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ABSTRACT 
Deze studie vergeleek de effecten van twee verschillende omstandigheden 
(koeling van de huid versus thermoneutraal) op de centrale en perifere 
vermoeidheid tijdens een 60% van de isometrische maximale spiercontractie 
van de rechter Quadriceps femoris. Er namen 18 gezonde volwassenen deel 
aan deze studie. De deelnemers kregen ofwel een koude (experimentele) 
applicatie (+8°C) of een thermoneutrale (controle) applicatie (+32°C) 
gedurende 20 minuten op hun rechterdij. Na de applicatie werd de centrale 
en perifere vermoeidheid geschat, gebruik makend van een oppervlakte 
electromyogram tijdens 60% van een isometrische spiercontractie. Pre-
koeling verminderde de centrale vermoeidheid en leidde tot langere 
submaximale spiercontractietijden in vergelijking met de thermoneutrale 
conditie. 
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Inleiding 

Pre-koeling wordt vaak gebruikt met als doel de 

lichaamstemperatuur voor de sportinspanning te 

verlagen, alsook om de hittestress te verminderen en 

de prestatie te verbeteren (Cotter et al., 2001; 

Duffield et al., 2010). Een recent gepubliceerde meta-

analytische review toonde aan dat de positieve 

effecten van pre-koeling het meest voordelig zijn bij 

uithoudingssporten (Wegmann et al., 2012). In een 

warme omgeving kunnen pre-koeling methodes voor 

het hele lichaam gebruikt worden om het op te 

nemen tegen de negatieve effecten van 

vermoeidheid geïnduceerd door hittestress met als 

doel de inspanningstolerantie te verhogen (Ross et 

al., 2013). Sterke gevoelens van waargenomen 

vermoeidheid en uitputting kunnen een gevolg zijn 

van spiertemperaturen vanaf 40°C (Gonzalez-Alonso 

et al., 1999). Hitte-gerelateerde vermoeidheid tijdens 

langdurende inspanning is vooral het gevolg van 

stoornissen in de hersenen om voldoende activitatie 

van de spieren te behouden. Er werd verondersteld 

dat de verhoogde hersentemperatuur, die parallel 

met de lichaamskerntemperatuur stijgt, de 

belangrijkste factor is die motorische activatie 

beïnvloed. De feedback van de skeletspieren en de 

activiteit van het dopaminerge systeem lijkt echter 

ook belangrijk te zijn (Nybo, 2008). Toch zijn deze 

mechanismen nog niet volledig duidelijk (Robertson 

en Marino, 2017). Het is ook aangetoond dat een 

lagere omringende hittestress en koeling van de huid 

de prestatie van een uithoudingsoefening kan 

verbeteren (Gonzales et al., 2014; Uckert en Joch, 

2007). Overdreven externe koeling strategieën geven 

echter een daling van de spierprestatie als gevolg van 

dalingen in de spier/zenuw geleidingssnelheid 

(Ranalli et al., 2010). 

Het is aangetoond dat uitputtende inspanningen niet 

alleen leiden tot perifere, maar ook tot centrale 

vermoeidheid, met als gevolg een gedaalde 

samentrekking van de spieren (Bigland-Ritchie et al., 

1978). Twee belangrijke fysiologische factoren 

kunnen de verschillende myo-elektrische 

manifestaties van perifere en centrale vermoeidheid 

verklaren, namelijk (1) de vertraging van 

actiepotentialen van de motorische eenheden als 

gevolg van een verminderde geleidingssnelheid en (2) 

de synchronisatie van motorische eenheden door het 

centraal zenuwstelsel om de mechanische output te 

doen stijgen terwijl de gehele pool van motorische 

eenheden aangesproken wordt (Merletti en Parker, 

2004). 

Tijdens submaximale en volgehouden of langdurige 

maximale vrijwillige contracties ontwikkelen gezonde 

personen zowel centrale als perifere vermoeidheid 

(Schillings et al., 2003). Verschillende onderzoekers 

hebben, met tegenstrijdige resultaten, de effecten 

van lokale koeling van de dij op krachtparameters 

onderzocht, zoals bij een isometrische contractie van 

de Quadriceps femoris-spieren (Cotter et al., 2001; 

Pointon et al., 2001). Eén studie onderzocht de 

effecten van een 20 minuten durende koude 

applicatie (10°C watertemperatuur) op een 

isometrische maximale spiercontractie van het 

onderbeen en vond dat de isometrische kracht was 

verminderd in de Tibialis anterior (Halder et al., 2014). 

Een andere studie toonde aan dat lokale koeling met 

een ijszak (ongeveer 20-35 minuten) leidde tot 

significant lagere waarden van maximale 

spiercontractie in de Quadriceps bij jonge 

volwassenen (gemiddelde leeftijd: 22 jaar) (Dewhurst 

et al., 2010). De grootste werkzaamheid van pre-

koeling strategieën werd waargenomen bij 

uithoudingsgerichte taken, terwijl het effect op korte 

actieve spiercontracties aanzienlijk kleiner is 

(Wegmann et al., 2012). Het is aangetoond dat een 

lokale applicatie van een ijspak gedurende 20 

minuten leidt tot een significant hogere piekkracht 

output tijdens een interval fietsprestatie van 40 

minuten in vergelijking met technieken zonder 

koeling (Castle et al., 2006). Het gebruik van 

onderdompeling in koud water is heel populair 

geworden als een standaard techniek om de 

weefseltemperatuur te doen dalen (McDermott et al., 

2009). Deze methode is echter niet altijd overal 

mogelijk omwille van praktische redenen (Marino, 

2002; Minett et al., 2011).  

Toch worden de effecten van koeling in vraag gesteld. 

Een recent gepubliceerde studie toonde aan dat 

koeling een negatieve impact kan hebben op de 

aanpassingen aan krachttraining bij goed getrainde 
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studenten (Frohlich et al., 2014). Het is ook 

aangetoond dat pre-koeling een nadelig effect kan 

hebben op korte actieve spiercontracties (Schniepp et 

al., 2002). Er zijn slechts weinig studies die gebruik 

maken van lokale koelingsapparatuur om de 

thermische effecten op de submaximale 

spiercontractie en de centrale vermoeidheid 

tegenover de perifere vermoeidheid na te gaan. 

Men gaat er vanuit dat centrale en perifere 

vermoeidheid gerelateerd zijn met veranderingen in 

fractale dimensie en geleidingssnelheid van de 

spiervezels tijdens submaximale isometrische 

spiercontracties (Mesin et al., 2009). Het effect van 

pre-koeling op de centrale en perifere vermoeidheid 

is echter nog onvoldoende onderzocht. Atleten, 

patiënten en onderzoekers kunnen voordeel halen uit 

deze studies. 

Het doel van deze gerandomiseerde gecontroleerde 

studie was om de effecten van een eenmalige pre-

koeling applicatie tegenover een pre-thermoneutrale 

applicatie op zowel centrale als perifere 

vermoeidheid te onderzoeken, gebruik makend van 

fractale dimensies en geleidingssnelheid van 

spiervezels, tijdens een 60% van een isometrische 

maximale contractie van de rechter Quadriceps 

femoris tot uitputting. Tevens werden ook de 

effecten nagegaan tussen een pre-koeling tegenover 

pre-thermoneutrale applicatie na de uitputtende 60% 

van de isometrische maximale contractie op de 

isometrische maximale contractie van de rechter 

Quadriceps femoris. Ook het waargenomen 

vermoeidheidsgevoel werd hierbij nagegaan.   

 

Methode 

Deelnemers 

Aan deze studie namen 18 jonge, gezonde 

volwassenen (11 vrouwen en 7 mannen) deel die 

regelmatig aan matig-intense fysieke activiteit deden. 

Vier vrouwen en 5 mannen werden at random 

toegewezen aan de koude (experimentele) groep en 

de overblijvende 9 (7 vrouwen en 2 mannen) werden 

toegewezen aan de thermoneutrale (controle) groep. 

De deelnemers vulden een vragenlijst in vooraleer de 

eigenlijke test begon en werden geëxcludeerd indien 

ze een geschiedenis hadden van blessures aan het 

onderste lidmaat tijdens de laatste 12 maanden, 

symptomen van pijn hadden op dat moment, leden 

aan hart- en vaatziekten of andere contra-indicaties 

voor cryotherapie zoals ziekte van Raynaud of indien 

ze niet tussen de 18 en de 30 jaar oud waren. De 

deelnemers werden volledig geïnformeerd over de 

risico’s en ongemakken vooraleer ze hun goedkeuring 

gaven om deel te nemen aan de studie. Het Zwitserse 

ethisch comité van Zurich keurde de studie goed. De 

deelnemers moesten in een gezonde en volledig 

herstelde toestand aan het begin van de studie 

verschijnen, zonder enige symptomen van 

vermoeidheid (gescoord op een 6-20 BORG schaal). 

Tot slot werd aan de deelnemers gevraagd om zich te 

onthouden van alcohol of andere dranken die 

mogelijk een invloed zouden kunnen hebben op de 

resultaten zoals cafeïnerijke frisdranken, koffie en 

isotone dranken ten minste 24 uur voor de start van 

het experiment. 

 

Metingen bij de start 

Antropometrische gegevens van de deelnemers werd 

verzameld. Lichaamslengte (stadiometer), 

lichaamsgewicht en lichaamsvetpercentage (TANITA-

TBF 611 toestel) werden gemeten. De isometrische 

maximale spiercontractie van de rechter Quadriceps 

femoris werd bepaald gebruik makend van een 

ergometer stoel voor biomechanische metingen. De 

maximale kracht van de knie-extensoren werd 

bepaald met een krachtmeter die lineair werkt binnen 

een bereik van 0-1000 Newton. Alle metingen op de 

ergometerstoel werden uitgevoerd in een zittende 

positie en met een hoek in de knie van 120° en een 

hoek in de heup van 100° (Beretta-Piccoli et al., 2015). 

Het been van de deelnemer werd vastgemaakt aan de 

ergometerstoel met een riem boven de rechterenkel 

om een maximale isometrische prestatie te 

garanderen. De deelnemer werd dan vastgemaakt 

aan de ergometerstoel met een gordel. De 

isometrische spiercontractie van de Quadriceps 

femoris werd drie keer op een rij gemeten met een 

pauze van twee minuten tussen de reeksen. Het beste 

resultaat van de drie metingen werd gebruikt voor de 

analyses en om de individuele 60% van de maximale 

isometrische spiercontractie te schatten. Het 
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waargenomen vermoeidheidsgevoel werd gemeten 

in een staande positie gebruik makend van een 6-20 

BORG schaal (Borg, 1982). Na deze metingen kregen 

de deelnemers de thermotherapie. 

 

Thermotherapie 

De thermotherapie werd toegediend gebruik makend 

van het toestel Zamar® Therapy-ZT Clinic. Om de 

effecten van de pre-koeling tegenover de pre-

thermoneutrale toediening te bepalen, kregen de 

deelnemers de experimentele temperatuur (+8°C) 

ofwel de thermoneutrale (controle) temperatuur 

(+32°C) gedurende 20 minuten. Een manchet werd 

aangebacht rond de rechterdij met direct contact op 

de huid en met een minimum aan druk om 

compressie-effecten te vermijden. Er was een 

constante temperatuur over het hele oppervlak 

gedurende de hele tijd.  

 

Centrale en perifere vermoeidheidsmetingen tijdens 

60% van maximale isometrische spiercontractie 

Na de thermotherapie moesten de deelnemers 

onmiddellijk een isometrische contractie aan 60% van 

hun individuele maximale isometrische 

spiercontractie zo lang mogelijk (totdat de waarde 

daalde onder 90% van de 60% geschatte waarde) 

volhouden. Deze tijd werd onmiddellijk gemeten en 

geregistreerd als de submaximale contractietijd door 

het toestel. Centrale en perifere vermoeidheid 

werden intussen gemeten. De elektrische signalen 

van de spieren werden gedetecteerd van de Vastus 

medialis en de Vastus lateralis. 

 

Beschrijving van de metingen van centrale en perifere 

vermoeidheid 

Elektromyografie (EMG) metingen geven een 

schatting van de snelheid van de geleiding in de 

spiervezels. Dit maakt dat EMG een betrouwbare 

methode is voor het nagaan van perifere 

vermoeidheid (Dedering et al., 2000). Centrale 

vermoeiheid treedt op wanneer motorische 

eenheden in de spieren onvoldoende aangesproken 

kunnen worden. Een interactie tussen centrale en 

perifere vermoeidheid kan ontstaan tijdens een 

submaximale isometrische contractie (Beretta-Piccoli 

et al., 2015). 

 

Vervolgmetingen 

Onmiddellijk na de uitvoering van de submaximale 

(60%) isometrische contractie werden de 

vervolgmetingen uitgevoerd. Deze metingen 

omvatten de bepaling van maximale isometrische 

spiercontractie (van de rechter Quadriceps spier, drie 

herhalingen met een rustperiode van twee minuten 

er tussen) en de subjectieve parameter van 

waargenomen vermoeidheidsgevoel. Het 

experimenteel studieprotocol is terug te vinden in 

figuur 1.  

 

 
Figuur 1. Experimenteel studieprotocol 

 

Resultaten 

Deze studie onderzocht de effecten van een 

eenmalige pre-koeling applicatie op zowel de centrale 

als de perifere vermoeidheid, de maximale 

spiercontractie en de waargenomen vermoeidheid. 

De resultaten geven aan dat pre-koeling de centrale 

vermoeidheid uitstelt. De deelnemers uit de 

experimentele groep (de koude applicatie) waren in 

staat om de spanning op hun Quadriceps femoris 

significant langer vol te houden aan 60% van de 

maximale isometrische contractie in vergelijking met 

de deelnemers van de thermoneutrale groep. Pre-

koeling had geen effect op de maximale 

spiercontractie en het waargenomen gevoel van 

vermoeidheid.  
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Besluit 

Uit deze studie is gebleken dat pre-koeling de centrale 

vermoeidheid uitstelt en dat de deelnemers in staat 

waren om langere submaximale contractietijden te 

behalen in vergelijking met de thermoneutrale groep. 

De thermoneutrale groep had significant hogere 

tekenen van centrale vermoeidheid op het einde van 

de submaximale contractie. Pre-koeling had geen 

voordelig effect op de isometrische maximale 

contractie en op de waargenomen gevoelens van 

vermoeidheid in vergelijking met de thermoneutrale 

groep in dit experimenteel design. De bevindingen 

van deze studie geven aan dat een verlaagde 

geleidingssnelheid in de spiervezels de 

uithoudingscapaciteit niet beperkt, gemeten als 

contractietijd tijdens 60% van de maximale 

isometrische spiercontractie. De daling in 

contractietijd tijdens deze taken lijkt meer beïnvloed 

door centrale mechanismen. 

De bevindingen van deze studie ondersteunen het 

gebruik van pre-koeling voor een submaximale 

inspanning van de Quadriceps femoris ten opzichte 

van een pre-thermoneutrale applicatie.  
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