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ABSTRACT  
 
De spiervezelsamenstelling bepaalt of je hard kan lopen of eerder 
lange afstanden kan afleggen. Je beschikt immers over trage en 
snelle vezels in jouw spieren. Het bepalen van deze samenstelling 
werd tot nu toe via een biopsie gedaan die pijnlijk verliep, schade 
aanbracht aan de spieren en niet heel betrouwbaar was. Via 
onderzoek aan de UGent is nu gevonden dat de mate van carnosine 
in de spier, een indicatie is voor het aantal snelle en trage vezels in 
deze spier. Via een NMR scanner kan nu op een pijnloze en relatief 
snelle manier de spiervezelsamenstelling ingeschat worden. Wat een 
goede methode is om de (her)oriëntering van uw atleten op de 
baseren. 
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GEBOREN	SPRINTER	OF	DUURLOPER?	KIJK	IN	DE	SPIEREN!	

	

Baguet	Audrey,	Bex	Tine	&	Derave	Wim	

Universiteit	Gent,	Vakgroep	Bewegings‐	en	Sportwetenschappen	

	

INLEIDING	

Of  je  een  geboren  sprinter  of  duurloper 

bent,  wordt  mede  bepaald  door  welke 

spiervezels  je  hebt.  De  menselijke 

skeletspier  bestaat  uit  twee  soorten 

spiervezels:  trage  (type  I),  hebben  een 

laag  vermogen  maar  kunnen  langdurig 

kracht leveren, en snelle (type II), hebben 

een  hoog  vermogen, maar  zijn  zeer  snel 

uitgeput. De  snelle vezels worden verder 

opgedeeld  in  oxidatieve  (IIA)  en 

glycolytische  vezels  (IIX).  De  verhouding 

van  snelle  en  trage  spiervezels  kan  per 

individu  en  per  spier  heel  grote 

verschillen  vertonen. Niet  iedereen  bezit 

bijgevolg  50%  snelle  en  50%  trage 

spiervezels.  Sporters  die  op  het  hoogste 

niveau uitblinken  in duursporten bezitten 

meer  trage  type  I vezels  (soms meer dan 

80%)  dan  snelle  type  II  vezels,  terwijl 

sprinters en atleten uit explosieve sporten 

vooral snelle vezels (soms meer dan 70%)  

hebben. Uit tweelingenstudies is gebleken 

dat  spiervezeltypesamenstelling 

grotendeels genetisch bepaald  is. Komi et 

al.  (1977)  toonden  aan  dat 

spiervezelsamenstelling  van  identieke 

tweelingen  sterker op elkaar  lijkt dat die 

van  niet‐identieke  tweelingen.  Dit  is 

duidelijk zichtbaar op onderstaande figuur  

 

 

daar  de  zwarte  bolletjes  (=  identieke 

tweelingen),    dichter  bij  de  identiteitslijn 

liggen  dan  de  witte  bolletjes  (=  niet‐

identieke tweelingen).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	 1:	 Spiervezeltypesamenstelling	 in	

identieke	 en	 niet‐identieke	 tweelingen	

(Komi	 et	 al.	 1977).	 Op	 de	 Y‐as	 staat	

percentage	 type	 I	 vezels	 van	 broer	 A	

afgebeeld,	 op	 de	 X‐as	 van	 broer	 B.	 Elk	

bolletje	stelt	1	tweeling	voor.		

 

Dit  betekent  dus  dat  je 

spiervezeltypeverhouding  in  belangrijke 

mate  bepaald  is  door  je  genetische 

aanleg,  en  dus  een meetbaar  onderdeel 

vormt  van  ‘talent’.  Er  blijft  onder 

wetenschappers  een  discussiepunt  in 

welke mate  de  spiervezeltypeverhouding 

kan beïnvloed worden door  training. Het 
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huidige  standpunt  is  dat  er  wel 

trainingsaanpassing mogelijk  is, maar dat 

dit traag en over vele jaren plaatsvindt en 

dat  je  niet  onbeperkt  kan  opschuiven  in 

de  ene  of  andere  richting.  Genetische 

aanleg  blijft  primair.  Daarom  zou  het 

meten  van  spiervezelsamenstelling 

kunnen  gebruikt  worden  voor 

talentidentificatie  en  om  atleten  te 

(her)oriënteren naar de sport waarvoor ze 

de  geschikte  spiervezelsamenstelling 

hebben. 

Atletiek  is  de  sport  waarvoor  de 

verschillen  in spiervezeltypesamenstelling 

het duidelijkst zijn. Sprinters, springers en 

werpers  hebben  nood  aan  veel  snelle 

vezels,  terwijl  lange  afstandslopers meer 

gebaat  zijn met  veel  trage  vezels. Maar 

ook  voor  andere  sporten  waarin  zowel 

korte  als  lange  disciplines  zitten  (zoals 

zwemmen  en  wielrennen)  zou  deze 

manier  van  talentidentificatie  of 

(her)oriëntering  nuttig  kunnen  zijn.  Ook 

voor  sporten  die  exclusief  op  zoek  zijn 

naar  één  type  atleet  (bv.  triatlon  of 

bobslee)  zou  dergelijke  informatie  een 

meerwaarde kunnen betekenen. 

	

SPIERBIOPSIE	 TER	 BEPALING	 VAN	

SPIERVEZELVERHOUDING	

De  spierbiopsie  is  tot  op  heden  de 

‘gouden standaard’ om het spiervezeltype 

van  een  individu  te  bepalen.  Daarbij 

wordt met een naald een heel klein stukje 

spierweefsel,  een  zogenaamd  biopt, 

weggenomen  (figuur  2).  Deze  directe 

methode  brengt  echter  verschillende 

nadelen  met  zich  mee:    1.  het  laten 

afnemen  van een  spierbiopt  is pijnlijk en 

de spier wordt beschadigd (invasief), 2. de 

analyse  van  het  biopt  is  arbeidsintensief 

en  3.  de  bevindingen  zijn  niet 

representatief  voor  de  volledige  spier, 

daar  slechts  20‐100mg  spier  wordt 

weggenomen. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

Figuur	2:	A)	het	nemen	van	een	spierbiopt	

in	 de	 dijspier,	 B)	 een	 dwarse	 doorsnede	

van	 een	 bewerkt	 spierbiopt	 (de	 donkere	

vlekken	zijn	de	trage	spiervezels)	

 

Er  werden  de  voorbije  20  jaar  reeds 

verschillende  pogingen  ondernomen  om 

deze  nadelen  te  omzeilen  door  het 

ontwikkelen  van  een  niet‐invasief 
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alternatief, maar dit steeds zonder succes. 

Recent werd aan de Universiteit Gent een 

techniek  ontwikkeld  om 

spiervezeltypesamenstelling    niet‐invasief 

in  te  schatten  door  het  meten  van 

spiercarnosine  aan  de  hand  van  een 

nucleaire magnetische resonantie scanner 

(NMR) (figuur 3).    

A 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur	3:	A)	de	3	Tesla	NMR	 scanner	die	

gebruikt	 wordt	 bij	 de	 kwantificatie	 van	

spiercarnosine,	 B)	 beeld	 verkregen	 via	

NMR	scanner.		

 

CARNOSINE	 ALS	 MAAT	 VOOR	

SPIERVEZELTYPE	

Carnosine  is een dipeptide  in de spier dat 

opgebouwd  is  uit  twee  aminozuren, 

namelijk  beta‐alanine  en  L‐histidine.  Er 

kunnen  grote  interindividuele  verschillen 

optreden  betreffende  spiercarnosine.  De 

hoogste  en  laagste  waargenomen 

spiercarnosine  concentratie  binnen  de 

populatie  kunnen  met  factor  3‐4 

verschillen. Deze grote verschillen kunnen 

deels  verklaard  worden  door  enkele 

determinanten,  waarvan  spiervezeltype 

één  van  de  belangrijkste  is.  Carnosine 

komt namelijk meer voor  in snelle dan  in 

trage  spiervezels.  Figuur  4  toont  in  een 

ongetrainde populatie aan dat hoe groter 

de  oppervlakte  ingenomen  door  type  II 

vezels  (X‐as)  is,  hoe meer  spiercarnosine 

(Y‐as) iemand heeft. 

 

 

	

	
	
	

	

	

	

	

Figuur	 4:	 Relatie	 tussen	 de	 oppervlakte	

ingenomen	door	type	II	vezels	(X‐as)	en	de	

spiercarnosine	concentratie	(Y‐as).	

	

Ondanks  de  grote  verschillen  tussen 

individuen,  kan  gezegd  worden  dat  

binnen  dezelfde  persoon  carnosine 

relatief  stabiel  is  doorheen  de  tijd,  met 

een  variatie  van  ongeveer  10%  over  3 

maanden,  wat  zeker  een  voorwaarde  is 

om  carnosine  te  gebruiken  als 

betrouwbare  merker  van  hoeveel  snelle 

vezels iemand heeft.  
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In 2011 voerden Baguet et al. een  studie 

uit waarbij  spiercarnosine  gemeten werd 

in  51  Belgische  eliteatleten  en  83 

ongetrainden  subjecten.  Alle  atleten 

behoorden  tot  de  Belgische  top  in  hun 

atletiekdiscipline of in de triatlon.  

 

De  resultaten  toonden  aan  dat  sprinters 

(100  tot  400  meter)  in  hun  kuitspieren 

gemiddeld  bijna  dubbel  zoveel  carnosine 

hebben dan duuratleten  (3000 meter  tot 

triatlon).  Tienkampers,  die  zowel  een 

goed  sprint‐  als  duurvermogen  moeten 

bezitten,  hebben  minder  carnosine  dan 

sprinters, maar meer dan duuratleten.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	 5:	 Carnosine	 concentratie	 (X‐as)	

van	 eliteatleten	 uit	 de	 verschillende	

atletiekdisciplines	of	triatlon.	

	

Dankzij  deze  studie  kan  in  de  toekomst 

dus  via  het  meten  van  spiercarnosine 

voorspeld  worden  voor  welke 

atletiekdiscipline  een  atleet  het  meeste 

potentieel  heeft.  Uiteraard  spelen  nog 

andere  factoren  dan  spiervezeltype mee 

om  topprestaties  te  leveren  op  het 

hoogste  niveau. Maar  een  topatleet  die 

op  internationaal  niveau  wil  uitblinken 

moet  in  ieder geval de  ‘juiste’ spiervezels 

bezitten. 

 

VOOR‐	EN	NADELEN	

Wat  zijn  nu  de  voordelen  van  deze 

nieuwe  niet‐invasieve  methode  ten 

opzichte van de spierbiopsie? 

Het belangrijkste voordeel  is dat er geen 

naalden  aan  te  pas  komen  en  dat  deze 

methode  dus  volledig  pijnloos  is  en  de 

spier  niet  beschadigd  wordt.  De  meting 

gebeurt  ook  in  rust,  zodat  er  geen  risico 

op kwetsuren is. Daarnaast is de methode 

minder  omslachtig  en  neemt  de  meting 

en  verwerking  slechts  een  half  uur  in 

beslag.  Tenslotte  zijn  de  resultaten 

betrouwbaarder dan de spierbiopsie, daar 

met  de  NMR  scanner  15g  spierweefsel 

wordt onderzocht  in  vergelijking met 20‐

100mg bij het spierbiopt.  

  

De  nadelen  zijn  dat  je  er  een  krachtige 

NMR‐scanner voor nodig hebt en dat het 

dus  geen  goedkope methode  is  die  kan 

ingezet  worden  voor  brede 

talentscreening.  Het  is  ook  geen 

verplaatsbare  methode.  Iedereen  moet 

naar  UGent/UZGent  komen  omdat  er 

momenteel  nog  geen  andere 
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onderzoeksgroep  in de wereld  is die over 

de  expertise  en  de  vereiste 

referentiewaarden  beschikt  van  een 

uitgebreide controlegroep  (meer dan 400 

mannen en vrouwen).	

	

EEN	MEETSESSIE	PRAKTISCH	

Hoe verloopt de meting? 

De atleet gaat  in ruglig op de  tafel  liggen 

van  de NMR‐scanner met  de  kuit  in  een 

spoel.  Tijdens  de meting maken we  een 

scan  van  de  kuitspieren.  Dit  gebeurt 

volledig  pijnloos.  De  atleet  dient 

gedurende 25 à 30 minuten stil te  liggen. 

De metingen gaan door in het UZ Gent.  

 

Vanaf  welke  leeftijd  kan  carnosine  een 

goede  voorspeller  zijn  van 

spiervezeltype? 

Een  recente  studie  stelde  vast  dat  er, 

vermoedelijk  onder  invloed  van 

hormonen, ook wat betreft spiercarnosine 

heel wat  verandert  van  kind naar puber.  

Daarom kan deze methode niet toegepast 

worden  vóór  de  puberteit.  Momenteel 

loopt  een  onderzoek  in  samenwerking 

met de Vlaamse Atletiekliga  (VAL) om na 

te  gaan  hoe  accuraat  deze meting  is  bij 

jonge atleten vanaf 14‐15  jaar en wat de 

voorspellende  waarde  ervan  is.  De 

resultaten  hiervan  zijn  nog  niet  bekend. 

Wel  staat  nu  al  vast  dat  de  methode 

betrouwbaar kan  toegepast worden voor 

atleten vanaf 17 à 18 jaar.  

Zijn  er,  naast  leeftijd,  nog  andere 

factoren  die  de meetresultaten  kunnen 

verstoren? 

Uit  onderzoek  is  gebleken  dat  beta‐

alanine  supplementatie    gedurende  4‐6 

weken met  een  dosis  van    3‐6g  per  dag 

ervoor  kan  zorgen  dat  spiercarnosine 

stijgt  met  40‐100%  (Baguet  en  Derave 

2009). Om betrouwbaar te meten hoeveel 

carnosine  een  atleet  in  normale 

omstandigheden  in  zijn  spieren  heeft,  is 

het dus belangrijk dat de atleet minimaal 

een  3‐tal  maand  voor  de  meting  geen 

beta‐alanine meer heeft gebruikt  (Baguet 

et al. 2009).  

 

Daarnaast  zou  het  langdurig  volgen  van 

een  vegetarisch  dieet  mogelijks  een 

storende  variabele  kunnen  zijn  voor  het 

meten van spiercarnosine  (Everaert et al. 

2011).  Beta‐alanine  is  namelijk  in  heel 

kleine  hoeveelheden  terug  te  vinden  in 

onze  voeding  in  vlees  en  vis,  waardoor 

volledige  onthouding  gedurende 

verschillende  jaren  eventueel  een 

vertekend beeld zou kunnen geven.   

 

Voor welke sporten kan deze meting een 

meerwaarde betekenen? 

Deze methode voor het estimeren van de 

spiervezeltypesamenstelling  werd 

oorspronkelijk  ontwikkeld  voor  de 

kuitspieren van atleten uit de atletiek en 

triathlon  (doctoraatsonderzoek  Audrey 
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Baguet).  Momenteel  is  in  het 

doctoraatsonderzoek  van  Tine  Bex  deze 

techniek  verder  ontwikkeld  voor  het 

meten  van  de  schouderspieren  (deltoid) 

en  de  toepassing  bij  zwemmers. Dit  laat 

ons  nu  toe  om  in  boven‐  en/of 

onderlichaam  van  verschillende  soorten 

sporters  (wielrennen,  gymnastiek,  enz.) 

deze techniek toe te passen. 

 

INTERESSE? 

Indien  je  interesse  hebt  in  de mogelijke 

toepassing  van  deze methode  voor  jouw 

sporters, gelieve dan contact op te nemen 

met  audrey.baguet@ugent.be  of 

wim.derave@ugent.be. 
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