwijl de grote krachtproductie en hoge contractiesnelheid van type II vezels de korte, 

explosieve inspanningen aan hoge intensiteit (anaeroob) in de hand werken (Westerblad et al., 

2010; Choi et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Kracht/snelheid en kracht/vermogen voor trage (I) en snelle spiervezels (IIa en IIx) 

(Schiaffino et al., 2011) 

 

 

 

 Snelheid 

L/s = muscle length / second   

 Kracht 

kN/m² = force / muscle cross-

sectional area 

 Vermogen 

W/l = work output / muscle 

length 
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1.3 Samenstelling spieren 

Skeletspieren zijn steeds samengesteld uit een 

mozaïek van zowel type I als type II 

spiervezels, waarbij het percentage van deze 

vezels bepaald wordt door voornamelijk 

genetische factoren. Zo heeft de M. 

Longissimus Longus gemiddeld een groot 

aantal type II vezels (80-90%) en een klein 

aantal type I vezels (5-15%), terwijl het aandeel 

type I vezels (70-80%) bij de M. Vastus 

Intermedius gemiddeld veel groter is dan het 

aandeel type II vezels (Choi et al., 2009). 

Verder hebben Saltin en Gollnick (2011) een autopsie onderzoek gevoerd naar de 

verschillende spieren binnen één lijk, alsook naar dezelfde spieren bij verschillende lijken. Uit 

deze kadaverstudie kon worden afgeleid dat er overeenkomsten bestaan tussen verschillende 

spieren van eenzelfde persoon. Wanneer iemand een erg hoog percentage ST vezels bezit in 

een bepaalde spier dan zal hij voor zijn andere spieren ook een relatief hoog percentage ST 

vezels bezitten in vergelijking met een controlegroep. Verder vond men dat, ondanks het feit 

dat de meeste spieren een spiervezel samenstelling hebben van ongeveer 50% ST vezels, er 

ook spieren zijn zoals de M. Soleus en de M. Triceps Brachii die respectievelijk een dominant 

aantal ST en FT vezels bevatten (fig. 3). 

Naast de genetische factoren kan ook training een – eerder geringe – invloed uitoefenen op de 

spiervezeltype samenstelling. Er kan dus in beperkte mate sprake zijn van plasticiteit van de 

spiervezels, ten gevolge van training of immobilisatie (Harridge, 2007).  

 

1.3.1 Genetische factoren 

De belangrijkste determinant voor de grote diversiteit in de samenstelling van spieren tussen 

individuen of binnen eenzelfde individu is het geheel van genetische factoren (bestaande uit 

o.a. geslacht, leeftijd, hormonen en spiertype). Er wordt zelfs gesuggereerd dat 60% van de 

carnosine concentratie (zie 2.2.2) in de spieren – een maat voor het aantal type II vezels – 

bepaald wordt door genetische variantie en de overige 40% door omgevingsvariantie zoals 

training (Gyselbrecht et al., 2010). Uit onderzoek met identieke (eeneiige) en niet-identieke 

(twee-eiige) tweelingen blijkt ook dat eeneiige tweelingen een bijna identieke spiervezeltype 

Figuur 3 % ST vezels in verschillende spieren 

van een lijk binnen 24u na dood (Saltin en 

Gollnick, 2011) 
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samenstelling en een hoge correlatie voor identieke enzymactiviteit vertonen in de spieren, 

terwijl de spiervezeltype samenstelling bij niet-identieke tweelingen verschillend is evenals de 

fysieke eigenschappen (Costill et al., 1992; Baguet et al., 2011 A; Bouchard et al., 1986). Zo 

werd in de studie van Baguet et al. (2011 A) een correlatie van r = 0,86 (p < 0,001) gevonden 

voor de carnosine concentratie (zie 2.2.2) in de M. Soleus tussen identieke tweelingen, terwijl 

de correlatie tussen niet-identieke tweelingen slechts r = 0,51 (p = 0,015) bedroeg. Wel moet 

opgemerkt worden dat de resultaten voor de M. Gastrocnemius binnen dezelfde studie niet 

overtuigend waren.  

Ook het aanwezig blijven van significante verschillen tussen de carnosine concentraties van 

sprinters en lange afstandslopers na hun carrière en het reeds aanwezig zijn van deze 

verschillen bij jonge talenten, ondersteunt nogmaals het belang van de genetische factoren bij 

de spiervezeltype samenstelling (fig. 4) (Baguet et al., 2011 A). Figuur 4 toont aan dat de 

carnosine concentratie weinig verschilt tussen talenten, actieve atleten en ex-atleten van zowel 

explosieve als lange afstandsatleten. Er wordt ook aangetoond dat de explosieve atleten 

binnen elke groep een hogere concentratie carnosine bevatten dan de afstandsatleten.  

Uit deze bevindingen kan worden aangenomen dat de spiervezeltype samenstelling bij een 

individu deels wordt bepaald door genetische factoren, waarbij het percentage ST en FT 

vezels kort na de geboorte wordt vastgelegd en relatief constant blijft doorheen de 

levenscyclus (Costill et al., 1992).  

 

Figuur 4 Vergelijking carnosine concentratie in M. Gastrocnemius bij talenten (n=15), 

actieve atleten (n=19) en ex-atleten (n=14) in cross-sectioneel onderzoek. Explosief 

(bovenste lijn) vs. lange afstand (onderste lijn). (Baguet et al., 2011 B). 
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1.3.2 Trainbaarheid 

Ondanks het feit dat er in de literatuur nog steeds discussie is omtrent de gevoeligheid van 

spiervezels aan training, wordt er algemeen van uitgegaan dat specifieke, intensieve training 

weldegelijk een effect kan hebben op de verhouding tussen type I en type II vezels bij 

sporters. Zoals eerder aangehaald zou 40 procent van de carnosine concentratie in de spieren 

ook bepaald worden door omgevingsvariatie zoals training (Gyselbrecht et al., 2010) en 

verschillende onderzoekers zien training dan ook als een tweede determinant van de 

spiervezel samenstelling (Ingalls, 2004). Er is evidentie dat er tussen spieren getraind voor 

een specifieke uithoudingstaak en niet specifiek getrainde spieren, significante verschillen 

bestaan in de verhouding type I en type II spiervezels (Tesch et al., 1985). Tesch et al. (1985) 

toonden aan dat de M. Deltoideus bij kajakkers een significant hoger percentage type I vezels 

(± 70%) bevat in vergelijking met studenten (± 50%), gewichtheffers (± 55%) en middellange 

en lange afstandslopers (± 50%). Het hoger percentage type I vezels bij kajakkers werd in de 

studie verklaard door het feit dat de M. Deltoideus bij kajakkers getraind wordt voor een 

specifieke uithoudingstaak, namelijk het peddelen.  

Bij elite volwassen worstelaars werd in de M. Deltoideus een significant lager percentage type 

I vezels gevonden, vergeleken met elite adolescente (14 – 18j.) worstelaars (± 45% in 

vergelijking met ± 60%) (Mandroukas et al., 2010). Dit mogelijk lager percentage type I 

vezels bij volwassen worstelaars werd door de studie eveneens verklaard door de adaptatie 

van de M. Deltoideus aan de intensieve worsteltrainingen op lange termijn. 

Ondanks de soms tegenstrijdige resultaten wordt algemeen toch aangenomen dat een beperkte 

transformatie van skeletspiervezels mogelijk is in beide richtingen (Schiaffinoet al., 2007; 

Pette et al., 2000; Staron et al., 1984). Een transformatie van type IIb naar type IIa door 

intensieve duurtraining over een lange periode en een transformatie van type IIa naar type IIb 

door immobilisatie zijn enkele voorbeelden. Dit zou ook het hoog en laag percentage type IIb 

vezels verklaren bij respectievelijk sedentairen en uithoudingsatleten (Robert et al., 1996). 

Bij vele andere sporten bleek het echter minder evident om significante verschillen te vinden 

tussen het percentage type I en type II vezels. Zo hadden kogelstoters, speerwerpers, 

discuswerpers, ver- en hoogspringers geen dominant spiervezeltype, terwijl dezelfde studies 

wel significantie vonden bij sprinters (type II) en duuratleten (type I) (Costill et al. 1976; 

Gollnick et al., 1972). 
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Er kan dus besloten worden dat zowel genetische factoren als trainbaarheid een effect hebben 

op de spiervezelsamenstelling van sporters. Enkele studies wijzen op een grote invloed van 

trainbaarheid, andere studies tonen meer evidentie voor het genetisch standpunt. Toch wordt 

er aangenomen dat de genetische voorgeschiktheid van groter belang is dan de trainbaarheid.  

 

1.3.3 Patronen 

a) Cross-sectioneel onderzoek 

Bij een cross-sectioneel of transversaal onderzoek worden de proefpersonen, uit meestal 

verschillende populaties, eenmaal en op hetzelfde tijdstip gemeten. Vaak gaat men op zoek 

naar een verschil in spiervezeltype samenstelling tussen de verschillende spieren binnen 

eenzelfde individu of tussen dezelfde spieren bij verschillende populaties (cf. eliteatleten t.o.v. 

sedentairen). Het is dus een vorm van observationeel onderzoek. Zo vond men een significant 

verschil in de spiervezeltype samenstelling tussen studenten (50% ST) en vlakwater kajakkers 

(71% ST) in de M. Deltoideus en tussen studenten (43% ST) en middellange en lange 

afstandslopers (67% ST) in de M. Vastus Lateralis (Tesch et al., 1985). 

 

b) Longitudinaal onderzoek 

Bij een longitudinaal onderzoek worden de proefpersonen gedurende een bepaalde tijd 

gevolgd en vervolgens gemeten op vooraf bepaalde tijdstippen met gelijke intervallen. Deze 

onderzoeken gaan veelal gepaard met interventies zoals trainingsperiodes in de hoop om een 

zekere evolutie (met een bepaalde richting) te vinden in de resultaten. Het is dus vaak een 

vorm van experimenteel onderzoek, om bijvoorbeeld de evolutie van de spiervezeltype 

samenstelling in een bepaalde spier bij een bepaald type atleet na een trainingsperiode of 

tussen verschillende types atleten na te gaan. Het groot nadeel van deze methode is dat er 

voldoende tijd moet zijn om het onderzoek te voeren, omdat een chronische evolutie in deze 

fysiologische parameters slechts na enkele jaren zichtbaar wordt. Zo vond men bijvoorbeeld 

dat er geen verschil was in de spiervezel samenstelling na een trainingsperiode van 5 maanden 

(1uur/dag, 4 dagen/week, 75 à 90% van de maximale aerobe kracht). Ondanks de 

onderzoekstermijn van 5 maand is deze periode nog altijd te kort om een evolutie in de 

spiervezel samenstelling te verkrijgen. Er werd na de trainingsperiode wel een stijging van de 

grootte (area) van de ST vezels en een stijging van de relatieve oppervlakte van de ST vezels 

gevonden in de spier (Gollnick et al., 1984). 
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c) Percentage ST en FT vezels bij verschillende sporten  

Grafieken 1 en 3 zijn het resultaat van enkele cross-sectionele onderzoeken. Er kan uit 

afgeleid worden dat de M. Deltoideus van de controlegroep een kleiner percentage ST vezels 

en area heeft, dan sporten waarbij de uithouding van de bovenarmspieren belangrijk is zoals 

zwemmen, kajakken en kanoën. Daarentegen zouden sporten die grote kracht en snelheid 

eisen van de bovenarmspieren, zoals worstelen, een lager percentage ST vezels vereisen in 

vergelijking met de controlegroep. Desondanks wordt voor gewichtheffen een hoger 

percentage gevonden, dan de controlegroep. 

Grafieken 2 en 4 zijn ook het resultaat van cross-sectionele onderzoeken. Er kan uit afgeleid 

worden dat de M. Gastrocnemius een hoger percentage ST vezels en area bevat dan de 

controlegroep bij sporten waarbij de uithouding belangrijk is.  
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Grafiek 1 Percentage ‘slow twitch’ vezels in de M. Deltoideus bij verschillende sporten. De sporten 

met lichtgekleurde balken komen uit minder onderbouwde studies. (Gollnick P.D. et al.1972, Saltin B. et 

al. 1977, Tesch PA. 1985, Johnson et al. 1973) 

 

 

Grafiek 2 Percentage ‘slow twitch’ vezels in de M. Gastrocnemius bij verschillende sporten. De 

sporten met lichtgekleurde balken komen uit minder onderbouwde studies. (Bergh et al. 1978; Saltin B. 

et al. 1977; Costill et al., 1975, 1976, Johnson et al. 1973) 
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Grafiek 3 Percentage ‘slow twitch’ area in de M. Deltoideus bij verschillende sporten (Tesch, 1985). 

 

 

Grafiek 4 Percentage‘slow twitch’ area in de M. Gastrocnemius bij verschillende sporten. De sporten 

met lichtgekleurde balken komen uit minder onderbouwde studies (Costill et al., 1975; 1976). 
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2. Methodes voor spiervezeltype bepaling 

  

2.1 Invasieve methoden 

De percutane spierbiopsie (fig. 5), zoals die werd beschreven door Bergstrom (1962), was een 

belangrijke methode om spierstructuren, fysiologische eigenschappen van spieren en 

spierziektes te bestuderen. Een voorwaarde was wel dat er voldoende monsters per spier 

genomen moesten worden om goede betrouwbaarheid en validiteit te garanderen wegens de 

variabiliteit aan spiervezels binnen eenzelfde spier (Lexell et al., 1985). 

Figuur 5 Bergstrom biopsienaald. (Heckmatt et al., 1984) 

 

Binnen biopsieën moet er wel een opsplitsing worden gemaakt tussen 3 verschillende 

technieken, namelijk de open of chirurgische biopsie, de percutane naaldbiopsie 

(macrobiopsie) en de microbiopsie. Bij de open biopsie techniek wordt een volledige 

verdoving gebruikt, zijn de spierbiopsieën groter ( 2 à 3 cm) en duurt het afnemen van een 

monster langer omdat het moet losgesneden worden van het spierweefsel. Een voordeel van 

deze methode is dat de kans op het voorkomen van hyper gecontraheerde vezels in het 

monster lager is. Deze hyper gecontraheerde vezels worden namelijk beschouwd als 

artefacten gerelateerd aan de spierbiopsie procedure en kunnen dus een negatief effect hebben 

op de interpretatie van beschadigd spierweefsel. De naaldbiopsie techniek heeft dan weer als 

voordelen dat het mogelijk is om de monsters onder lokale verdoving af te nemen, de 

monsterafname sneller gaat en de patiënten er een kleiner litteken (slechts enkele millimeters) 

aan over houden. Een nadeel is echter dat deze methode het spierweefsel meer beschadigt, 

wat leidt tot meer hypercontractie van de vezels (Roth et al., 2000; Gibala et al., 1995). Toch 

kan aangenomen worden dat de naaldbiopsie de voorkeur krijgt bij een routinematig 

histologische, histochemische en elektromircroscopische diagnose, maar ook voor 

gespecialiseerde biochemische en algemene onderzoeken (Heckmatt et al., 1984). Tot slot is 
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er ook nog de microbiopsie, een minimale invasieve techniek met grote betrouwbaarheid en 

validiteit zoals de naaldbiopsie van Bergstrom. Het verschil is dat deze techniek 

comfortabeler is voor de patiënten (Hayot et al., 2005). In sommige gevallen werd aan de 

biopsienaald ook een zuigsysteem bevestigd om meer spierweefsel te kunnen verzamelen dan 

bij een enkele biopsie (50 – 100 mg i.p.v. 15 – 25 mg), zonder meer ongemakken voor de 

patiënt te veroorzaken (Evans et al., 1982). 

Bij het nemen van een biopsie worden de patiënten dus eerst lokaal of geheel verdoofd om 

daarna via een biopsienaald van 4 à 6 mm een smalle insnijding te maken doorheen de huid en 

de spierschede. Op die manier werden vele spierbiopsieën verzameld die ofwel bevroren 

werden voor biochemische of histologische analyse, ofwel in kleine vierkantjes (1.0 mm³) 

gesneden werden voor een analyse met de elektronenmicroscoop (Roth et al., 2000; Heckmatt 

et al., 1984). De drie voornaamste methodes die gebruikt werden om spiervezels te typeren 

zijn de histochemische myosine ATP-ase kleuring, de MHC isovormen identificatie en de 

biochemische identificatie van metabole enzymen (Scott et al., 2001). 

  

2.1.1 Myosine ATP-ase kleuring 

Vroeger werden dus verschillende classificaties gehanteerd om skeletspiervezels in te delen 

en één daarvan was de ATP-ase methode gebaseerd op de histochemische kleuring. Bij deze 

methode wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten spiervezels door 

hun verschil in pH gevoeligheid, wat resulteert in verschillende kleurintensiteiten. De 

bekomen kleur is afhankelijk van de hoeveelheid myosine ATP-ase (enzym) die gebonden is 

aan de myofibrillen in een spiervezel. Naarmate de mATP-ase concentratie stijgt, is er ook 

een stijging van de contractiesnelheid van de spiervezels. Op die manier kunnen 6 soorten 

spiervezels geïdentificeerd worden. Van trage naar snellere contractiesnelheid zijn dit: type I, 

IC, IIAC, IIA, IIAB en IIB. Een nadeel van deze methode is wel dat eenzelfde spiervezel door 

verschillende onderzoekers anders gegroepeerd kan worden en dat sommige onderzoekers 

niet alle groepen spiervezels opnamen in hun onderzoek, maar enkel werkten met de 

hoofdgroepen (type I, IIA en IIB) (Scott et al., 2001; van Gestel, 1997). 

 

2.1.2 MHC isovormen identificatie 

Tegenwoordig is de MHC (Myosin Heavy Chain) isovormen identificatie de dominante 

methode voor spiervezeldetectie, omdat deze isovormen het meest verantwoordelijk zouden 

zijn voor de diversiteit in de contractiele en energetische karakteristieken van de spiervezel. 
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Figuur 6 Classificatie 

spiervezels volgens de 3 

belangrijkste methodes. (Scott et 

al., 2001) 

De MHC isovormen kunnen geïdentificeerd worden via immunohistochemische analyse van 

antilichamen tegen MHC om zo de spiervezeltype verdeling te ontdekken. Zo wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen 3 soorten MHC isovormen (MHC-I, MHC-II en MHC III), 

waaruit 3 ‘referentie spiervezeltypes’ (type I, IIa en IIx) en 2 ‘hybride spiervezeltypes’ (type 

I/IIa en type IIa/IIx) voortkomen. Het verschil tussen referentie en hybride spiervezeltypes is 

de aanwezigheid van respectievelijk een of twee MHC isovormen (Choi et al., 2006; Pette et 

al., 2000; Canepari et al., 2010). 

Ondanks het feit dat in de literatuur vaak over type IIb 

spiervezels wordt geschreven, komen ze niet voor in het 

menselijk lichaam (MHC IIb bestaat wel, maar wordt niet 

geuit in een type IIb spiervezel). De reden waarom er in 

deze studies over type IIb vezels gesproken werd, is 

omdat er gebruik gemaakt werd van de ATP-ase methode 

om spiervezels te typeren in plaats van de dominante 

MHC isovormen methode. Type IIb spiervezels ingedeeld 

volgens de ATP-ase methode zijn in feite type IIx vezels 

gebaseerd op de MHC methode (Schiaffino et al., 2007;  

Scott et al., 2001). Vandaar het belang om steeds attent te 

zijn bij de interpretatie van de spiervezeltypes (fig. 6). 

 

2.1.3 Biochemische identificatie van metabole enzymes 

Bij deze methode gaat men de metabole ‘pathways’ van enzymen analyseren 

(aeroob/oxidatief tegenover anaeroob/glycolytisch) en op basis daarvan worden spiervezels 

opgesplitst in 3 categorieën, namelijk: fast-twitch glycolytisch (FG), fast-twitch oxidatief 

(FOG) en slow-twitch oxidatief (SO). Algemeen zijn de verwachtingen dat spiervezels die 

neigen naar type I meer aeroob/oxidatief zijn en dat spiervezels die neigen naar type IIb/x 

meer anaeroob/glycolytisch zijn. Tussen type IIa en FOG , alsook tussen type IIb/x en FG, is 

de correlatie nog niet sterk genoeg om dit met zekerheid te zeggen (Scott et al., 2001). 

 

2.2 Niet-invasieve methoden 

Omdat het nemen van een spierbiopsie invasief (schadelijk en pijnlijk) en tijdrovend is, ging 

men op zoek naar andere niet-invasieve methodes die valide en betrouwbaar zijn. De 

belangrijkste alternatieve methode is NMR, waarbij Magnetic Resonance Spectroscopy 
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(MRS) en Magnetic Resonance Imaging (MRI) gebruikt worden voor de karakterisering van 

lichaamsweefsel. Het grote verschil tussen MRI en MRS ligt in het feit dat MRI enkel 

informatie geeft over de structuur van het lichaam (de verdeling van water en vet) via T1 en 

T2 waarden. MRS daarentegen geeft meer gedetailleerde biochemische informatie en krijgt 

dus meestal de voorkeur (Bendahan et al., 2004). 

Via een NMR worden binnen een geselecteerd Volume Of Interest (VOI) of voxel signalen 

ontvangen over een bepaalde spier. ‘Voxel’ verwijst dus naar de hoeveelheid weefsel dat 

wordt onderzocht en heeft als voordelen dat hij bijna overal in het lichaam kan geplaatst 

worden en dat de onderzochte oppervlakte groter is dan bij spierbiopten (Gujar et al., 2005).  

 

2.2.1 Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS)  

MRS is net als MRI gebaseerd op het principe van Nuclear Magnetic Resonance (NMR) en 

kan in principe toegepast worden in elk weefsel van het menselijk lichaam. Met een MRI 

worden via protonsignalen anatomische afbeeldingen gevormd van lipiden, proteïnen en 

andere moleculen (Edelman et al., 1993). Een MRS gaat die informatie dan gebruiken om de 

concentratie van bepaalde metabolieten in de onderzochte weefsels te bepalen. MRS kan in 

theorie gebruikt worden met verschillende kernen (
13

C, 
15

N, 
19

F, 
23

Na, 
1
H) maar in de praktijk 

zien we dat enkel koolstof (
13

C) en waterstof (
1
H) in voldoende grote concentraties aanwezig 

zijn voor klinische evaluaties. MRS heeft wel zijn beperkingen en is niet altijd even specifiek, 

maar een goede techniek in combinatie met een aanvullende MRI moet voldoende 

duidelijkheid scheppen (Gujar et al., 2005; Ozdemir et al., 2007; Wishart et al., 1995). 

a) Fosfor-31 (
31

P) MRS  

Functionele niet-invasieve onderzoeken naar biochemische informatie over lichaamsweefsels 

(o.a. spieren) gingen van start toen ontdekt werd dat hoog energetische fosfaat verbindingen 

(PCr, ATP, Pi) konden worden opgespoord via de phosphorus-31 MRS methode (Bendahan et 

al., 2004). Er is ook een significant verschil in fosfaatconcentratie tussen type I en type II 

spiervezels, wat het mogelijk maakt om via deze methode de spiervezel samenstelling in 

spieren na te gaan. Bij type I (ST) vezels zou de fosfaatconcentratie hoger zijn dan bij type II 

(FT) vezels (Meyer et al., 1985).  

b) Proton (
1
H) MRS 

Proton (
1
H) MRS is in studies een van de populairste technieken (i.t.t. fosfor-31 MRS). Door 

de overvloed aan protonen in het menselijk lichaam, hun hoge absolute gevoeligheid voor 
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magnetische manipulatie, de betere ruimtelijke resolutie en de makkelijk uit te voeren 

techniek ontstond er een verschuiving van de interesse van onderzoekers naar gebieden waar 

protonen in grotere mate aanwezig zijn dan fosfor moleculen. Bij de 
1
H-MRS methode is het 

wel belangrijk om de H-atomen van de watermoleculen weg te filteren door toevoeging van 

wateronderdrukkende pulsen. Dit is essentieel indien men andere metabolieten in het lichaam 

wil meten. 

 

2.2.2 Carnosine  

De carnosine methode kan gesitueerd worden onder de proton (
1
H) MRS techniek (2.2.1.b). 

In 2010 werden de spiervezeltypes bij sprinters en duurlopers via een nieuwe niet-invasieve 

methode onderzocht (Baguet et al., 2011 C). Met het gebruik van proton magnetische 

resonantie spectroscopie (
1
H-MRS) kan de concentratie van het metaboliet carnosine in de M. 

Gastrocnemius en M. Soleus worden bepaald. 

Carnosine is een molecule die voor 99% voorkomt in de skeletspieren en de concentratie zou 

significant verschillen tussen trage en snelle spiervezels, namelijk in snelle type II vezels is de 

carnosnine concentratie hoger dan in trage type I vezels (Derave et al., 2010; Mannion et al., 

1995). In figuur 7 wordt ook een positieve correlatie aangetoond tussen de carnosine 

concentratie in de spieren (mmol/kg) en het percentage spieroppervlak dat bestaat uit type II 

vezels, wat deze stelling bevestigt. Via proton magnetische resonantie spectroscopie (
1
H-

MRS) werd de concentratie carnosine in de M. Gastrocnemius bepaald en deze bleek de 

traditionele resultaten van spierbiopten te bevestigen. Er werd een hoge concentratie voor de 

100 tot 400 meter lopers gevonden, wat kan wijzen op hun hoog percentage type II vezels. 

Voor de duuratleten (3000 m tot en met de marathon) werd een veel lagere concentratie 

gevonden, wat overeen komt met hun lager percentage type II vezels (Baguet et al., 2011 C). 

Mannen hebben een gemiddelde carnosine concentratie die 20 tot 25% hoger ligt dan bij 

vrouwen en met stijgende leeftijd is er ook een daling van de carnosine concentratie. Verder 

verhoogt β-alanine supplementatie het carnosine gehalte in zowel de ST als de FT spiervezels, 

terwijl er bij vegetariërs een daling van de carnosine concentratie geconstateerd wordt. Dit 

zijn allemaal factoren (fig. 8) waarmee, bij het meten van de carnosine concentratie, rekening 

moet worden gehouden door ze te standaardiseren of te controleren (Baguet et al., 2011 C). 

Ondanks de verschillende aandachtspunten heeft deze techniek heel wat voordelen in 

vergelijking met de biopsie methode. Een eerste belangrijk voordeel van deze niet-invasieve 
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methode is dat ze geen schade berokkent aan de spieren waardoor ze heel toepasbaar is in een 

laboratorium omgeving, een oneindig aantal keer herhaald kan worden en zowel toepasbaar is 

bij kinderen als bij elite sporters. Een tweede belangrijk voordeel is dat de onderzochte 

oppervlakte groter is (zowel meer oppervlakkige als dieper gelegen delen van de spier) dan bij 

een spierbiopt, waardoor de resultaten representatiever zouden zijn voor de spier. Tot slot is 

deze methode ook veel minder arbeidsintensief en minder tijdrovend dan de spierbiopsie. Mits 

enige ervaring kunnen het scannen en de analyse in amper dertig minuten gebeuren (Baguet et 

al., 2011 B). 

Hieruit kan men besluiten dat deze niet-invasieve techniek positief inspeelt op de 

verschillende nadelen van de biopsie methode en tevens een valide en betrouwbare schatting 

weergeeft van de spiervezel samenstelling. Deze handige en snelle methode zou dus ook 

toegepast kunnen worden voor talentdetectie, sportdiscipline (re)oriëntatie en spierevaluatie 

voor verschillende pathologische condities.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7 Percentage spieroppervlakte ingenomen door type II vezels in relatie tot de gemeten 

carnosine concentratie. (Mannion et al., 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Determinanten van  carnosine concentratie in het menselijk lichaam. (Baguet et al., 2011 C) 
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3. Spiervezeltype verdeling in zwemmers 

 

3.1 Verwachtingen spiervezeltype verdeling in zwemmers o.b.v. fysiologische 

parameters 

In zwemmen verkrijgt men een maximale prestatie als men de voortstuwing kan 

maximaliseren en tevens de tegengestelde remkracht probeert te minimaliseren. Beide 

factoren worden geoptimaliseerd door een correcte techniek, een goede antropometrie en 

gunstige lichaamssamenstelling. Maar uiteraard zijn er ook fysiologische parameters die een 

belangrijke rol spelen. Voor een maximale propulsie is een optimale combinatie van aerobe 

en anaerobe energielevering, spiervermogen en spieruithoudingscapaciteit nodig. Het 

cardiovasculaire en – respiratoire stelsel evenals het spierstelsel spelen dus een belangrijke rol 

(Wells et al. 2006). 

 

3.1.1 Belang van fysiologische parameters in het zwemmen 

Het maximaal aeroob uithoudingsvermogen kan beoordeeld worden door het meten van de 

maximale zuurstofopname of VO2max. Voor uithoudingssporten is een hoge VO2max dan ook 

een voorwaarde tot een goeie prestatie (Vrijens et al. 2007). Er kan gesteld worden dat 

zwemmen tot deze sporten behoort op basis van de hoge VO2max-waarden die bij deze sporters 

gevonden worden, namelijk voor lange afstandszwemmers tot 4,89 L/min. (Neumann 1988, 

Shephard et al. 1973). De zuurstofopname zou volgens sommigen in lineair verband staan met 

de zwemsnelheid bij crawl (Montpetit et al. 1983; Lavoie et al. 1986). Er wordt dus 

aangenomen dat een goed aeroob uithoudingsvermogen onmisbaar is voor een topzwemmer.  

Voor korte afstandszwemmers kan verwacht worden dat het anaerobe vermogen van groter 

belang is. Toch blijkt er minder consensus te zijn over het belang van deze eigenschap bij 

zwemmers. Shephard et al. (1973) verkregen hogere lactaatwaarden bij korte 

afstandszwemmers, maar indien men de verkregen waarden uitdrukte per kilogram 

lichaamsgewicht, verdween de significantie volledig. Toch zijn er studies die het belang van 

anaerobe energiesystemen benadrukken, voornamelijk op de korte afstanden gezien de 

intensiteit daar toeneemt (Figueiredo et al. 2011, Troup et al. 1991).  

Verder is ook spierkracht een belangrijke parameter voor de prestaties op de zwemafstanden 

van 50 tot 1500 meter (Costill et al. 1992). Bij korte afstanden (de sprintnummers) zou 

spierkracht zelfs dé prestatiebepalende factor zijn (Sharp et al. 1982, King et al 1983). Bij 
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langere afstanden wordt spieruithouding belangrijker en neemt het belang van spierkracht af 

met de toenemende afstand (Costill et al. 1992).  

3.1.2 Relatie tussen energielevering en spiervezeltypes in verschillende 

zwemafstanden 

De bovenstaande fysiologische parameters kunnen sterk in verband gebracht worden met de 

spiervezeltype verdeling. Indien een lange afstand gezwommen wordt, zal de maximale 

snelheid ongetwijfeld lager liggen dan bij een korte afstand gezien de belastingscomponenten 

afstand (of inspanningsduur) en intensiteit zich negatief verhouden (Vrijens et al. 2007). 

Bovendien is er volgens het ‘size’ principe een hiërarchisch rekruteringspatroon van de 

motorische eenheden in functie van de belastingsintensiteit (bijvoorbeeld de krachtproductie 

die de snelheid bepaalt). In functie van de toenemende belastingsintensiteit gaat deze 

rekrutering progressief van type I vezels via type IIa tot de type IIx vezels (Vrijens et al. 

2007). Deze trage type I vezels zijn oxidatiever dan de andere soorten vezels en worden 

gerekruteerd bij duurinspanningen gebaseerd op de aerobe energielevering en de 

spieruithouding. De snelle vezels (vooral de type IIx vezels) zijn essentieel voor korte, 

maximale (dus snelle) inspanningen zoals bij sprintnummers, gebaseerd op anaerobe 

energielevering en spierkracht (Vrijens et al. 2007, Wilmore et al. 2008, Meeusen R 2003).  

Op basis van de twee bovenstaande basisprincipes kan aangenomen worden dat elite lange 

afstandszwemmers nood hebben aan een dominant percentage type I vezels. Bij korte 

afstandszwemmers daarentegen zouden de type II vezels prominent aanwezig moeten zijn, 

indien men topprestaties wil leveren. Deze snelle vezels zijn essentieel voor korte, maximale 

krachtinspanningen zoals bij korte zwemdisciplines (vooral de type IIx vezels, want de type 

IIa kunnen ook aeroob werken) (Vrijens et al. 2007, Wilmore et al. 2008).  

 

3.2 Spiervezeltype verdeling bij elite zwemmers 

 

3.2.1 Indeling van zwemmers op basis van gespecialiseerde zwemafstand  

In bovenstaande alinea’s wordt aangetoond dat ook bij zwemmers de fysiologische vereisten 

afhangen van de afstand waarop ze zich specialiseren. Iemand die gespecialiseerd is in korte 

afstanden heeft nood aan andere antropometrische en fysiologische kenmerken dan iemand 

die lange afstanden zwemt (Shephard et al. 1973). Het opdelen van zwemmers in categorieën 

op basis van de zwemafstand en de zwemslag waarin men gespecialiseerd is, is dus essentieel.  
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Gerard et al. (1986) bestudeerden de skeletspier profielen van elite lange, middellange en 

korte afstandszwemmers. Deze drie categorieën werden zeer concreet afgebakend op basis 

van de primaire wedstrijdafstand en zwemstijl. Onder de LDS (‘Long Distance Swimmers’) 

categorie behoorden zwemmers die 400 meter vrije slag of meer als beste en meest 

gezwommen disciplines hadden. Middellange afstandszwemmers (MDS) hadden de 200 

meter disciplines van de individuele slagen, andere dan vrije slag, alsook de 200 en 400 meter 

individuele wisselslag als beste disciplines. Voor de SDS (‘Short Distance Swimmers’) 

categorie waren de primaire disciplines: 100 meter disciplines en korter, alsook de 200 meter 

vrije slag. Nadat de zwemmers in deze categorieën werden ingedeeld, werden enkele fysieke 

kenmerken van elke groep vergeleken, zijnde leeftijd, gestalte en gewicht. Deze bleken 

overeen te komen met de waarden uit eerdere studies (Hebbellinck et al. 1975). Shephard et 

al. (1974) gebruikten een soortgelijke indeling bij zwemmers. Tot de korte afstandszwemmers 

behoorden de disciplines die 20 tot 110 seconden duurden. Deze sporters hadden als primaire 

zwemdisciplines de 50 en 200 meter vrije slag en alle 100 meter disciplines. Voor 

middellange afstandszwemmers duurden die 2 minuten tot 2 minuten en 20 seconden. Hiertoe 

behoorden alle andere individuele 200 meter disciplines. Tot slot behoorden de 400, 500 en 

1500 meter tot de disciplines van de lange afstandszwemmers (met een duur van 5 tot 19 

minuten).  

 

 

Wereldrecords zwemmen - mannen (seconden) 

 
  ZWEMSLAG 

Gemiddelde/Afstand 

  

Vrije slag  Schoolslag Rugcrawl Vlinderslag Wisselslag 

A
F

S
T

A
N

D
 

50 m 20.9 26.7 24.0 22.4  / 23.5 

100 m 46.9 58.6 51.9 49.8  / 51.8 

200 m 102.0 127.3 111.9 111.5 114.0 113.3 

400 m 220.1 / / / 243.8 232.0 

800 m 452.1 / / / / 452.1 

1500 m  874.1 / / / / 874.1 

5 K 3861.0 / / / / 3861.0 

10 K  8622.2 / / / / 8622.2 

 

Tabel 1 Wereldrecordtijden (april 2012) in het zwemmen op de verschillende disciplines. Er wordt 

ook een gemiddelde tijd weergegeven per afstand (www.openwaterswimming.com, www.fina.org).  

 

Voor dit onderzoek werden de zwemmers op een andere manier gecategoriseerd. Tabel 1 

geeft de wereldrecords in het zwemmen weer. Gezien het in rekening brengen van de 

zwemslag en het combineren van zwemstijlen de studie te complex zou maken, werd per 

http://www.fina.org/
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afstand het gemiddelde genomen van de tijden van alle individuele zwemstijlen. Op basis 

hiervan en rekening houdend met de interactie tussen energiesystemen, het substraatgebruik 

tijdens maximale inspanningen en de bovenstaande literatuur, kunnen de zwemmers in het 

kader van dit onderzoek in drie categorieën worden opgedeeld. Alle 50 en 100 meter 

zwemmers behoren tot de groep van korte afstandszwemmers. De 200 en 400 meter 

zwemmers worden beschouwd als middellange afstandszwemmers. De 800 en 1500 meter 

zwemmers behoren tot de groep van lange afstandszwemmers, net als de zwemmers van de 5 

en 10 kilometer in open water. In tabel 2 wordt deze categorisering vergeleken met de 

atletiekdisciplines. Deze tabel toont aan dat de afstanden die behoren tot de drie 

afstandscategorieën uit de atletiek, niet overeenkomen met de afstanden per categorie bij het 

zwemmen. Dit komt doordat het verschillende sporten zijn en deze ook hun eigen 

fysiologische vereisten hebben. Er is een groot verschil in spiergebruik. Bij atleten zijn 

voornamelijk de krachtige benen van belang, terwijl dit bij de zwemmers veeleer de minder 

krachtige armen zijn. Bovendien moeten atleten de luchtweerstand en de remmende kracht 

van de grond overwinnen, terwijl de zwemmers zich moeten verplaatsen in het medium 

‘water’. Atleten kunnen door deze factoren een grotere paslengte en pasfrequentie genereren, 

dan de slaglengte en – frequentie bij zwemmers. Sprinters kunnen een stapfrequentie tot 5 Hz 

en een paslengte van zo’n 220 centimeter genereren, terwijl bij zwemmers de slagfrequentie 

ongeveer 1,84 Hz bedraagt en de slaglengte rond de 185 centimeter ligt (Beneke et al., 2010; 

Gourgoulis et al., 2010). Zwemmen verloopt vandaar altijd trager dan lopen bij maximale 

inspanning over eenzelfde afstand. Grafiek 5 toont grafisch aan dat de atleten op alle 

afstanden sneller zijn dan zwemmers en dit in een quasi constante verhouding, dit zorgt voor 

de verschuiving in de categorisering.  

 

 

  Tabel 2 Vergelijking tussen de gemiddelde wereldrecordtijden (april 2012) in 

  zwemmen per afstand t.o.v. de wereldrecordtijden (april 2012) in atletiek per  

  afstand. (www. openwaterswimming.com, www.iaaf.org, www.fina.org)  

http://www.iaaf.org/
http://www.fina.org/
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Grafiek 5 Categorisering zwemmers en atleten op basis van de gemiddelde wereldrecordtijden (april 

2012) van beide sporten. (www.iaaf.org, www.fina.org) 

 

3.2.2 Skeletspier profielen van lange, middellange en korte afstandszwemmers 

Costill et al. besloten in 1992 dat de spiervezeltype verdeling in het been erg varieert bij zowel 

korte en lange afstandszwemmers, in tegenstelling tot sprint- en duurlopers waar er echt 

sprake is van dominante spiervezeltypes. Hij beweert ook dat de spiervezeltype verdeling in 

de M. Deltoideus geen primaire vereiste is voor een succesvolle prestatie in het zwemmen. 

Toch bewijzen enkele andere studies het belang en de aanwezigheid van een 

spiervezelverdeling aangepast aan de primaire zwemdiscipline van de zwemmer (Gerard et 

al., 1986; Nygaard et al. 1978).  

Gerard et al. (1986) stelden een profiel op van de skeletspieren van elite lange (LDS), 

middellange (MDS) en korte afstandszwemmers (SDS). Het doel van de studie was om de 

spiervezeltype verdeling en kracht – en vermogenparameters van deze drie groepen onderling 

te vergelijken. De parameter voor vermogen is de vertical jump test. Vrijens et al. (2007) 

stelden dat de verticale hoogtesprong eigenlijk een indicator is voor de maximale uitwendige 

arbeid tijdens een kortstondige inspanning. Deze test geeft echter wel een indicatie van het 

belang van het anaerobe uithoudingsvermogen en dus onrechtstreeks van het belang aan type 

II vezels. Duursporters (vb. lange afstandslopers) halen minder hoge scores op sprongkracht 

dan explosieve sporters (vb. tennissers) (Vrijens et al., 2007). De vertical jump kan dus wel 
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gebruikt worden als een onrechtstreekse indicator voor de spiervezeltype verdeling, maar het 

is geen veldtest om de spiervezeltype verdeling te bepalen (Plowman SA et al. 2008). Naast 

deze metingen werd de spiervezeltype verdeling in de M. Vastus Lateralis bepaald d.m.v. 

biopsie (percentage type I, IIa en IIx, alsook het percentage type I area en type II area).  

Uit deze studie bleek dat er binnen deze classificatie van zwemmers significante verschillen 

gevonden worden in de spiervezeltype verdeling en dat dit overeenkomt met de verwachte 

significante verschillen in de kracht – en vermogensparameters. De lange afstandszwemmers 

hadden een hoger percentage type I vezels (60.6% man; 62.0% vrouw) en percentage type I 

area (56,9% man; 61,0% vrouw) dan de andere zwemmers (fig. 10). Dit kwam overeen met 

hun kracht – en vermogenswaarden die beduidend lager lagen in vergelijking met de andere 

zwemmers. De resultaten verschilden significant met die van de korte afstandszwemmers. 

Deze kenden namelijk een percentage type I vezels van 47.8% (man) en 52.0% (vrouw) en 

een percentage type I area van 42.2 % (man) en 49.5% (vrouw) (fig. 10). Dat kwam opnieuw 

overeen met hun significant hogere kracht- en vermogenswaarden die verkregen werden op de 

testen (fig. 9). Voor de middellange afstandszwemmers lagen de waarden tussen deze van 

LDS en de SDS categorie. 

 Figuur 9   Grafiek 6  

Figuur 9 Vergelijking krachtmoment – snelheidsrelaties in de M. Vastus Lateralis tussen lange (LDS) 

– en korte (SDS) afstandszwemmers. De LDS groep wordt weergegeven in het zwart, de SDS groep in 

het wit. Voor elke snelheid vertoonde de LDS groep een significant lager krachtmoment (p<0.001) dan 

de SDS groep. (Gerard et al. 1986) 

 

Grafiek 6 % type I vezels en area bij korte (SDS) en lange afstandszwemmers (LDS) in de M. Vastus 

Lateralis op basis van de studie van Gerard et al., 1986. 

LDS SDS 
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Wanneer alle zwemmers opnieuw geclassificeerd werden op basis van het percentage type I 

of type II vezels of het percentage type I of type II area (< 50% en ≥ 50%), dan konden 

overeenkomstige significante verschillen waargenomen worden. De groep die meer dan 50% 

type I vezels of area had, vertoonden significant lagere krachtwaarden (krachtmoment) en 

vermogenswaarden (hoogteverschil op de vertical jump test) dan de groep met minder dan 50 

% type I vezels. 

Gelijkaardige resultaten werden verkregen in Gollnick et al. (1972). Zij vonden via 

histochemische analyse 57.7% ST vezels in de M. Vastus lateralis van de zwemmer. Het ging 

hier echter om een gemiddelde van slechts vijf proefpersonen  

Zwemmers gebruiken uiteraard ook het bovenste lidmaat. Twee veel gebruikte spieren zijn de 

M. Triceps Brachii en de M. Deltoideus. In de M. Deltoideus vonden Nygaard et al. (1978) 

hogere waarden voor het percentage type I vezels (72%). Dit werd eerder ook gevonden door 

Gollnick et al. (1972). Zij vonden een gemiddelde waarde van 74.3% ST vezels in deze spier 

bij vijf zwemmers, t.o.v. 45.6% ST vezels in een ongetrainde referentiepopulatie.  

Er kan op basis van bovenstaande bevindingen aangenomen worden dat de kenmerken van 

een spiervezel sterk samenhangen met z’n functie bij de sporters en dat voor verschillende 

sporten, zoals zwemmen, de skeletspier profielen van de atleten overeenkomen met de 

specifieke contractiele en metabole vereisten van de sport (Baguet et al. 2011 B, Saltin et al 

1977, Gollnick et al. 1972 en andere). 

 

3.3 Bevindingen van 
1
H-MRS metingen uit een gelijkaardige studie bij elite atleten 

Baguet et al. (2011 B) onderzochten de spiervezeltype verdeling in de M. Soleus en M. 

Gastrocnemius bij elite atleten. Ze toonden aan dat metingen van carnosine in deze spieren op 

basis van 
1
H-MRS betrouwbaar en valide zijn. Op basis van deze methode werd aangetoond 

dat de carnosine concentratie in duuratleten (vb. marathonlopers) 20% lager (p = 0.11) ligt 

dan in een niet-specifiek getrainde controlegroep. Bij explosieve atleten (vb. 100 m sprinters) 

werd een carnosine concentratie gevonden die 30% hoger lag (p < 0.001) dan in die zelfde 

controlegroep. Bij atleten die disciplines beoefenden die beide explosieve en duurcapaciteiten 

vereisten, werden middelmatige carnosine concentraties gevonden (fig. 10).  
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Wanneer de atleten logaritmisch geordend werden op basis van hun beste loopafstand op de 

x-as en de Z-scores van de carnosine concentraties in de M. Gastrocnemius (waarbij nul het 

gemiddelde is van de referentiepopulatie) weergegeven werden op de y-as, dan werd een 

duidelijke sigmoidale curve bekomen (fig. 11). Duuratleten vertoonden een lagere 

concentratie carnosine en vanaf 3000 meter verminderde de helling van de curve. Explosieve 

atleten vertoonden een hogere concentratie die normaliseerde vanaf 400 meter. De 

middellange afstanden 800 en 1500 meter lagen het dichtst bij de nulwaarde.  

Deze bevindingen bevestigden de verwachtingen dat duuratleten een lagere carnosine 

concentratie zouden hebben, omwille van de fysiologische vereisten van deze disciplines en 

dus de nood aan een hoger aandeel type I vezels. Terwijl bij explosieve (sprint) atleten werd 

aangetoond dat er een beduidend hogere carnosine concentratie aanwezig is in hun M. 

Gastrconemicus, wat dan weer de nood aan een hoger aandeel type II vezels voor deze 

disciplines zou bevestigen.  

Figuur 10  Deze grafiek geeft de gemeten carnosine concentratie (mm) en de op basis daarvan 

geschatte % area type II vezels weer voor de verschillende disciplines. Er werden 22 mannelijke en 

12 vrouwelijke atleten in opgenomen (Baguet et al., 2011 B). 
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Figuur 11 De grafiek toont aan dat indien men de atleten rangschikt volgens hun beste loopafstand en 

deze uitzet t.o.v. de Z-scores van hun carnosine concentraties in de gastrocnemius, er een duidelijk 

sigmoidaal verband is tussen beide variabelen. Er werden 22 mannelijke en 12 vrouwelijke atleten 

opgenomen (Baguet et al., 2011 B). 
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4. Onderzoeksvragen en hypothesen 

 

Prioritaire doelstelling voorafgaand aan het onderzoek 

Nagaan of het meten van de concentratie carnosine in de M. Deltoideus en de M. Triceps op 

basis van 
1
H-MRS voldoende betrouwbaar is. Er wordt verwacht dat deze metingen 

betrouwbaar zullen zijn en dus gebruikt kunnen worden in het onderzoek bij zwemmers. 

Op basis van de literatuur uit de fysiologie en de resultaten van de voorgaande 
1
H-MRS studie 

bij elite atleten, worden volgende onderzoeksvragen en bijhorende hypothesen gesteld:  

Onderzoeksvraag 1 

Hebben korte, middellange en lange afstandszwemmers een verschillende carnosine 

concentratie onderling en t.o.v. een referentiepopulatie in de M. Soleus, M. Gastrocnemius en 

M. Deltoideus?  

Hypothese A: Er wordt verwacht dat de M. Deltoideus van elite zwemmers een lagere 

concentratie carnosine zal bevatten in vergelijking met de referentiepopulatie.  

Hypothese B: Er wordt verwacht dat de M. Gastrocnemius en M. Soleus van elite 

zwemmers een gelijkaardige carnosine concentratie zal bevatten in vergelijking met de 

referentiepopulatie.  

Hypothese C: Er wordt verwacht dat korte afstandszwemmers in de M. Deltoideus, M. 

Gastrocnemius en de M. Soleus de hoogste carnosine concentratie zullen hebben en de 

lange afstandszwemmers de laagste.  

Onderzoeksvraag 2 

Kan men bij een onderzoekspopulatie elitezwemmers een verband vinden tussen hun beste 

afstand en de concentratie carnosine in de spier? Is dit verband er voor de M. Gastrocnemius, 

de M. Soleus en de M. Deltoideus?  

Hypothese D: Er wordt verwacht dat er bij zwemmers een negatief verband bestaat 

tussen hun beste afstand en de Z-score van de absolute carnosine concentratie in de 

M. Gastrocnemius en de M. Soleus. 
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METHODE EN SUBJECTEN 
 

 

1. Betrouwbaarheid schouderspoel 

 

Baguet et al. (2010 C) toonden reeds aan dat 
1
H-MRS een betrouwbare methode is voor het 

meten van de carnosine concentratie in de M. Soleus en M. Gastrocnemius. Vermits in deze 

studie de carnosine concentraties van de M. Deltoideus en de M. Triceps Brachii – voor de 

eerste maal – zouden worden gemeten, was het noodzakelijk de betrouwbaarheid van deze 

meetmethode in beide spieren na te gaan. 

 

1.1 Subjecten 

De gerekruteerde proefpersonen waren allemaal sportieve studenten, actief in diverse sporten 

zoals zwemmen, fitness, atletiek, voetbal, tennis, turnen, etc. Negen jongens en drie meisjes 

namen deel aan de betrouwbaarheidstesten. Ze hadden een gemiddelde leeftijd van 22 (± 1) 

jaar, een gemiddelde lengte van 178 (± 8.9) cm en een gemiddeld gewicht van 72.4 (± 6.4) kg. 

In totaal werden dus twaalf testen afgenomen om de betrouwbaarheid te bepalen.  

Drie jongens en twee meisjes ondergingen het lang protocol van twee uur, waarin de drie 

betrouwbaarheden werden getest (zie 1.2.1 Studiedesign). Voor deze proefpersonen werden 

twaalf metingen per persoon verkregen (zes voor de M. Deltoideus en zes voor de M. 

Triceps), waaruit de drie maten voor betrouwbaarheid dus werden berekend. Er was echter 

een uitzondering bij één proefpersoon waarbij geen betrouwbaarheidsmeting van de scanner 

werd uitgevoerd. De andere zeven proefpersonen ondergingen een korter protocol van 

ongeveer één uur waarbij enkel de uit – in betrouwbaarheid werd bepaald. Hierbij werden vier 

metingen per persoon verkregen (twee voor M. Deltoideus en twee voor M. Triceps). 

 

1.2 Procedure 

1.2.1 Studiedesign 

De betrouwbaarheidsstudie was een cross-sectioneel (transversaal) onderzoek waarbij de 

relatieve carnosine concentratie in de M. Deltoideus en de M. Triceps Brachii werd gemeten. 

De betrouwbaarheid werd getest voor het meetinstrument (‘scanner betrouwbaarheid’), het 

bepalen van de instellingen – zoals voxelplaatsing en shimming – (‘instellingen 

betrouwbaarheid’) en voor een overkoepelende betrouwbaarheid waarbij de zwemmers ook 

volledig uit de scanner gehaald werden (‘uit – in betrouwbaarheid’). 
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De betrouwbaarheid van de scanner werd bepaald door twee maal zowel de M. Deltoideus als 

de M. Triceps te meten, zonder dat de testafnemer de instellingen veranderde en zonder dat de 

proefpersonen uit de scanner gehaald werden tussen beide metingen. Nadat de proefpersonen 

reeds twee – qua instellingen – identieke metingen ondergingen, bleven ze onder de scanner 

liggen terwijl de testafnemer opnieuw een derde meting uitvoerde. Nu werden de instellingen 

wel opnieuw ingevoerd om de ‘instellingen betrouwbaarheid’ te bepalen, deze brengt dus ook 

de beoordelaar als variatiefactor in rekening. Tot slot werd ook een overkoepelende 

betrouwbaarheid bepaald, namelijk de uit – in betrouwbaarheid. Hiervoor werd twee keer een 

volledige meting afgenomen en werden de proefpersonen voor het starten van de tweede test 

even uit de scanner gehaald. Er werden dus twee volledige onafhankelijke metingen gedaan.  

 
1.2.2 Protocol 1H- NMRS 

Om het carnosinegehalte in de M. Deltoideus en M. Triceps te bepalen, werd gebruik gemaakt 

van een NMR scanner en schouderspoel. In wat volgt wordt het protocol uitgelegd voor de 

meting in de M. Deltoideus. Voor de M. Triceps gebeurde dit op exact dezelfde wijze. 

 

Er werd aan de proefpersonen gevraagd om in een ontspannen ruglig plaats te nemen, waarbij 

hun linkerschouder gefixeerd werd in een schouderspoel. De schouderspoel is nodig om 

radiofrequente golven te zenden en ontvangen en is één van de belangrijkste componenten die 

de kwaliteit van de beelden en dus de data beïnvloeden (E.J. Blink, 2004). Om de verstoring 

van de waarden te minimaliseren, werd aan de proefpersonen gevraagd om zo stil mogelijk te 

liggen tijdens de metingen (fig. 12).  

 

 

 

 

  

 

Figuur 12  MRI scanner met schouderspoel die gebruikt werden voor de kwantificatie van carnosine. 

 

Figuur 13  Hoogte van de plaatsing van de voxel (het posterior zicht van de rechter arm). A= M. 

Deltoideus, B = M. Triceps Brachii, laterale kop en C = M. Triceps Brachii, lange kop. 

(www.canorth.org) 

1. Scanner met bediening 

2. Ligbank 

3. Koptelefoon tegen het lawaai 
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Vooraleer de tester of de proefpersoon het lokaal van de scanner mocht 

betreden, moest hij zich ontdoen van alle metalen voorwerpen 

(oorbellen, speldjes, riem, etc.). Zo niet werden deze – door  het sterk 

magnetisch veld – richting scanner getrokken. De proefpersoon werd 

dan gevraagd in ruglig plaats te nemen op de ligbank van de scanner, 

waarna de schouderspoel ter hoogte van de linker schouder werd 

geplaatst. De schouder werd dan gefixeerd zodat hij in dezelfde positie 

bleef gedurende het scannen. Het scanproces kon nu van start gaan:  

 Vóór het plaatsen van de voxel (fig. 15): 

o Vorming van een ruw beeld in het coronaal (frontaal) vlak van de schouder 

o Vorming van een verfijnd beeld in het coronaal en axiaal vlak van de schouder 

 

Figuur 15 Screenshot van M. Deltoideus gedurende het meetproces 

 Voxel (fig. 13 en 14) werd geplaatst in het stuk spier dat gemeten zou worden, op een 

plaats met zo weinig mogelijk vetweefsel om verstorende waarden te vermijden. 

o Voxelgrootte mannelijke proefpersonen varieerde tussen: 

 M. Deltoideus:  16.54 g    

 M. Triceps:   6.87 – 8.59 g   

o Voxelgrootte vrouwelijke proefpersonen varieerde tussen: 

 M. Deltoideus:  11.02 – 11.77 g   

 M. Triceps:   6.87 g   

 Shimming van het signaal was nodig om het magnetisch veld homogeen te maken 

zodat de waterpiek zo smal en duidelijk mogelijk was. 

o Gemiddelde ‘best shimming’ mannelijke proefpersonen 

 M. Deltoideus:  24.20 Hz 

 M. Triceps:   28.74 Hz 

 

Figuur 14 
Voorbeeld van de 

plaatsing van een 

voxel in de M. 

Gastrocnemius 
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o Gemiddelde ‘best shimming’ vrouwelijke proefpersonen 

 M. Deltoideus:  23.23 Hz 

 M. Triceps:   29.10 Hz 

 De voxel werd gescand mét en zonder wateronderdrukking. 

o Mét wateronderdrukking zodat de zwakke signalen van de carnosine 

metabolieten duidelijker in beeld kwamen. Wateronderdrukking is mogelijk 

via saturatie of door het intracellulair H2O te vervangen door D2O (T. Yamada 

et al., 1996). 

o Zonder wateronderdrukking zijn de zwakke proton signalen van carnosine 

moeilijker te analyseren omdat het lichaam veel meer water bevat en het MRS 

beeld in de regel wordt bepaald door de waterstofatoomkernen.  

 

2. Schatting van de spiervezeltype verdeling bij zwemmers 

 
2.1 Subjecten 

De doelpopulatie binnen deze studie was de mannelijke Belgische zwemtop tussen 18 en 25 

jaar. De zwemmers moesten zich minstens plaatsen voor het Belgisch kampioenschap van 

2010 of 2011 en daar moest minimum 50% een podiumplaats behalen. Uiteindelijk bestond 

de steekproef uit 11 mannelijke elitezwemmers gespecialiseerd in verschillende afstanden en 

zwemslagen met een gemiddelde leeftijd van 20 (± 2) jaar, een gemiddelde lengte van 180,1 

(± 4,6) cm en een gemiddeld gewicht van 73,8 (± 4,9) kg. Het betrekken van topzwemmers 

was essentieel voor de studie, omdat ervan uitgegaan werd dat er vooral bij deze een 

eventueel verschil kon worden gevonden in de concentratie carnosine naargelang de 

afstandscategorie waartoe men behoorde. De zwemmers voldeden aan de niveauvereisten. De 

studie werd tevens goedgekeurd door het Ethisch Comité van het UZ Gent en alle 

proefpersonen ondertekenden het ‘Informed Consent’.  

 

2.2 Procedure 

2.2.1 Studiedesign 

Net zoals in de betrouwbaarheidsstudie was dit een cross-sectioneel (transversaal) onderzoek, 

met dat verschil dat de carnosine concentratie nu gemeten werd in de M. Gastrocnemius, M. 

Soleus en de M. Deltoideus. De proefpersonen moesten nu ook maar 40min (2 x 20 min) 
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onder de scanner liggen. Omwille van de matige betrouwbaarheid van de metingen in de M. 

Triceps werd deze spier niet opgenomen in het onderzoek. 

 
2.2.2 Protocol 

1
H-MRS 

Het protocol is gelijklopend met dat van het betrouwbaarheidsonderzoek. Er werd voor de 

beenspieren echter gebruik gemaakt van een kuitspoel en voorafgaand aan de metingen werd 

aan de zwemmers gevraagd een vragenlijst (zie bijlage) in te vullen waar onder andere 

gepeild werd naar hun beste tijden, dieet, aantal jaren training, etc. De tijden die ze noteerden, 

refereren automatisch naar hun favoriete zwemslag waarin ze gespecialiseerd zijn. 

Voxelgrootte zwemmers varieerde tussen: 

 M. Deltoideus:   16.53 g    

 M. Gastrocnemius:   15.26 g     

 M. Soleus:   10.68 – 15.26 g   

Gemiddelde ‘best shimming’ zwemmers: 

 M. Deltoideus:   28.15 Hz 

 M. Gastrocnemius   24.60 Hz 

 M. Soleus   22.85 Hz 

 

3. Meetinstrument: NMR scanner 

 

Alle metingen in het onderzoek werden uitgevoerd met een 3 Tesla whole body MRI scanner 

(Siemens Trio, Erlangen). Deze scanner stelt ons in staat om op een niet-invasieve manier 

zowel structurele, biochemische als fysiologische informatie over biologische 

macromoleculen en weefsels te verzamelen (Yamada et al., 1996). Ondanks de 

gebruiksvriendelijke verwerking van de bekomen NMR-spectra is het proces dat aan de basis 

ligt van deze waarden/beelden complex en gebaseerd op de aanwezigheid van protonen - 

waterstofprotonen voor 
1
H-NMR spectroscopie - in het lichaam.  

De voor het onderzoek gebruikte scanner kon een magnetisch veld opwekken van 3 Tesla. 

Een vuistregel is dat er voor redelijke resultaten minstens een magnetisch veld van 1,5 Tesla 

nodig is en hoe sterker het magnetisch veld dat een scanner kan opwekken (tegenwoordig tot 

4,7 Tesla), hoe smaller de MRS pieken in de grafieken zullen zijn en hoe beter de signaal/ruis 

ratio zal zijn. De grootste nadelen van MRS zijn echter dat er enkel metingen in rust 

uitgevoerd kunnen worden en dat een goede positionering van de spier in het centrum van de 

magneet - waar de homogeniteit sterk genoeg is voor MRS data collectie - moeilijk is omdat 
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de meeste studies gebruik maken van oppervlaktespoelen. Tot slot is het ook belangrijk dat de 

energieniveaus, geassocieerd met deze metingen, niet resulteren in lichamelijke schade of 

kwaadaardige effecten zolang ze laag genoeg blijven om opwarming van de weefsels te 

voorkomen (McCully et al., 1997 & 1999). 

 

3.1 Werking scanner 

Onder normale omstandigheden is de mens magnetisch gezien steeds in balans. De elektrisch 

geladen deeltjes in ons lichaam zijn zodanig georiënteerd dat ze elkaar gaan neutraliseren, 

maar wanneer een persoon plaatsneemt in een NMR scanner gaan de waterstofprotonen zich 

heroriënteren. Door het uitwendig magnetisch veld, ontstaan door radiofrequente (RF) pulsen 

van de NMR scanner, gaan protonen zich ofwel parallel ofwel anti-parallel aan het 

magneetveld B0 gaan oriënteren (fig. 16). Wanneer de protonen zich parallel richten aan B0 

bevinden ze zich in een ‘Lage Energie Toestand’ (fig. 16, rechts), richten ze zich anti-parallel 

dan bevinden ze zich in een ‘Hoge Energie Toestand’ (fig. 16, links). Naast een heroriëntatie 

beginnen ze ook te ‘schommelen’ (precessie) met de Larmor of precessie frequentie (fig. 17) 

(Blink, 2004; Yamada et al., 1996). 

Protonen hebben echter de voorkeur om zich in de Lage Energie Toestand, parallel gericht 

aan B0, te bevinden waardoor de verdeling tussen parallel en anti-parallel gerichte protonen 

ongelijk is. Er zijn meer protonen die zich in de Lage Energie Toestand bevinden, wat zorgt 

voor een netto magnetisatie MZ (som van alle kleine magneetveldjes van ieder proton) in 

dezelfde richting als het magneetveld (B0) van het systeem (fig. 18). In wat volgt wordt de 

netto magnetisatie (MZ) voorgesteld als een vector (rode pijl) in het assenstelsel X-Y-Z, 

waarbij de Z-as steeds wijst in de richting van het hoofdmagnetisch veld en de X- en Y-as hier 

loodrecht op staan (fig. 19) (Blink, 2004; Yamada et al., 1996). 
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Figuur 20  Rotatie MZ  

in het X,Y-vlak (Blink, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

          Figuur 16              Figuur 17                  Figuur 18            Figuur 19 

 

Figuur 16  Heroriëntatie waterstofprotonen (antiparallel  parallel) aan het magneetveld B0 (Blink, 

2004) 

Figuur 17 Precessie van de waterstofatomen met de Larmor frequentie door de scanner (Blink, 2004) 

Figuur 18  Meer waterstofprotonen bevinden zich in de Lage Energie Toestand (parallel gericht aan 

B0) dan in de Hoge Energie Toestand (anti-parallel gericht aan B0) (Blink, 2004) 

Figuur 19  MZ voorgesteld als een vector (rode pijl) in het assenstelsel X,Y,Z waarbij de Z-as wijst in 

de richting van B0 en de X- en Y-as hier loodrecht op staan (Blink, 2004) 

 

3.2 Excitatie 

Vooraleer de scanner begint met dataverzameling wordt eerst een 

prescan uitgevoerd om de Larmor of precessie frequentie van de 

protonen te bepalen. Na het meten van deze ‘basis’ frequentie 

start het excitatieproces waarbij Radio Frequente (RF) pulsen naar 

de patiënt in de scanner worden gestuurd. Alleen protonen die met 

dezelfde frequentie draaien als de frequentie van de RF-pulsen 

zullen hierop reageren (resonantie). Als deze RF-puls met een 

bepaalde sterkte (amplitude) en gedurende een bepaalde tijd 

uitgezonden wordt, is het mogelijk om de nettto magnetisatie (MZ) 

tussen 1° en 180° te roteren in het X- of Y-vlak, dus dwars op de Z-as (transversale 

magnetisatie, MXY) (fig. 20). Via deze rotatie worden de protonen, door absorptie van de RF-

puls, in een hogere energie toestand gebracht dan oorspronkelijk (Blink, 2004). 
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Figuur 21 T1 relaxatie, MZ 

terug richting Z-as (Blink, 2004) 

Figuur 22  T2 relaxatie, van volledige 

‘in fase’ naar volledige ‘uit fase’ (Blink, 

2004) 

3.3 Relaxatie 

Zoals aangehaald in 2.3.1, begeven protonen zich liever in 

hun uitgangspositie met een lagere energietoestand 

(equilibrium). Hiervoor geven ze hun geabsorbeerde 

energie terug af wat bekend staat als relaxatie. Er zijn 2 

soorten relaxatie, namelijk T1 en T2 relaxatie, en via dit 

T1 en T2 mechanisme is het mogelijk om de verschillende 

soorten weefsels van elkaar te onderscheiden. Het 

beschrijft hoe snel de magnetisatie van het weefsel, 

opgelegd door het extern magnetisch veld van de scanner, 

zich herstelt nadat het door een radiogolf uit evenwicht is 

gebracht.  

De T1 relaxatie beschrijft wat er gebeurt in de richting van de Z-as. Als de RF-excitatie puls 

stopt, dan geven de protonen hun energie terug af in de vorm van warmte en zwakke RF-

golven karakteristiek voor het proton (het omgekeerde proces van excitatie) waardoor MZ 

terug roteert richting Z-as met een lagere energietoestand tot gevolg (fig. 21). Nu is het zo dat 

niet alle protonen in dezelfde mate hun energie afgeven. Sterk gebonden protonen (bvb in 

vetweefsel) geven hun energie sneller af aan hun omgeving dan zwak gebonden protonen 

(bvb in water) en dit is afhankelijk van het soort weefsel. T1 relaxatie is dus een tijdsconstante 

die gedefinieerd wordt als de tijd die nodig is voor de longitudinale magnetisatie (MZ) om 

63% van de originele waarde te bereiken. Aangezien ieder weefsel z’n energie in 

verschillende mate afgeeft, kan voor elk weefsel zo’n curve worden getekend (fig. 23) (Blink, 

2004; McCully et al., 1997). 

De T1 en T2 relaxatie zijn twee onafhankelijke 

processen die simultaan optreden, T1 langs de Z-

as en T2 in het X,Y vlak. De T2 relaxatie (ms) 

gebeurt ook veel sneller dan de T1 relaxatie (s). 

Stel dat er een 90° RF-puls gegeven wordt dan zal 

MZ dus flippen naar het X,Y vlak (MXY), maar 

tegelijkertijd gaan alle protonen ook in fase 

beginnen draaien (fig. 22A) waardoor alle alle 

vectoren gedurende een korte tijd naar dezelfde kant wijzen. Omdat de magneetvelden van 

elke vector door een ander beïnvloed worden, zal de ene vector langzamer gaan draaien, 
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Figuur 25  Het is belangrijk 

dat de spoel loodrecht staat 

op B0  (Blink, 2004) 

terwijl de andere juist sneller gaat. Hierdoor zullen de vectoren met verschillende snelheden 

om de Z-as roteren en niet meer in dezelfde richting kunnen wijzen. Dit defaseren start traag 

(fig. 22B, C en D) maar gaat steeds sneller totdat er geen fase coherentie meer bestaat (fig. 

22E). De T2 relaxatie is dus het proces om van een volledige ‘in fase’ toestand naar een 

volledige ‘uit fase’ toestand te gaan. Net als bij de T1 relaxatie is de snelheid van de T2 

relaxatie afhankelijk van hoe sterk de waterstofatomen gebonden zijn, wat opnieuw 

afhankelijk is van het soort weefsel. T2 relaxatie wordt dus gedefinieerd als de tijd die nodig 

is voor de transversale magnetisatie (MXY) om tot 37% van de originele waarde te defaseren 

(fig. 24) [E.J. Blink, 2004].  

 

 

 

 

   

Figuur 23       Figuur 24 

 

Figuur 23 is de curve van de T1 relaxatie en Figuur 24 deze van de T2 relaxatie. De T1 en T2 

relaxatie zijn twee onafhankelijke processen die simultaan optreden, T1 langs de Z-as en T2 in het X,Y 

vlak. De T2 relaxatie (ms) gebeurt ook veel sneller dan de T1 relaxatie (s). (Blink, 2004) 

 

3.4 Verzamelen van data 

Om data te verzamelen is het nodig om de afgegeven 

radiogolven op te vangen voordat ze verdwijnen, dit is de 

reden waarom de schouderspoel en z’n positie van zo’n groot 

belang zijn. MRS gegevens zijn dus een verzameling van 

radiofrequente golven van verschillende intensiteit die 

vervagen met de tijd. De schouderspoel is noodzakelijk voor 

het ontvangen en verzenden van die radiofrequente golven en 

helpt ook bij het fixeren van de schouder. Voor een goed 
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Figuur 26  C2-H en C4-H 

piek na baseline correcties 

signaal is het belangrijk dat de spoel loodrecht op het hoofdmagneetveld B0 wordt geplaatst 

(fig. 25) want B0 is veel sterker dan het RF-signaal van de protonen dat we willen ontvangen. 

Als de spoel niet goed wordt geplaatst, kan B0 door de spoel gaan met als gevolg dat er zo’n 

enorme stroom wordt opgewekt dat het kleine stroompje dat door de RF golf werd opgewekt 

totaal verloren gaat en we dus geen bruikbaar signaal meer ontvangen (Blink, 2004; McCully 

et al., 1997). 

 

4. Analyse 

 

4.1 Data-analyse 

Als alles naar behoren functioneert en de spoel correct werd 

geplaatst, wordt het ontvangen signaal in een computer 

ingevoerd en worden de beelden en waarden op het scherm 

geprojecteerd. Door de gebieden onder de pieken (fig. 26) te 

meten (na baseline correcties en met water-onderdrukking), 

bekomt men de waarden van de relatieve carnosine 

concentratie:      

    signaal carnosine 

      * 1000 

signaal water  

 

Voor de conversie van MRS pieken naar fysiologische 

concentraties werd gebruik gemaakt van de C2-H imidazole 

pieken. Deze zijn volgens Ozdemir et al. (2007) betrouwbaarder omdat ze minder variatie 

zouden vertonen ten gevolge van de oriëntatie van de spier en de T2-waarde ook langer zijn.  

 

4.2 Statistische analyse 

Betrouwbaarheid 

Voor de analyse van de betrouwbaarheid werd gebruik gemaakt van Excel en SPSS Statistics 

20. De VAR functie uit Excel werd gebruikt voor het berekenen van de gemiddelde variantie 

van de scanner, de instellingen en de uit – in test – hertesten. Hoe kleiner de variantie, hoe 

minder de waarden afwijken van het gemiddelde en hoe groter de betrouwbaarheid. De 

intraclass correlatie (ICC) uit SPSS werd gebruikt om de betrouwbaarheidswaarde van de uit 

– in betrouwbaarheid te berekenen en werd uitgedrukt in een r- en p-waarde.  

C2-H  

C4-H  
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Spiervezeltype estimatie 

Om een schatting te kunnen maken van het percentage FT vezels in de spier, werd de relatieve 

carnosine concentratie via een formule omgezet naar de absolute carnosine concentratie (voor 

de M. Deltoideus was dit nog niet mogelijk). Daarnaast werden ook z-scores (z = (x - µ) / σ) 

berekend om alle zwemmers onderling te vergelijken en hun aanleg voor een bepaalde afstand 

of zwemstijl te bepalen. Met independent sample t-tests, one-way Anova testen en een one-

way Manova test werden de hypotheses getoetst. Er werd uitgegaan van een 

significantieniveau van 0.05. 

 

Voor enkele analyses werden de zwemmers ingedeeld in drie categorieën op basis van hun 

beste prestatieafstand. Wanneer zwemmers aan toernooien meedoen, krijgen ze per afstand 

een score op basis van hun gezwommen tijd in verhouding tot het wereldrecord 

(www.swimrankings.net). Hun beste scores worden bijgehouden op internationale zwemsites. 

Indien ze best scoorden op de 50 en 100 meter, dan werden ze aanschouwd als korte 

afstandszwemmers. Als ze op de 200 en 400 m de beste prestaties neerzetten, dan waren het 

middellange afstandszwemmers. Indien ze op afstanden van meer dan 400 m hun topprestatie 

leveren, dan werden ze als lange afstandszwemmers beschouwd (tabel 2). In totaal werden er 

2 lange, 5 middellange en 4 korte afstandszwemmers opgenomen. De controlegroep bestond 

uit 6 studenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://swimrankings.net/


 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTATEN 

39 

 

 

RESULTATEN 
 

 

1. Betrouwbaarheidsstudie 

 

1.1 Resultaten betrouwbaarheidsstudie  

De drie betrouwbaarheden (zie Methode en Subjecten 1.2.1) werden op verschillende 

manieren uitgedrukt, namelijk op basis van de gemiddelde varianties en intraclasscorrelaties 

(ICC).  

 

1.1.1 Gemiddelde varianties als maat voor de betrouwbaarheid 

 

De gemiddelde variantie van de scanner ligt voor beide spieren erg laag (M. Deltoideus = 

2.19% en M. Triceps = 2.00%). Voor de instellingen zijn deze respectievelijk 13.21% en 

7.48%. De uit – in betrouwbaarheid vertoont in beide gevallen een lage variantie (M. 

Deltoideus = 6.61% en M. Triceps = 8.08). Op basis van de varianties zou aangenomen 

kunnen worden dat het meten van carnosine in de M. Deltoideus en de M. Triceps 

betrouwbaar is.  

 

Betrouwbaarheid op basis van gemiddelde varianties 

Soort 

betrouwbaarheid 

M. Deltoideus M. Triceps 

Scanner Instellingen Uit – in Scanner Instellingen Uit – in 

Gemiddelde 

Variantie (in %) 
2.19 13.21 6.61 2.00 7.48 8.08 

 

Tabel 3 Betrouwbaarheid uitgedrukt in gemiddelde variantie (in %) van het meten van de carnosine 

concentratie in de M. Deltoideus en M. Tricpes op basis van de 
1
H-MRS methode. 

 

1.1.2. Regressievergelijkingen en intraclasscorrelaties 

 

Grafieken 7 en 8 geven de regressievergelijking weer van de uit – in betrouwbaarheid voor 

respectievelijk de M. Deltoideus en de M. Triceps. Voor de M. Deltoideus (grafiek 7) bekomt 

men een R
2
 van 0.827, dus 82.7% van de variantie in meting 2 wordt veroorzaakt door meting 

1. De intraclasscorrelatie (SPSS versie 20) bedraagt 0.903 (p < 0.001). Er is een zeer sterk 

significant verband tussen beide metingen en dus blijkt het meten van de carnosine 

concentratie in de M. Deltoideus betrouwbaar te zijn. Voor de M. Triceps (grafiek 8) ligt de 

R
2
 beduidend lager (R

2 
= 0.4246) en is er een sterk significante intraclasscorrelatie (ICC = 
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0.656 en p = 0.010). Deze resultaten tonen aan dat het meten van de carnosine concentratie in 

de M. Deltoideus betrouwbaarder is dan het meten in de M. Triceps. 

 

 

Grafiek 7 De regressievergelijking van de uit – in betrouwbaarheid wordt weergegeven voor de M. 

Deltoideus. Daarnaast worden ook de intraclasscorrelatie (ICC) en de p-waarde weergegeven.  

 

 

 
 

Grafiek 8  De regressievergelijking van de uit – in betrouwbaarheid wordt weergegeven voor de M. 

Triceps. Daarnaast worden ook de intraclasscorrelatie (ICC) en de p-waarde weergegeven.  
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2. Schatting van de spiervezeltype verdeling bij zwemmers 

 
2.1 Demografische gegevens zwemmers en controles 

Er werden geen significante verschillen gevonden qua leeftijd, lengte en gewicht tussen de 

controlegroep en de zwemmers. 

Tabel 4 Demografische gegevens van de zwemmers en de controles: leeftijd (jaar), lengte (cm) en 

gewicht (kg). 

 

2.2 Resultaten onderzoek 

 

2.2.1 Overzicht van de relatieve carnosine concentraties in elke spier, per zwemmer 

 

Grafiek 9 toont een ranking van de zwemmers op basis van de relatieve carnosine 

concentratie in de M. Gastrocnemius, van laag naar hoog. Daarnaast werden ook de waarden 

van de M. Soleus en de M. Deltoideus opgenomen. 

 

 

Grafiek 9 Staafdiagram. Ranking van de zwemmers op basis van de relatieve carnosine concentratie 

in de M. Gastrocnemius, van laag naar hoog. De relatieve waarden van de M. Soleus en M. 

Deltoideus worden ook weergegeven. De zwemmers worden voorgesteld op basis van de combinatie 

van hun beste (eerste afstand op de x-as) en tweede beste afstand (tweede afstand op de x-as). 

 Leeftijd  

(p = 0.688) 

Lengte (cm) 

(p = 0.840) 

Gewicht (kg) 

(p = 0.957) 

Controles (6) 20 (± 1) 178.4 (± 7.0) 71.2 (± 9.7) 

Zwemmers (11) 20 (± 2) 180.1 (± 4.6) 73.8 (± 4.9) 
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2.2.2 Vergelijking van de relatieve carnosine concentratie tussen zwemmers en 

controlegroep per spier 

 

Wanneer men d.m.v. een independent sample t-test de gemiddelde relatieve carnosine 

concentratie van de zwemmersgroep toetst aan die van de controlegroep, wordt een significant 

verschil bekomen tussen beide groepen in de M. Deltoideus (t = -2.674 en p = 0.009). De 

zwemmers hebben een significant lagere carnosine concentratie (x = 0.105; SD = 0.308) dan 

de controlegroep (x = 0.149; SD = 0.367). Voor de M. Soleus en de M. Gastrocnemius 

werden geen verschillen gevonden tussen beide groepen (resp. t = 0.726; p = 0.479 en t = -

1.071; p = 0.301) (Grafiek 10). Er wordt ook aangetoond dat wanneer het gemiddelde van 

beide beenspieren (M. Gastrocnemius en M. Soleus) genomen werd, er ook geen verschil 

gevonden werd (t = -0.254 en p = 0.803) tussen de zwemmers (x = 0.182; SD = 0.035) en de 

controlegroep (x = 0.187; SD = 0.025). 

 

 

Grafiek 10 Vergelijking van de gemiddelde relatieve waarden tussen zwemmers en controlegroep, per 

spier en voor het been (het gemiddelde van de relatieve waarden van de M. Soleus en M. 

Gastrocnemius).  n.s. = niet significant / ** = significant op niveau 0.01  
 

2.2.3 Vergelijking van de relatieve carnosine concentratie tussen korte, middellange 

en lange afstandszwemmers en met de controlegroep, per spier 

 

Voor deze vergelijking werd gebruik gemaakt van een Manova-test. De multivariate test was 

significant (Wilks’ Lambda: F = 3.154 en p = 0.007). De categorie waartoe men behoort, 

geeft dus aanleiding tot verschillen tussen de relatieve waarden over de combinatie van de 

verschillende spieren.  De univariate testen toonden aan dat er bij de M. Gastrocnemius (F = 

7.936 en p = 0.003), de M. Deltoideus (F = 5.751 en p = 0.010) en ook de M. Soleus (F = 
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5.302 en p = 0.013) een significant verschil is tussen bepaalde categorieën. Ook voor het been 

(het gemiddelde van de M. Soleus en M. Gastrocnemius) is dit het geval (F = 8.237 en p = 

0.003). Om na te gaan in welke spieren er verschillen tussen de vier categorieën konden 

worden waargenomen, moesten er post-hoc testen (tukey) worden uitgevoerd. Hiervan wordt 

een overzicht weergegeven in grafiek 11. 

 

 

Grafiek 11 Vergelijking van de relatieve carnosine concentraties tussen korte, middellange en lange 

afstandszwemmers en de controlegroep, voor elke spier. 

* = significant op het niveau 0.05 / ** = significant op het niveau 0.01 

 

Voor de M. Soleus vertonen de lange afstandszwemmers (x = 0.134; SD = 0.017) significant 

lagere relatieve waarden (p = 0.012) dan de korte afstandszwemmers (x = 0.210; SD = 0.012). 

In de korte afstandszwemmers werden bovendien hogere waarden gemeten dan in de 

controlegroep (x = 0.166 en SD = 0.010). Voor dit verschil is er een trend tot significantie (p 

= 0.057).  

 

In de M. Gastrocnemius zijn de relatieve carnosine concentraties van de lange 

afstandszwemmers (x = 0.118 en SD = 0.017) significant lager dan in de controlegroep (x = 

0.207 en SD = 0.010) (p = 0.004). Deze lange afstandszwemmers verschillen ook significant 

van de middellange (x = 0.190 en SD = 0.011) en de korte afstandszwemmers (x = 0.216 en 

SD = 0.012). Hun relatieve waarden liggen opnieuw significant lager in beide gevallen (resp. 

p = 0.019 en p = 0.003).  

 

Het beengemiddelde vertoont significante verschillen tussen exact dezelfde categorieën als 

die van de M. Gastrocnemius. De lange afstandszwemmers (x = 0.126 SD = 0.014) vertonen  

significant (p = 0.014) lagere waarden dan de controlegroep (x = 0.187 en SD = 0.008), 
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alsook dan de korte (x = 0.213 en SD =0.010) en middellange afstandszwemmers (x = 0.180 

en SD = 0.009) (resp. p = 0.001 en p = 0.031).  

 

Tot slot is er nog de M. Deltoideus. In deze spier blijken de relatieve carnosine concentraties 

van de lange (x = 0.071 en SD = 0.020) en middellange afstandszwemmers (x = 0.095 en SD 

= 0.013) lager te zijn (resp. p = 0.021 en p = 0.033) dan bij controlegroep (x = 0.149 en SD = 

0.011). Voor de lange afstandszwemmers is er bovendien ook een trend tot significant lagere 

waarden (p = 0.098) dan de korte afstandszwemmers (x = 0.133 en SD =0.014). 

 

2.2.4 Verschillen in de relatieve carnosine concentraties in de drie spieren en tussen 

de controlegroep en de zwemmersgroep 

 

Voor deze analyse werd gebruik gemaakt van een two-way Anova test, gezien er twee 

factoren zijn (de spier en de zwem- of controlegroep) en er slechts één kwantitatieve variabele 

is ( de relatieve carnosine concentratie).  

 

Er blijkt een trend tot een significant interactie-effect te zijn tussen de spier en de groep 

waartoe het subject behoort (zwemmer of controle) (F = 2.667 en p = 0.080). Om dit te 

kunnen interpreteren, moesten de spieren twee aan twee vergeleken worden. Hieruit blijkt dat 

er enkel een significant interactie-effect is tussen de groep en de spieren, wanneer de M. 

Deltoideus en de M. Soleus vergeleken werden (F = 5.855 en p = 0.022) (grafiek 12). De 

zwemmers hebben een lagere relatieve carnosine concentratie in de M. Deltoideus (x = 0.105; 

SD = 0.010) maar een hogere in de M. Soleus (x = 0.178; SD = 0.010), dan de controlegroep 

(resp. x = 0.149; SD = 0.014  en x =0.166; SD = 0.014). Voor de andere twee aan twee 

spiervergelijkingen werden geen significante interactie-effecten gevonden.  

 

Er is tevens een trend tot een significant hoofdeffect van de groep (F = 3.120 en p = 0.084) 

waartoe men behoort. De zwemmers (x = 0.156; SD = 0.006) hebben een lagere relatieve 

carnosine concentratie dan de controlegroep (x = 0.174; SD = 0.008). 

 

Tot slot blijkt ook de spier waarin gemeten wordt, te zorgen voor een zeer significant verschil 

(F = 16.657 en p < 0.001). Er werden post-hoc testen uitgevoerd om na te gaan voor welke 

spieren dit geldt. De gemiddelde relatieve carnosine concentratie in de M. Deltoideus (x = 

0.127 en SD = 0.009) is significant lager dan in de M. Soleus (x = 0.172 en SD = 0.009) en de 

M. Gastrocnemius (x = 0.196 en SD = 0.009) (p < 0.001 in beide gevallen). Er werd echter 

geen significant verschil gevonden tussen de M. Gastrocnemius en de M. Soleus (p = 0.230). 
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Grafiek 12 Weergave van het significant interactie-effect tussen de groep en de spier waarin men 

meet. * = significant op niveau 0.05  

 

Daarnaast werd er ook gezocht naar een verschil tussen de gemiddelden van de verschillende 

spieren binnen elke groep afzonderlijk. Hiervoor werd twee keer gebruik gemaakt van een 

one-way Anova test: één voor de zwemmersgroep en één voor de controlegroep (en dus 

onafhankelijk van elkaar geanalyseerd). De Levene’s Test was telkens niet significant 

(respectievelijk p = 0.931 en p = 0.549). In beide gevallen was de Anova-test significant. 

Voor de zwemmers werd het volgende verkregen: F =18,374 en p<0.001. Voor de 

controlegroep F = 4.901 en p = 0.023. In beide gevallen moester dus minsten één significant 

verschil zijn tussen de relatieve waarden van de spieren. Daarvoor moesten post-hoc testen 

geïnterpreteerd worden. Grafiek 13 geeft een overzicht van de bevindingen uit deze testen. 

 

Binnen de zwemmersgroep werd een zeer significant verschil gevonden tussen de M. 

Deltoideus en beide beenspieren(p < 0.001 in beide gevallen). De gemiddelde relatieve 

waarde van de M. Deltoideus (x = 0.105; SD = 0.031) ligt namelijk opmerkelijk lager dan die 

van de M. Gastrocnemius (x = 0.186 ; SD = 0.038) en de M. Soleus (x = 0.178; SD = 0.035). 

Tussen de waarden van de beenspieren werd er geen verschil gevonden bij de zwemmers (p = 

0.847).  

 

Ook binnen de controlegroep werd er geen verschil gevonden tussen de gemiddelde relatieve 

waarden van de twee beenspieren (p = 0.116), alsook niet tussen de M. Deltoideus en de M. 

Soleus (p = 0.640). Er werd echter wel een significant verschil (p = 0.021)gevonden tussen de 

relatieve waarde van de M. Deltoideus (x = 0.149; SD = 0.037) en de M. Gastrocnemius (x = 

0.207; SD = 0.035).  
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Grafiek 13 Vergelijking tussen de M. Deltoideus, M. Soleus en de M. Gastrocnemius binnen 

zwemmers, als ook binnen de controlegroep (op basis van de gemiddelde relatieve waarden). 

*** = significant op niveau 0.001/ * = significant op niveau 0.05 

 

2.2.5 De generaliseerbaarheid van spiervezeltype samenstelling binnen zwemmers 

 

Wanneer de relatieve carnosine concentraties van elke spier per zwemmer worden 

uitgetekend, dan schept dit een duidelijk patroon (grafiek 14). Visueel kan vastgesteld worden 

dat alle zwemmers een lagere relatieve concentratie carnosine hebben in de M. Deltoideus, 

dan de controlegroep. Hierboven werd reeds beschreven dat de volledige groep zwemmers 

een significant lagere relatieve carnosine concentratie heeft in de M. Deltoideus t.o.v. de 

referentiepopulatie (p = 0.009).  

 

 

Grafiek 14 Lijngrafiek. Het patroon van de relatieve concentratie carnosine in de M. Soleus, M. 

Gastrocnemius en M. Deltoideus, per zwemmer. De zwarte lijn stelt de gemiddelde concentratie van 

de controlegroep voor. Groen stellen de lange, oranje de middellange en rood de korte 

afstandszwemmers voor.  
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Indien de zwemmers opnieuw gegroepeerd worden in de drie categorieën (korte, middellange 

en lange afstandszwemmers) en uitgedrukt worden in procent van de controlegroep, dan 

worden de patronen nog duidelijker (tabel 5 en grafiek 15). Uit de tabel en grafiek kan worden 

afgeleid dat elke zwemcategorie een lagere concentratie carnosine vertoont in de M. 

Deltoideus. De relatieve carnosine concentratie bij de lange afstandszwemmers bedraagt 

slechts 48% van die van de controlegroep in deze spier. Bij de middellange is dit 64 % en bij 

de korte is dit 89%.  

 

  

Relatieve [Carnosine] in elke spier per categorie en 

uitgedrukt in % van de controlegroep 

  M. Soleus  M. Gastrocnemius M. Deltoideus 

Kort 
0.210 0.216 0.133 

127 % 104 % 89 % 

Middellang 
0.171 0.190 0.095 

103 % 92 % 64 % 

Lang 
0.134 0.118 0.071 

81 % 57 % 48 % 

Controle 
0.166 0.207 0.149 

100 % 100 % 100 % 

Tabel 5 Relatieve carnosine concentratie in elke spier van de drie zwemcategorieën en de 

controlegroep. De waarden van de zwemmers worden ook uitgedrukt in procent van de controlegroep 

(= 100%).    

 

In de M. Soleus hebben de lange afstandszwemmers een laag (81%), de middellange een 

gelijkaardig (103%) en de korte afstandszwemmers hoog percentage (127%) t.o.v. de 

controlegroep. In de M. Gastrocnemius hebben enkel de lange afstandszwemmers een 

beduidend lager percentage (57%). De middellange en korte afstandszwemmers leunen dicht 

aan tegen de controlegroep (resp. 92% en 104%). 

 

Uiteraard komen bovenstaande percentuele vergelijkingen overeen met de significantie 

bevindingen uit 2.2.3 en 2.2.4.  
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Grafiek 15 Patroon van de relatieve carnosine concentratie in de verschillende spieren van de 

zwemmers, uitgedrukt in procent t.o.v. de controlegroep. De stippellijn stelt de controlegroep voor (= 

100%). 

 

2.2.6 Vergelijking tussen zwemmen en atletiek d.m.v. Z-scores  

 

Op basis van de formule (Methode: 4.1 Data-analyse) werden de absolute carnosine 

concentraties in de M. Gastrocnemius en de M. Soleus berekend voor elke zwemmer. Op 

basis van deze carnosine concentraties werd er per zwemmer een Z-score berekend om te 

kunnen vergelijken tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen, tussen verschillende sporttakken 

of tussen de verschillende categorieën. Grafiek 16 toont de relatie tussen de zwemtijden voor 

de korte, middellange en lange afstandszwemmers (gebaseerd op het gemiddelde van de 

wereldrecords op de afstanden die tot elk van die categorieën behoren). Opnieuw worden 

dezelfde korte, middellange en lange afstandscategorieën gebruikt (Literatuurstudie: 3.2.1 

Indeling van zwemmers op basis van gespecialiseerde zwemafstand). De 5 en 10 kilometer 

zwemmen en de marathon werden hier niet opgenomen in de lange afstandscategorieën. Voor 

de atleten werd een groter databestand gebruikt, vandaar konden meer categorieën worden 

aangemaakt. Er zijn vijf categorieën: 100 m en 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m en tot slot 3000 

m en 5000 m. Ook voor deze categorieën zijn de tijden gebaseerd op de wereldrecordtijden.  

 

Voor zwemmers blijk er een negatief verband te zijn tussen de prestatietijd en de Z-scores. De 

korte afstandszwemmers vertonen de hoogste Z-score (Z = 1.20), de middellange een 

middelmatige (Z = 0.44)en de lange afstandszwemmers een lage Z-score (Z = -0.87). 
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Ook voor de atleten is er een negatief sigmoidaal verband tussen beide variabelen. De 100 en 

200 meter sprinters hadden de hoogste Z-score van 1.37. Voor de 400 meter lopers lag de Z-

score nog behoorlijk hoog (Z = 1.22). De 800 en 1500 meter lopers hadden een Z-score die 

net boven en onder de nulscore lag (resp. Z = 0.64 en Z = -0.52). Tot slot hadden de 300m en 

1500 m lopers samen een Z-score van -0.90.  

 

 

Grafiek 16 Z-scores van atleten en zwemmers (op basis van de relatieve carnosine concentraties) 

t.o.v. de prestatietijden (op basis van wereldrecords). 
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DISCUSSIE 
 

 

1. Betrouwbaarheid van de estimatie van de spiervezeltype samenstelling op 

basis van 
1
H-MRS 

 

In de studie werd er van uitgegaan dat de metingen in beide beenspieren op basis van 
1
H-

MRS betrouwbare resultaten opleverden. Eerdere studies van Baguet et al. (2011 C) hadden 

dit immers bewezen. De gemeten relatieve carnosine concentraties werden dan naderhand via 

een formule omgezet tot de absolute carnosine concentraties. Tot op heden is deze formule 

nog niet toepasbaar op de M. Deltoideus en de M. Triceps, vandaar dat in dit onderzoek – bij 

de analyses die meerdere spieren betrokken – enkel gewerkt werd met de relatieve carnosine 

waarden. Enkel grafiek 16 is gebaseerd op de absolute waarden van de M. Gastrocnemius. Dit 

kan echter kleine afwijkingen met zich meebrengen. 

Over het meten van de carnosine concentratie in de M. Deltoideus en de M. Triceps op basis 

van 
1
H-MRS bestond nog geen literatuur. Daarom was het noodzakelijk om eerst de 

betrouwbaarheid van deze metingen te onderzoeken. Bijlage 4 geeft een overzicht van de 

exacte data van dit betrouwbaarheidsonderzoek.  

Eerst werd de betrouwbaarheid van het meetinstrument nagegaan (‘scanner 

betrouwbaarheid’). Uit de gemiddelde variantie voor de betrouwbaarheid van de scanner 

blijkt dat het voor zowel de M. Deltoideus als voor de M. Triceps (resp. 2.19% en 2.00%) een 

zeer betrouwbaar meetinstrument is. Vervolgens werd de betrouwbaarheid van de instellingen 

gemeten. Bij elk meetproces moeten de computerinstellingen (voxelgrootte, plaatsing van de 

voxel, shimming etc.) opnieuw worden ingesteld door de beoordelaar, waardoor er altijd een 

mate van variatie optreedt met als gevolg een daling van de betrouwbaarheid. Deze 

betrouwbaarheid omvat dus de intrabeoordelaarbetrouwbaarheid, de betrouwbaarheid van de 

software en die van de scanner. Deze instellingen betrouwbaarheid ligt voor de M. Deltoideus 

(13.21%) behoorlijk hoog. Dit kan verklaard worden doordat deze betrouwbaarheid bij slechts 

drie proefpersonen werden gemeten en ze bovendien alle drie de hoogste ‘uit-in 

betrouwbaarheid’ vertoonden. Voor de M. Triceps werd wel een goede betrouwbaarheid van 

de instellingen bekomen van 7.48 %. Tot slot werd de belangrijkste betrouwbaarheidswaarde 

op basis van de gemiddelde varianties gemeten, namelijk de ‘uit-in betrouwbaarheid’. De 

proefpersoon werd hierbij volledig uit de scanner gehaald om vervolgens opnieuw plaats te 



DISCUSSIE 

 

52 
 

nemen onder de scanner. Deze betrouwbaarheid omvat de twee voorgaande en is dus het 

meest relevant voor toekomstige onderzoeken. Voor zowel de M. Deltoideus (6.61%) als de 

M. Triceps (8.08%) werd hiervoor een goede betrouwbaarheid verkregen.  

Naast de meting van de betrouwbaarheid op basis van de gemiddelde varianties, werd voor 

beide spieren ook een uitspraak gedaan over de mate van samenhang tussen de twee metingen 

via intraclasscorrelaties. Hierbij werden telkens dezelfde waarden gebruikt als die voor het 

bepalen van de gemiddelde variantie van de ‘uit-in betrouwbaarheid’. Voor de M. Deltoideus 

werd een sterk significante intraclasscorrelatie (ICC = 0.903 en p < 0.001) bekomen terwijl dit 

voor de M. Triceps niet het geval was (ICC = 0.656 en p = 0.010). Het meten van de 

concentratie carnosine in de M. Triceps blijkt dus minder betrouwbaar te zijn dan gehoopt 

werd. Een eerste mogelijke oorzaak ligt in de complexiteit van het accuraat plaatsen van de 

voxel. De M. Triceps heeft in vergelijking met de drie andere spieren een kleiner spiervolume 

om in te meten (op de plaats waar de schouderspoel zich bevindt). Daarnaast spelen ook de 

spiervezeloriëntatie en de afstand van de spier tot de lichaamsas een rol. De spier ligt op de 

rand van het meetbereik van de spoel, waardoor de betrouwbaarheid van de metingen door de 

scanner vermindert. Dit is ook duidelijk te zien op de beelden die verschijnen op het 

computerscherm (fig. 15). De M. Deltoideus is er duidelijk zichtbaar (lichte kleur),  terwijl de 

M. Triceps veel moeilijker waar neembaar is (donkere kleur).  

 

Op basis van deze gegevens werd besloten om de carnosine concentratie bij de zwemmers 

enkel te meten in de M. Gastrocnemius, M. Soleus en de M. Deltoideus. De M. Triceps werd 

niet verder geïmplementeerd in het onderzoek bij zwemmers.  

 

2. Carnosine concentratie bij zwemmers 

 

Voor de start van het onderzoek bij de zwemmers werden enkele hypothesen gesteld. Op basis 

van de literatuur werd verwacht dat de carnosine concentratie in de M. Soleus en M. 

Gastrocnemius gelijkaardig zouden zijn en die van M. Deltoideus lager zouden zijn dan die 

van de referentiepopulatie. Bovendien werd er gesuggereerd dat – net zoals in de atletiek – de 

korte afstandszwemmers in alle spieren een hogere carnosine concentratie zouden hebben dan 

de lange afstandszwemmers en dat dit zou leiden tot een negatief verband als je de carnosine 

concentratie uitzet op de afstand. 
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2.1 Vergelijking carnosine concentratie van zwemmers met een referentiepopulatie 

Op basis van grafiek 1 en 2 uit de literatuurstudie kon aangenomen worden dat de carnosine 

concentratie in de M. Deltoideus lager zou liggen, terwijl de concentratie in de beenspieren 

gelijkaardig zou zijn aan die van de referentiepopulatie. 

2.1.1. De totale zwemmersgroep t.o.v. de referentiepopulatie 

Uit grafiek 10 kan worden afgeleid dat de carnosine concentratie in de M. Soleus en M. 

Gastrocnemius niet significant verschilt tussen de zwemmers en de referentiepopulatie. Ook 

voor het beengemiddelde (het gemiddelde van beide beenspieren) is er geen significant 

verschil. Dit zou kunnen wijzen op het feit dat de spiervezeltype samenstelling in de 

onderbenen van minder groot belang is voor een goede zwemprestatie. Voorzichtigheid is hier 

uiteraard geboden. Extremen binnen eenzelfde groep zouden namelijk gemaskeerd kunnen 

worden door te werken met een gemiddelde, waardoor potentiële onderlinge verschillen niet 

meer zichtbaar zijn. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat lange afstandszwemmers veel lagere 

waarden hebben dan de controlegroep en de korte afstandszwemmers veel hogere, met als 

gevolg dat het gemiddelde van de zwemmers van dezelfde orde is als dat van een 

referentiepopulatie. Bij atleten zou dit normaal het geval moeten zijn. Wanneer men het 

gemiddelde van de waarden van vijf 100 meter sprinters en vijf marathon lopers zou nemen, 

dan zou dit vermoedelijk in de buurt komen van de referentiepopulatie en zou er 

waarschijnlijk geen significant verschil waargenomen worden.  

 

In de M. Deltoideus is er daarentegen wel een zeer significant verschil met de controlegroep, 

wat wijst op het belang van deze spier bij zwemmers (grafiek 10). Dit verschil wordt ook 

duidelijk weergegeven in tabel 5 en grafiek 15. Zwemmers hebben significant lagere waarden 

dan de controlegroep. Dit zou kunnen wijzen op een hoger percentage type I vezels dan de 

referentiepopulatie, al blijft het uiteraard een estimatie. In dit onderzoek werd gewerkt met 

Belgische zwemtoppers waardoor het verschil vermoedelijk vooral te wijten is aan genetische 

kenmerken, de zwemmers met de juiste spiervezeltype samenstelling hebben namelijk veel 

meer kans om aan de top te komen. Anderzijds is er ook het eventuele trainingsaspect. Door 

de vele herhalingen van een aerobe, cyclische en specifieke uithoudingstaak, de 

zwembeweging, kan er misschien een beperkte transformatie van type II naar type I vezels 

optreden. De achterliggende gedachte hierbij is dat een herhaalde stimulans van tonisch laag 

frequente elektronische signalen – door trage motorneuronen – voor een transitie zou zorgen 

van FT naar ST vezels (Schiaffino et al., 2011). Eerder onderzoek bij katten toonde dit ook al 
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aan. Snelle spieren werden trager, wanneer ze door een trage zenuw werden geïnnerveerd 

(Buller et al.,1987). Ondanks de innervatie mag niet vergeten worden dat de transitie van 

spiervezels naast mechanische belasting ook nog door andere factoren kan beïnvloed worden 

zoals bijvoorbeeld hormonen.       

 

2.1.2. De verschillende afstandsgroepen t.o.v. de referentiepopulatie 

In de literatuurstudie (3.2.1) was te lezen dat de zwemmers werden ingedeeld in drie 

categorieën op basis van hun beste afstanden. Hierdoor was het mogelijk om de verschillen 

tussen deze categorieën na te gaan. De controlegroep werd in deze analyse beschouwd als een 

vierde categorie (grafiek 10). 

 

De lange afstandszwemmers vertonen t.o.v. de controlegroep significant lagere waarden 

voor de carnosine concentratie in de M. Deltoideus, M. Gastrocnemius en beide beenspieren 

tezamen (Been GEM). De lagere waarden in de M. Deltoideus zijn, zoals reeds besproken, 

waarschijnlijk te wijten aan zowel genetische als trainingsaspecten. De referentiepopulatie 

heeft volgens de literatuur gemiddeld 50% type I vezels (grafiek 1). Er kan op basis van deze 

carnosine waarden gesuggereerd worden dat de M. Deltoideus van een lange 

afstandszwemmer een hoger aandeel type I vezels zal bevatten. In de autopsie studie van 

Johnson et al. (1973) werd een aandeel van 57% type I vezels in de M. Deltoideus van de 

kadavers gevonden, wat nog eens bevestigt dat lange afstandszwemmers waarschijnlijk veel 

trage vezels zouden bezitten in deze spier. De lagere waarde in de M. Gastrocnemius wijst 

eerder in de genetische richting, aangezien deze spier vermoedelijk minder wordt getraind 

tijdens de beenbeweging dan de M. Deltoideus tijdens de armbeweging. Wel is het zo dat 

bijvoorbeeld tijdens de schoolslagbeweging de voeten repetitief van loodrecht op het lichaam 

bij het stuwen (dorsale flexie) naar parallel met het lichaam bij het intrekken (plantaire flexie) 

bewegen, wat een eventuele shift in het spiervezeltype bij deze zwemmers kan veroorzaken. 

Deze mogelijke oorzaak is echter niet generaliseerbaar naar de andere zwemslagen. Dezelfde 

redering kan gevolgd worden wanneer de M. Soleus en de M. Gastrocnemius samen worden 

genomen (Been GEM), want ook daar waren er lagere waarden voor ‘het been’ van de lange 

afstandszwemmers t.o.v. de controlegroep. 

 

Bij middellange afstandszwemmers is er enkel een verschil met de controlegroep ter hoogte 

van de M. Deltoideus. Dit kan waarschijnlijk aan dezelfde oorzaken worden toegeschreven als 
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bij de lange afstandszwemmers, want ook bij deze groep liggen de carnosine concentraties 

lager.  

 

Voor de korte afstandszwemmers werd in geen enkele spier een significant verschil 

gevonden met de controlegroep. Toch kan verwacht worden dat de relatieve carnosine 

concentratie van de M. Deltoideus – indien meer proefpersonen getest zouden worden – onder  

die van de controlegroep zal liggen en dat dit waarschijnlijk toe te schrijven is aan de relatief 

trage armfrequentie (en dus aerobe beweging) bij het zwemmen (tabel 5 en grafiek 15). Hoe 

kort de afstand ook is, zwemmers zijn verplicht een goede techniek te blijven handhaven om 

gestroomlijnd door het water te glijden. Te snelle armbewegingen zouden de techniek 

verstoren en bijgevolg zorgen voor nog meer weerstand in het water. Dit is tegenovergesteld 

aan de atletiek waar een snellere pasfrequentie voordelen geeft bij het sprinten. Een 

hypothetisch groter aandeel type II vezels in de M. Deltoideus bij korte afstandszwemmers 

zou in die zin veroorzaakt kunnen worden door het leveren van een grotere krachtproductie 

eerder dan het uitvoeren van snelle bewegingen. Ook de frequentie van duurtrainingen in het 

trainingsschema van zwemmers kan eventueel een invloed hebben op de lagere carnosine 

waarden in de M. Deltoideus. Ondanks het feit dat ook korte afstandszwemmers 

duurtrainingen doen zullen deze bij lange en middellange afstandszwemmers logischerwijs 

vaker, zij het niet meestal, voorkomen. Dit kan misschien zorgen voor een grotere shift van 

type II naar type I spiervezels en zou dus de resultaten in de M. Deltoideus bekrachtigen. Als 

dit opnieuw vergeleken wordt met de atletiek, kan verondersteld worden dat sprinters minder 

uithoudingstrainingen gaan doen dan zwemmers, omdat dit nadelig is voor hun techniek 

(bijvoorbeeld lopen op de tippen van de voet versus voet afrollen) en omdat een hoog 

percentage type II vezels nu eenmaal zorgt voor betere resultaten op sprintnummers. Als 

sprinters te veel duurtrainingen zouden doen, zou dit ongunstig kunnen zijn voor de metabole 

eigenschappen en misschien het aandeel van hun type II spiervezels.  

 

Tot slot kan opgemerkt worden dat in geen enkele van de drie zwemmersgroepen een 

significant verschil werd gevonden met de controlegroep voor de M. Soleus. Dit zou 

verklaard kunnen worden door het feit dat de M. Soleus een tonische spier is voor het 

posturaal evenwicht en dus continu gestimuleerd wordt bij inspanningen van zeer lage 

intensiteit. De extra uren zwemtraining die er nog bijkomen, spelen voor deze spier dus 

vermoedelijk geen rol om tot een significant verschil met de controlegroep te leiden.  
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2.2 Onderlinge vergelijking van de verschillende afstandszwemmers  

Zoals duidelijk te zien is in grafiek 15 lopen de lijnen van de verschillende afstandszwemmers 

ongeveer parallel aan elkaar overheen de verschillende spieren. Hoe hoger de lijn, hoe hoger 

de relatieve carnosine concentratie en dus hoe hoger het percentage type II vezels geschat 

wordt. De korte afstandszwemmers vertegenwoordigen dan ook de bovenste, de middellange 

afstandszwemmers de middelste en de lange afstandszwemmers de onderste lijn. Toch werden 

niet voor alle spieren significante verschillen gevonden tussen de verschillende groepen. 

 

Tussen korte en middellange afstandszwemmers werd in geen enkele spier een significant 

verschil gevonden wat misschien te wijten is aan het feit dat er in dit onderzoek nog te weinig 

proefpersonen werden getest. Wanneer de lange en de middellange afstandszwemmers 

vergeleken werden, werden echter zowel in de M. Gastrocnemius als in het gemiddelde van 

beide beenspieren (Been Gem) lagere relatieve carnosine concentraties gevonden bij de lange 

afstandszwemmers. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de generaliseerbaarheid van de 

spiervezels aangezien de beenspieren op zich minder worden getraind. 

 

Tot slot werden tussen de korte en lange afstandszwemmers significante verschillen 

gevonden in de M. Soleus, M. Gastrocnemius en bijgevolg ook in het beengemiddelde 

waarbij de korte afstandszwemmers telkens beduidend hogere relatieve carnosine 

concentraties hebben. In de M. Deltoideus werd een trend tot significantie gevonden in 

dezelfde richting, namelijk de korte afstandszwemmers met hogere relatieve carnosine 

waarden. Dit zou verklaard kunnen door zowel genetische als trainingsaspecten. Een andere 

oorzaak voor dit verschil kan zijn dat twee van de sprinters gedurende een periode van zes 

weken beta-alanine supplementatie innamen, waarvan de laatste supplementatie 8 weken voor 

de testen van dit onderzoek plaatsvond.  

 

Hoewel zwemmers hun benen dus minder specifiek gaan trainen, werden toch verschillen 

gevonden tussen de korte en lange afstandszwemmers en de middellange en lange 

afstandszwemmers. De genetische voorgeschiktheid en de generaliseerbaarheid van 

spiervezels zijn verklaringen die regelmatig naar voor worden geschoven en dus als belangrijk 

worden beschouwd.  
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3. Generaliseerbaarheid van spiervezels bij zwemmers 

 
Saltin en Gollnick voerden in 2011 een onderzoek uit op lijken. Hieruit bleek dat er 

overeenkomsten bestaan tussen de verschillende spieren binnen eenzelfde persoon voor wat 

betreft de spiervezeltype verdeling. Wanneer iemand in een bepaalde spier een dominant en 

hoger aandeel trage vezels heeft in vergelijking met de controlegroep (lange 

afstandszwemmers), dan heeft deze ook een grotere kans dat hij in al z’n spieren een grotere 

dominantie zal hebben van deze trage vezels. Bovendien is het ook zo dat, ondanks het feit 

dat de meeste spieren een gelijke verdeling hebben van ST en FT spiervezels, er ook spieren 

zijn zoals de M. Soleus die een dominant percentage spiervezels bevatten. Volgens de studie 

van Johnson et al. (1973) bedraagt het aantal type I vezels in de M. Soleus gemiddeld 87,5% 

en is ze daarmee de spier met het grootst percentage type I vezels in ons lichaam. De M. 

Deltoideus zou met 57% type I vezels pas op de vierde plaats komen van spieren met het 

grootst aantal type I vezels. Als de figuur van de kadavers (fig. 27) nu vergeleken wordt met 

grafiek 17 van de zwemmers (zie volgende pagina), dan valt op dat de M. Soleus en de M. 

Gastrocnemius ongeveer eenzelfde trend volgen, maar dat de M. Deltoideus bij de zwemmers 

hier volledig van afwijkt. 

 

Op grafiek 17 is te zien hoe zelfs de concentraties van de korte afstandszwemmers onder de 

relatieve carnosine concentratie van de controlegroep liggen voor de M. Deltoideus. 

Daarnaast wordt ook weergegeven dat de gemiddelde carnosine concentratie voor de M. 

Deltoideus ook een stuk lager ligt dan het gemiddelde van de M. Soleus, die volgens Johnson 

et al. (1973) de traagste spier van ons lichaam is. Dit is dus een sterke aanwijzing in de 

richting van trainingseffecten en/of genetische voorbeschiktheid in de M. Deltoideus bij 

zwemmers. Er moet bij de interpretatie echter rekening gehouden worden met het feit dat 

figuur 27 is uitgedrukt in percentage ST vezels (en via biopsie gemeten werd), terwijl grafiek 

17 de relatieve carnosine concentratie weergeeft wat een estimatie parameter is voor het 

percentage FT vezels. 
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Grafiek 17 Generaliseerbaarheid van de relatieve 

carnosine concentratie in de verschillende spieren van 

zwemmers. De zwarte lijn toont de concentraties van de 

controlegroep. 

Figuur 27 % ST vezels in verschillende spieren van 

een lijk binnen de 24u na het overlijden. (Saltin en 

Gollnick, 2011) 
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4. Bedenkingen bij de schatting van spiervezeltype verdeling bij zwemmers via 

1
H-MRS 

 

Naar aanleiding van bovenstaande argumenten dient nagedacht te worden over het nut van het 

meten in de drie spieren bij zwemmers. In welke van deze spieren lijkt het meten van de 

carnosine concentratie, als estimatie van de spiervezeltype samenstelling, het meest 

aangewezen? 

Het meten in de M. Soleus bij zwemmers lijkt op het eerste zicht minder zinvol, aangezien 

deze geen significante verschillen vertoont tussen lange en middellange afstandszwemmers, 

tussen middellange en korte afstandszwemmers en tussen alle categorieën met de 

controlegroep (grafiek 11). Toch mag niet over het hoofd gezien worden dat de concentratie 

in de M. Soleus – wegens het genetische karakter van deze spier – gebruikt kan worden als 

een eerste indicator om te bepalen tot welk type zwemmer een persoon mogelijks behoort 

(grafiek 15). Door de meting in de M. Soleus zou op jonge leeftijd een eerste indicatie 

gegeven kunnen worden van de zwemcategorie die de zwemmer het best ligt.  

De M. Gastrocnemius daarentegen vertoont significante verschillen tussen lange 

afstandszwemmers met alle andere categorieën, maar is niet verschillend tussen korte en 

middellange afstandszwemmers of tussen korte en middellange afstandszwemmers en de 

controlegroep. Identificatie van de zwemmers op basis van de M. Gastrocnemius is 

vermoedelijk meer accuraat dan via de M. Soleus, maar dit is nog steeds niet ideaal. Daarom 

is het noodzakelijk dat er ook gemeten wordt in de bovenarmspieren bij de zwemmers.  

De M. Deltoideus vertoont significante verschillen tussen de controlegroep en lange en 

middellange afstandszwemmers, alsook blijken de lange afstandszwemmers lager te liggen in 

vergelijking met de korte afstandszwemmers (trend tot significantie). Ook al zal de M. 

Deltoideus de komende jaren nog veranderen bij jonge elite zwemmers, het is een determinant 

die te belangrijk is om zomaar achterwege te laten. Een cross-sectionele studie van de M. 

Soleus, M. Gastrocnemius en M. Deltoideus geeft al een idee van de optimale zwemafstand. 

Indien voldoende tijd beschikbaar, is het opvolgen van de zwemmers door middel van een 

longitudinale studie misschien nog effectiever voor talentidentificatie.  

Een andere bedenking bij deze studie is dat twee korte afstandszwemmers beta-alanine 

ingenomen hebben gedurende een periode van zes weken (eind januari tot begin maart). De 

laatste supplementatie vond plaats 8 weken voor de testen, maar hier werd geen rekening mee 
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gehouden in de resultaten. Hierbij komt een nieuw discussiepunt kijken omtrent de washout 

periode voor carnosine in skeletspieren. Is het zo dat deze beta-alanine supplementatie nog 

een invloed kon hebben op de metingen en we dit dus moeten zien als een storende variabele? 

De studie van Baguet et al. (2009) toonde aan dat beta-alanine supplementatie gedurende vijf 

tot zes weken de carnosine concentratie tot 23% in de M. Gastrocnemius en zelfs tot 39% in 

de M. Soleus kon doen toenemen. Na het stoppen van de supplementatie daalde dit weer met 

2 tot 4% per week en na gemiddeld negen weken zou de carnosine concentratie terug naar het 

normale peil zijn teruggekeerd. Wel moet hierbij rekening gehouden worden dat het gaat over 

een gemiddelde washout periode en dat dit voor mensen die gevoelig zijn aan beta-alanine 

supplementatie kan oplopen tot 15 weken. Daarom kan niet uitgesloten worden dat er een 

zekere vorm van artificiële carnosine verhoging was in de M. Soleus en M. Gastrocnemius 

tijdens de metingen van deze twee korte afstandszwemmers. Voor de M. Deltoideus is 

hierover nog geen literatuur beschikbaar, maar er wordt verwacht dat dit dezelfde trend zal 

volgen als bij de beenspieren. Deze supplementatie moet dus gezien worden als een storende 

variabele. Het kan misschien ook een achterliggende reden zijn, waarom er voor geen enkele 

spier een significant verschil werd gevonden tussen de controlegroep en de korte 

afstandszwemmers. 

 

5. Conclusie 

 

Bij atleten werd de laatste decennia duidelijk aangetoond dat er een relatie bestaat tussen de 

spiervezeltype verdeling en de optimale loopafstand. In vele studies wordt duidelijk 

aangetoond dat een dominant percentage type II vezels gunstiger is voor korte inspanningen 

en een dominant percentage type I vezels voor langdurige inspanningen bij lopen. In deze 

studie werd nagegaan of dit ook geldt voor zwemmers. Hebben ook zij belang bij een 

dominant spiervezeltype in de verschillende spieren?  

Ten eerste werd dus aangetoond dat de 
1
H-MRS methode betrouwbaar is voor de relatieve 

kwantificatie van carnosine in de M. Deltoideus. Er wordt aangenomen dat deze methode 

betrouwbare en accurate estimaties kan maken van de spiervezeltype samenstelling bij elite 

sporters in deze spier. Deze niet-invasieve techniek zou in de toekomst als alternatief voor de 

biopsie methode gebruikt kunnen worden. 

Uit het onderzoek bij de zwemmers bleek dat de M. Deltoideus bij zwemmers een beduidend 

lagere carnosine concentratie bevatte, maar dat er in de M. Gastrocnemius en M. Soleus geen 
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verschil was ten opzichte van de controlegroep. Daarom wordt gesuggereerd dat de M. 

Deltoideus onderhevig is aan training en dat dit zou worden veroorzaakt door de repetitie van 

de specifieke aerobe armbeweging. In deze spier vindt vermoedelijk een shift van type II naar 

type I vezels plaats bij. Er werd bovendien een trend tot significantie gevonden voor het 

verschil in de carnosine concentratie in deze spier tussen de lange en korte 

afstandszwemmers.  In de lange afstandszwemmers werden lagere waarden gemeten dan in de 

korte, wat bovenstaande aanname ondersteunde. Tot slot werd ook duidelijk dat er een vorm 

van generaliseerbaarheid is van de carnosine concentraties over de verschillende spieren 

binnen één individu.  

In de toekomst kan dit onderzoek nog verder uitgebouwd worden. Er zou bijvoorbeeld 

gewerkt kunnen worden aan betrouwbaardere metingen in de M. Triceps (m.b.v. een andere 

coil). Ook moeten er nog meer elite zwemmers getest worden. Hoe uitgebreider een database, 

hoe eenduidiger de conclusies. Vermoedelijk worden dan meer of sterkere significanties 

bekomen. Wanneer deze niet-invasieve estimatie methode voldoende onderbouwd geraakt, 

kan deze misschien gebruikt worden voor talentidentificatie. In de toekomst kan ook 

nagegaan worden of deze methode ook gebruikt kan worden bij andere sporten dan in de 

zwemsport en de atletiek.  
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1. Informatieformulier met goedkeuring onderzoek  

 

Informatieformulier 

Niet-invasieve bepaling van spiervezeltype samenstelling. 

Geachte geïnteresseerde, 

Inleiding. 

Als U besluit aan deze studie deel te nemen is het van belang dat u de onderstaande informatie 

goed begrijpt. Indien deze informatiebrochure woorden bevat die u niet begrijpt, zijn wij 

uiteraard graag bereid deze voor u te verklaren. 

 

Achtergrondinformatie. 

Er bestaan twee soorten spiervezels, die kunnen ingedeeld worden op basis van hun snelheid, 

kracht en uithoudingsvermogen. De trage spiervezels hebben een lage kracht en groot 

uithoudingsvermogen en de snelle spiervezels hebben een hoge kracht en laag 

uithoudingsvermogen. De spiervezeltype samenstelling is bepalend voor het 

prestatievermogen in explosieve en uithoudingsdisciplines. De spieren van een sprinter zullen 

heel weinig trage vezels bevatten (minder dan 20% bij wereldtop), terwijl een duuratleet 

vooral trage vezels zal hebben (80 tot 90% bij wereldtop).  De variatie in trage spiervezels is 

in grote mate erfelijk bepaald en is slechts in beperkte mate trainbaar. Indien er een 

eenvoudige methode bestaat om de spiervezeltype samenstelling bij jongeren te kunnen 

meten, zou dit een heel belangrijk gegeven zijn voor de talentdetectie en –identificatie in 

atletiek en andere sporttakken. De methode die tot op heden gebruikt wordt voor de bepaling 

van spiervezeltype samenstelling, de bioptmethode, kent heel wat nadelen. Het nemen van een 

biopt is invasief, pijnlijk, traag, omslachtig en bovendien ook niet representatief ter bepaling 

van spiervezeltype, aangezien er slechts 15mg spier genomen wordt. Aan de Universiteit Gent 

loopt een project waarin wij naar een nieuwe, niet-invasieve (dus zonder met een naald in de 

spier te moeten prikken) methode zoeken ter bepaling van het spiervezeltype. Aan de hand 

van proton spectroscopie (een methode die gebruik maakt van een NMR scanner) kunnen 

concentraties van verschillende stoffen in de menselijke skeletspier gemeten worden. Van 

sommige stoffen (carnosine, taurine, intramusculaire vetten,..) weten we ondertussen dat die 

sterk verschillen tussen snelle en trage spiervezels, hetgeen dus mogelijkheden biedt voor de 

bepaling van spiervezeltype samenstelling. Het bepalen van de spiervezeltype samenstelling 

aan de hand van proton spectroscopie is een niet-invasieve, snelle methode die bovendien 

representatief is aangezien er 15g spier gemeten wordt. In een vorige studie hebben we 

kunnen aantonen dat we met deze methode inderdaad sterke verschillen vinden tussen 

sprinters en duuratleten van topniveau. Om deze methode verder uit te breiden naar andere 
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sportpopulaties, willen we nagaan of er bij zwemmers eveneens een verschil kan 

teruggevonden worden afhankelijk van de gezwommen afstand (kort vs lang).  

Omschrijving onderzoek: 

Topatleten en ex-topatleten uit de verschillende zwemslagen (vrije slag, schoolslag, 

vlinderslag, rugslag en wisselslag) en uit de verschillende zwemafstanden kunnen deelnemen 

aan deze studie. Deze atleten zullen eenmalig naar het UZ Gent moeten komen voor een 45-

minuten durend spectroscopisch onderzoek. Dit onderzoek houdt in om in ruglig rustig te 

blijven liggen in een NMR-scanner, waarbij de kuit in een meetspoel gebracht wordt. Na de 

meting in de kuit zal er tevens een meting in de schouder gebeuren, waarbij de schouder 

eveneens in een meetspoel gebracht wordt. Dergelijke scanner is niet gevaarlijk aangezien 

niet met straling wordt gewerkt.  

Sommige voedingssupplementen (creatine, beta-alanine,…) hebben een invloed op de 

concentraties van de stoffen die we willen meten in spier. Vandaar dat we ook zullen vragen 

om het gebruik van voedingssupplementen te rapporteren in de 6 maand voorafgaand aan de 

meting. 

 

Inclusie- en exclusiecriteria 

Je komt in aanmerking voor deelname aan deze studie indien   

   - Je een gezonde persoon bent tussen 14 en 65 jaar 

   - Je een (ex)-topatleet bent die ook internationaal aan competities deelneemt/deelgenomen 

heeft 

- Je geen prothesen of artificiële regulatoren in of aan het lichaam heb en niet aan 

claustrofobie leidt (contraindicatie voor NMR-studie) 

 

Risico’s verbonden aan deze studie. 

Aan deze studie zijn geen specifieke risico’s verbonden.  

 

Voordelen voor de atleet/trainer: 

Met deze proef kunnen we stoffen meten in de spier waarvan we weten dat die belangrijk zijn 

voor het prestatievermogen van de atleet, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid carnosine (buffer 

voor verzuring). Deze unieke resultaten zullen beschikbaar gesteld worden van atleet en 

trainer, hetgeen waardevolle informatie oplevert om te bepalen of het zinvol is om bepaalde 

voedingssupplementen in te nemen teneinde deze concentraties verder te verhogen. Daarnaast 

zullen de spiereigenschappen van de atleet vergeleken worden met de waarden van de 

collega’s uit dezelfde discipline (weliswaar zonder hun identiteit kenbaar te maken). 
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Verzekering. 

De waarschijnlijkheid dat u door deelname aan deze studie enig letsel ondervindt, is extreem 

laag. Indien dit toch zou voorkomen, wat echter zeer zeldzaam is, voorziet de onderzoeker in 

een vergoeding en/of medische behandeling in het geval van schade en/of letsel tengevolge 

van deelname aan de studie. Voor dit doeleinde is een verzekering afgesloten met foutloze 

aansprakelijkheid conform de wet inzake experimenten op de menselijke persoon van 7 mei 

2004. Op dat ogenblik kunnen uw gegevens doorgegeven worden aan de verzekeraar. 

 

Vertrouwelijkheid. 

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en de Belgische wet van 22 

augustus 2002, zal uw persoonlijke levenssfeer worden gerespecteerd en zal u toegang krijgen 

tot de verzamelde gegevens. Elk onjuist gegeven kan op uw verzoek verbeterd worden. 

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en 

de bevoegde overheden hebben rechtstreeks toegang tot Uw dossiers om de procedures van de 

studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan 

enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door het 

toestemmingsformulier, na voorafgaande uitleg, te ondertekenen stemt U in met deze toegang. 

Als u akkoord gaat om aan deze studie deel te nemen, zullen uw persoonlijke en klinische 

gegevens tijdens deze studie worden verzameld en gecodeerd (hierbij kan men uw gegevens 

nog terug koppelen naar uw persoonlijk dossier)  

De onderzoeksresultaten van deze studie zullen mogelijk bekend gemaakt worden op 

congressen en gepubliceerd worden in wetenschappelijke tijdschriften zonder dat uw identiteit 

ooit bekend gemaakt wordt. 

 

Deelname aan de studie. 

Indien u toestemt om aan deze studie deel te nemen, behoudt u het recht om op ieder gewenst 

moment uw deelname aan het onderzoek te beëindigen.   

 

Goedkeuring van dit onderzoek. 

Deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 

verbonden aan het UZ Gent en wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede 

klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van 

mensen deelnemend aan klinische studies. In geen geval dient u de goedkeuring door de 

Commissie voor Medische Ethiek te beschouwen als een aanzet tot deelname aan deze studie. 

Aarzel niet om vragen te stellen over welk aspect dan ook van het onderzoek. Hiervoor kunt u 

terecht bij Prof. Dr. E. Achten: Rik.Achten@ugent.be of 09/332 40 23 

Prof. W. Derave: Wim.Derave@ugent.be of tel: 09/264 63 26    

mailto:Rik.Achten@ugent.be
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2. Informed consent 

 

Toestemmingsformulier 

Niet-invasieve bepaling van spiervezeltypesamenstelling. 

 

Ik, _________________________________________ heb het document “Informatiebrief 

voor de deelnemers aan experimenten” met als voettekst “Informed Consent dd.5/11/09” 

pagina 1 tot en met 3 gelezen en er een kopij van gekregen. Ik stem in met de inhoud van het 

document en stem ook in deel te nemen aan de studie. 

Ik heb een kopij gekregen van dit ondertekende en gedateerde formulier voor 

“Toestemmingsformulier”. Ik heb uitleg gekregen over de aard, het doel, de duur, en de te 

voorziene effecten van de studie en over wat men van mij verwacht. Ik heb uitleg gekregen 

over de mogelijke risico’s en voordelen van de studie. Men heeft me de gelegenheid en 

voldoende tijd gegeven om vragen te stellen over de studie, en ik heb op al mijn vragen een 

bevredigend antwoord gekregen, ook op medische vragen. 

Ik stem ermee in om volledig samen te werken met de toeziende onderzoeker. Ik zal hem op 

de hoogte brengen als ik onverwachte of ongebruikelijke symptomen ervaar.  

Men heeft mij ingelicht over het bestaan van een verzekeringspolis in geval er letsel zou 

ontstaan dat aan de studieprocedures is toe te schrijven. 

Ik ben me ervan bewust dat deze studie werd goedgekeurd door een onafhankelijke 

Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan het UZ Gent en dat deze studie zal 

uitgevoerd worden volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de 

verklaring van Helsinki, opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan 

experimenten. Deze goedkeuring was in geen geval de aanzet om te beslissen om deel te 

nemen aan deze studie. 

Ik mag me op elk ogenblik uit de studie terugtrekken zonder een reden voor deze beslissing 

op te geven en zonder dat dit op enigerlei wijze een invloed zal hebben op mijn verdere relatie 

met de onderzoeker. 

Men heeft mij ingelicht dat zowel persoonlijke gegevens als gegevens aangaande mijn 

gezondheid, ras en seksuele leven worden verwerkt en bewaard gedurende minstens 30 jaar. 

Ik stem hiermee in en ben op de hoogte dat ik recht heb op toegang en verbetering van deze 

gegevens. Aangezien deze gegevens verwerkt worden in het kader van medisch-

wetenschappelijke doeleinden, begrijp ik dat de toegang tot mijn gegevens kan uitgesteld 

worden tot na beëindiging van het onderzoek. Indien ik toegang wil tot mijn gegevens, zal ik 

mij richten tot de toeziende onderzoeker/arts, die verantwoordelijk is voor de verwerking. 

Ik begrijp dat auditors, vertegenwoordigers van de opdrachtgever, de Commissie voor 

Medische Ethiek of bevoegde overheden, mijn gegevens mogelijk willen inspecteren om de 
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verzamelde informatie te controleren. Door dit document te ondertekenen, geef ik 

toestemming voor deze controle. Bovendien ben ik op de hoogte dat bepaalde gegevens 

doorgegeven worden aan de opdrachtgever. Ik geef hiervoor mijn toestemming, zelfs indien 

dit betekent dat mijn gegevens doorgegeven worden aan een land buiten de Europese Unie. 

Ten alle tijden zal mijn privacy gerespecteerd worden. 

 

Ik ben bereid op vrijwillige basis deel te nemen aan deze studie. 

Naam van de vrijwilliger: _________________________________________ 

Datum:    _________________________________________ 

Handtekening: 

Ik bevestig dat ik de aard, het doel, en de te voorziene effecten van de studie heb uitgelegd 

aan de bovenvermelde vrijwilliger. 

De vrijwilliger stemde toe om deel te nemen door zijn/haar persoonlijk gedateerde 

handtekening te plaatsen. 

Naam van de persoon die voorafgaande uitleg heeft gegeven:  _________________________ 

Datum:  ________________________________________ 

 

Handtekening: 

  



BIJLAGEN 

77 

 

3. Vragenlijst zwemmers voorafgaand aan de scanner 

 

Gegevens: 

 Naam: 

 Geboortedatum: 

 Gewicht: 

 Lengte: 

Trainingsinfo: 

 Persoonlijke records (= jaartal): 

 Aantal jaar training: 

 Disciplineshift? + jaartal: 

 2011-12 actief atleet of gekwetst: 

 Aantal trainingen per week/dag: 

 Hoeveel daarvan: 

 Snelheid: 

 Kracht: 

 Uithouding :     

 Welk soort training heb je gisteren en/of vandaag gedaan? 

Dieet: 

Voedingssupplementen: 

 Welke voedingssupplementen nam je de laatste 3 maand? 

 Heb je ooit creatine genomen? Wanneer, hoeveel, hoelang? 

 Heb je ooit beta-alanine genomen? Wanneer, hoeveel, hoelang? 

 Heb je ooit carnosine genomen? Wanneer, hoeveel, hoelang? 

Voedingspatroon: 

 Volg je een specifiek dieet? Zoja welk? 

 Ben je vegetarisch of niet? 

 Eet je zowel rood vlees als kip en kalkoen? 

 Hoeveel keer per week gemiddeld eet je kip/ kalkoen? 

 Hoeveel vlees eet je ongeveer per dag (aantal gram?) 
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4. Overzicht van de data van het betrouwbaarheidsonderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 


